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DESDE MAIO DE 1995

O cenário político que está sendo cons-
truído pelos partidos indica um possível 
segundo turno entre as tradicionais legen-
das PT e PSDB.

Nenhuma novidade para os eleitores 
que há mais de 20 anos acompanham a dis-
puta que vem se repetindo.

Diante da eventual inviabilidade de 
Lula (PT), o Partido dos Trabalhadores tal-
vez seja obrigado a apoiar a candidatura do 
pedetista Ciro Gomes, porém não deixará 
de ser uma reprise velada entre as siglas.

O deputado federal Jair Bolsonaro 
(PSL), líder nas pesquisas em cenários sem 
Lula, tem dificuldades em aglutinar apoio 
dos outros partidos políticos.

Durante a convenção no domingo, 22, 
Bolsonaro ficou praticamente isolado. Sem 
apoio dos outros partidos, o presidenciá-
vel terá míseros 8 segundos em cada bloco 
do programa eleitoral na televisão, além de 
14 inserções de 30 segundos nos 35 dias de 
campanha em rádio e na TV.

A equipe de Bolsonaro planeja colocá-
-lo para falar nas redes sociais no mesmo 
horário em dois blocos de 25 minutos diá-
rios de propaganda gratuita com entradas 
ao vivo ou gravadas.

Já Alckmin (PSDB), considerado por 
bolsonaristas como o maior rival no se-
gundo turno, terá ao menos 4 minutos e 40 
segundos a cada bloco, além de 300 inser-
ções até o final do primeiro turno. O tuca-
no conquistou todo esse tempo graças ao 
apoio do chamado “centrão”, grupo forma-
do por DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade.

Ao mesmo tempo que a campanha de 
Bolsonaro poderá ganhar votos dos elei-
tores considerados “antipolíticos”, o risco 
de começar a cair nas pesquisas é muito 
grande, visto que o poder de fogo dos ad-
versários será muito maior na televisão, 
sendo respondido por Bolsonaro nas redes 
sociais.

A eleição de 2018 mostrará definitiva-
mente a força das mídias sociais. As no-
tícias falsas (fake news) que se espalham 
rapidamente serão um dos desafios enfren-
tados pelos candidatos.

Não duvido de algum “fator novo” que 
possa alterar todo o cenário às vésperas do 
primeiro turno.

Caso Bolsonaro chegue ao segundo 
turno o deputado conseguirá uma proeza 
muito grande.

A polarização entre PT e PSDB, ocorre 
desde 1994, com duas vitórias dos tucanos 
com Fernando Henrique Cardoso (1994 e 
1998). O PT está na frente e treinado para 
o combate contra o tradicional adversário, 
afinal foram quatro vitórias seguidas. Lula 
x Serra em 2002, Lula x Alckmin em 2006, 
Dilma x Serra em 2010 e a quarta vitória 
no combate Dilma x Aécio em 2014.

Diante disso, sem previsões ou conspi-
rações, numa das mais acirradas e disputa-
das eleições desde a volta da democracia, 
PT e PSDB poderão reeditar com persona-
gens diferentes o tradicional embate. Cabe 
ao capitão da reserva Jair Bolsonaro utili-
zar todas as suas estratégias de guerra para 
vencer o combate.

À medida em que a sociedade do conhecimento avança em 
todas as dimensões, cada vez mais se abre o vão que separa a 
educação conhecida como formal e as necessidades que as pes-
soas e as instituições vivem no contexto. O atual modelo edu-
cacional praticado em larga escala, principalmente no Brasil, 
ainda está preso ao modelo industrial do século XVII no qual 
era necessário ter expertise para dar conta de tarefas manuais, 
seja no meio da indústria, na produção agrícola e nas demais 
formas organizacionais da sociedade.

A informação era restrita. Poucos eram os privilegiados 
reconhecidos como autores e detentores de conhecimentos. 
As informações geradas eram vistas pelo coletivo como refe-
renciais da verdade. Nesse modelo se consolidou a concepção 
educacional ainda presente. Nele havia atores, denominados 
professores, detentores do armazenamento de potenciais in-
formações que eram transmitidas a outros atores, denomina-
dos alunos, que, por sua vez, as armazenavam e se habilitavam 
a um diploma após terem dado provas de que eram capazes 
de repetir em momentos oportunos a maior parte das infor-
mações. 

Ou seja, tal e qual ocorria nos meios produtivos e sociais. 
No entanto, à medida em que os estudos sobre a mente huma-
na e sobre a compreensão da vida como um todo avançam, 
esses modelos entram em crise. Em pouco espaço de tempo 
as sociedades mais desenvolvidas perceberam que cada pessoa 
detinha infinitas possibilidades de criar, inovar, empreender, 
que existiam múltiplas formas de resolver problemas e que as 
verdades conhecidas eram limitadas, abriu-se uma nova era de 
desenvolvimento para a humanidade. 

A partir dessas concepções, em especial da metade do sécu-
lo passado para cá, em todas as dimensões da vida, passamos a 
experimentar transformações nunca antes vistas. Novas inven-
ções, formas de se comunicar, tecnologias mais sofisticadas, 
enfim tudo podia novamente ser questionado, revisto, recria-
do e inovado. Nos meios de produção, em especial nos países 
desenvolvidos, novos modelos de gestão começaram a ser im-
plantados, nos quais o melhor aproveitamento das habilidades 
e competências de cada pessoa se tornou a grande estratégia. 

De atores que repetem de forma fragmentada o que outros 
criaram, passou-se para a necessidade de cada um ser autor, 
sendo capaz de criar, inovar e empreender, tendo visão sistê-
mica e, cada vez mais, preocupação com a sustentabilidade da 
vida. Essa realidade passou a exigir também novas concepções 
e modelos educacionais. De um conjunto de informações pre-
viamente definido (currículos, conteúdos...), isolado da reali-
dade externa, a ser transmitido, decorado e repetido; incorpo-
rou-se a realidade que precisava ser continuamente refletida e 
recompreendida. 

Havíamos, portanto, novamente alcançada a possibilidade 
do resgate da essência humana que, por natureza, necessita in-
vestigar, querer saber por que as coisas são como são, com o 
desejo de criar e inovar. Assim, o foco da educação passou de 
um mero decorar e repetir para o foco que tem como objetivo 
maior exercitar a mente dos estudantes para que aprendam a 
pensar e a aprender sempre No entanto, aqui encontramos o 
descompasso. 

Enquanto a sociedade deu saltos de desenvolvimento nesse 
sentido, o meio educacional, principalmente no Brasil, parou 
no tempo, e pior, andou para trás. Isso criou um sério proble-
ma, na medida em que os novos profissionais egressos dos cen-
tros de formação não estão mais preparadas para as necessida-
des do contexto. Isso exige um esforço muito grande por parte 
das empresas e instituições em geral, através de treinamentos 
pontuais e implantação de universidades corporativas, para su-
prir as limitações geradas por modelos educacionais há muito 
ultrapassados. 

Portanto, urge rever as concepções educacionais, a forma-
ção dos professores, a estrutura curricular dos centros de for-
mação e, em especial, as práticas pedagógicas para que, além 
de resgatar o sentido de ser da educação formal, as escolas, fa-
culdades e escolas de negócios cumpram com sua missão de 
provocar ao máximo o desenvolvimento da mente, preparan-
do os estudantes para que tenham condições de executar com 
competência as suas atividades profissionais e para o bem viver 
na sociedade. 

 “Uma eleição é feita para corrigir o erro da eleição 
anterior, mesmo que o agrave”.

Carlos Drummond de Andrade (1902 – 1987),  
poeta, contista e cronista brasileiro

***

PT x PSDB em 2018?

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Na sepultura de muitos alcoólatras poder-se-ia 
escrever este epitáfio: Aqui dentro deste túmulo deixei 
em paz uma família que pode agora viver tranquila, 
depois de ter enterrado sua vergonha, miséria e dor 
na pessoa de seu ex-chefe, que não 
soube viver, ou melhor, que viveu para 
fazer os outros sofrerem, aqueles que 
mais o amavam".

“A saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que 
perdeu’” - Rubem Alves (1933-2014) 

Trevo do Sonrisal

Há um grande clamor por parte dos comerciantes e a po-
pulação de Nova  Esperança quanto à abertura do trevo 
secundário – saída para Paranavaí, em Nova Esperança, 
popularmente conhecido por trevo do “Sonrisal” que leva 
este nome por conta do enorme obelisco que lembra em 
seu formato o conhecido remédio contra azia e má diges-
tão. Neste sentido, indigesta está sendo a demora na re-
solutividade daquela situação, já que quem está passando 
pela rodovia e precisa entrar na cidade precisa dar uma 
enorme volta em busca de acessar o trevo principal. O 
contrário também ocorre. Quem precisa sair, fica refém de 
praticamente o único entroncamento, o principal. Já estou 
em contato com a Viapar, concessionária que administra 
as obras para saber a posição a respeito, pois a população 
precisa de uma solução para aquele imbróglio!

Estrada da Ivaitinga
Uma obra de tamanha envergadura, de grande alcance eco-
nômico e social, como o asfaltamento do trecho de 3,9 km 
da estrada da Ivaitinga e há tempos pleiteada pelas lide-
ranças locais, não tinha sequer um Projeto, sem o qual é 
impossível protocolar pedido de verbas. Inadvertidamente 
algumas pessoas, ao verem as estacas sendo colocadas nas 
margens da estrada de terra, estão pensando que aquilo já 
é o asfaltamento. Ledo engano. As estacas são para o le-
vantamento topográfico planimétrico para então, uma vez 
coletadas as informações e medidas, se elaborar o projeto. 
A partir de então começa uma nova batalha. Comparecer 
com o Projeto em mãos em Curitiba e buscar os recursos 
para que a pavimentação aconteça.  Como a estrada é mu-
nicipal, cabe à Prefeitura elaborar o Projeto, cujo custo 
estimado remonta R$60 mil. Embora a Prefeitura venha 
mantendo a estrada em boas condições, a poeira em tem-
pos secos e o barro em épocas chuvosas geram um incô-
modo muito grande àqueles que da estrada precisam fazer 
uso. É fácil dizer que já haveria projeto anterior. Difícil é 
mostrar! Como diria aquele cômico Padre Quevedo: “Isto 
no ecsiste”.

Obras da Feira e eventos
Segue em pleno vapor a construção dos 04 galpões ao lado 
do estádio municipal que serão usados para abrigar a Feira 
do Produtor, às quintas-feiras e nos outros dias ficarão dis-
poníveis para atividades que eventualmente o município 
ou entidades públicas ou particulares vierem realizar. Há 
tempos existe um clamor neste sentido. Primeiramente no 
caso dos feirantes que precisam carregar uma grande es-
trutura para montar as barracas, além, claro, de sofrerem 
nos dias de chuva, o que também acaba afugentando os 
compradores. Outra demanda muito onerosa, diga-se de 
passagem, é que quando o município realiza suas festas, 
precisa alugar barracas e palcos, o que não é nada barato. 
Como normalmente o lucro é dividido entre as escolas e 
entidades assistenciais, o ônus disso, creio eu, também é 
rateado. Com uma estrutura própria, estimula-se a realiza-
ção de mais eventos, além dos que normalmente já acon-
tecem e que compõem o calendário de festividades mu-
nicipais. As obras deverão ficar prontas já nos próximos 
meses!

CMEI Arco Iris
Foi inaugurada, na quinta-feira (26) pela manhã, a amplia-
ção do Centro Municipal de Educação Infantil Arco-Íris, 
que fica na Rua Adelina Procopiack, próximo à Justiça 
Eleitoral. O local ficou muito bom e vai proporcionar um 
atendimento ainda mais digno e humanizado aos alunos 
daquele CMEI. Boa notícia!

Abono do PIS/Pasep de 2017
Já começou o pagamento do abono salarial referente ao 
ano base 2017. A estimativa é que sejam destinados R$ 18,1 
bilhões a 23,5 milhões de trabalhadores.Conforme o calen-
dário de pagamento, quem nasceu de julho a dezembro, re-
cebe o benefício ainda este ano. Já os nascidos entre janeiro 
e junho, terão o recurso disponível para saque no ano que 
vem. Em qualquer situação, o dinheiro ficará à disposição 
do trabalhador até 28 de junho de 2019, prazo final para o 
recebimento. As informações são da Agência Brasil

***

* 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.

*Adelar Hengemühle é doutor em Educação e membro do Comitê 
Macroeconômico do ISAE – Escola de Negócios.
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Opinião do Blog
Facção Criminosa PCC (Pri-

meiro Comando da Capital) faz 
"censo" e avalia comida, atendi-
mento jurídico e de saúde em pre-
sídios brasileiros!

A facção  criminosa PCC (Pri-
meiro Comando da Capital) criou 
um questionário com 42 perguntas 
e o objetivo é de mapear e obter in-
formações sobre a rotina, adminis-
tração, como funciona, segurança 
dos presídios brasileiros. Na Prisão 
Estadual de Piraquara, Paraná,  re-
gião metropolitana de Curitiba, o 
preso Jaderson Gonçalves, líder do 
PCC naquela penitenciária, através 
de um celular conseguido no pró-
prio presídio, passava todas as in-
formações ao comando central do 
PCC sobre as 42 perguntas feitas 
pelo PCC, que incluía desde ali-
mentação, condições do presídio, 
assistência jurídica, educacional, 
conforto para os presidiários ir-
mãos, quantos da facção estavam 
presos, lista dos rivais, materiais 
que as família poderiam levar aos 
presos, horas de visitas, nomes dos 
diretores, carcereiros, endereços 
e outras coisas mais. Caso as de-
pendências, o presídio e o atendi-
mento não fosse de acordo com as  
exigências  internacionais, o PCC 
denunciará a instituição à Corte In-
teramericana de Direitos Humanos 
e Organização das Nações Unidas. 
O objetivo do PCC é assumir o co-
mando dos presídios brasileiros e 
obter vantagens através de chanta-
gens. Como se vê, o PCC está muito 
mais a frente que imaginamos, até 
mesmo a frente da outra instituição 
criminosa, o Comando Vermelho. 
O assunto foi levado ao conheci-
mento da direção da  Penitenciária, 
que  ainda não havia dado qualquer 
resposta a imprensa e nem tomado 
qualquer providência. Que barba-

ridade! Onde está a Justiça que não 
toma nenhuma providência?

População da Ivaitinga, sem 
esperança de sua estrada asfaltada!

Se você quiser irritar um mora-
dor do Distrito de Ivaitinga, Nova 
Esperança, pergunte a ele  sobre a 
questão do asfalto de apenas quatro 
quilômetros que liga aquele Distrito 
à Rodovia Júlio Zacarias.  Há mais 
de vinte anos, já se falava no asfalto 
do Distrito de Bela Vista a Ivaitin-
ga.  O maquinário chegou a iniciar 
até a terraplanagem, piquetes, etc., 
dando início aquele asfalto, um tre-
cho de quatorze quilômetros. De 
repente, levaram os maquinários 
embora, abandonaram o trabalho e 
tudo ficou na estaca zero. Na época, 
os comentários eram que o governo 
liberou a verba mas que o municí-
pio  desviou para outras finalidades. 
A empresa que estava construindo, 
nada recebeu e foi embora.   O tem-
po passou e assunto voltou a ser no-
tícia, agora, com o asfaltamento do 
trecho de quatro quilômetros entre 
o Distrito de Ivaitinga e a Placa Za-
charias (Rodovia Júlio Zacharias).  
Eu me recordo, que num deter-
minado dia, o ex prefeito Gerson 
Zanusso, com o seu secretariado, 
esteve na Ivaitinga e no Barão de 
Lucena, falando ao povo, dizendo 
"que 99,99% da construção do tre-
cho já estava tudo resolvido, com 
projeto e topografia da estrada tudo 
certo, tudo pago (R$ 50 mil), e já es-
tava nas  mãos do governador Beto 
Richa, para liberar a verba", disse o  
então prefeito Gerson Zanusso.  Na 
ocasião houve  um coquetel, muito 
foguetório.  E novamente o tempo 
passou e, nada. Agora, novamen-
te o assunto volta a ser notícia por 
parte do atual prefeito, dizendo que 
terá que fazer um novo projeto, to-
pografia, que custarão 60 mil, para 

dar início, novamente, aos trâmites 
legais. Só em projetos, serão gastos 
R$ 110 mil reais. Eu penso que se 
cada um dos   prefeitos anteriores 
tivesse feito 500 metros de asfalto 
(segundo informações que obtive-
mos não é caro), por conta própria,  
a estrada já estaria pronta, e evitaria 
o que hoje acontece, quando cho-
ve, os moradores de Ivaitinga ficam 
ilhados, sem condições  nenhuma 
de virem  até a sede da comarca. 
Acontece que o político não tem 
esse  perfil de pensamento. Prefere 
ficar dependurado, esmolando  nos 
órgãos públicos, nos governos, nos 
parlamentares, etc. Mas,  quando fi-
cará pronto o trecho asfaltado? Não 
tenho idéia.  Nem sei  quando vai 
começar!

Coisa do Cotidiano 
• Jardim Santa Cruz - Domin-

go, 22 de julho, pela manhã, estáva-
mos caminhando pela rua  Pioneiro 
Alonso, principal via daquele jar-
dim, quando vimos uma camione-
ta despejando entulhos no final da 
rua, quase às margens da Rodovia 
Nova Esperança - Uniflor. Estive-
mos no local e vimos  as  galerias 
que a VIAPAR fez para construir o 
trevo que, dentro de pouco tempo, 
se continuarem a despejar entu-
lhos, as galerias estarão entupidas, 
trazendo  sérios  problemas para 
a rodovia e o trevo. Moradores do 
Jardim Santa Cruz também estão 
reclamando uma barbaridade do 
odor fétido que  está exalando dos 
detritos misturados com entulhos, 
além de que, nos finais de tarde, 
os motoqueiros transformam a 
rua em pista de corrida, colocando 
em perigos as crianças que lá brin-
cam. Dizem que já reclamaram as 
autoridades e que não obtiveram 
qualquer  resposta. Fiscais da Pre-
feitura, Polícia, deveriam olhar para 
as questões de uma maneira mais 
séria, autuando e prendendo os res-
ponsáveis.

• Lua de Sangue - Hoje, 27, sex-
ta feira, a partir das 16:30hs,  pode-
remos ver o  maior eclipse lunar 
do século. Trata-se do eclipse total  
da Lua  com duração de 3 horas e 
55 minutos, sendo que 1 hora e 43 
minutos, a lua estará coberta total-

ENTRELINHAS
***FIFA seleciona os dez melhores futebolistas que irão concorrer ao prêmio  de  melhor do  mundo. Na lista não há 
nenhum brasileiro. Neymar não foi selecionado. Eis a relação: Cristiano Ronaldo (ex Real Madrid, agora Juventus), Kevin 
de Bruyne (Manchester City), Antoine Griezmann (Atlético de Madrid), Eden Hazard (Chelsea), Harry  Kane (Totenham), 
Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Mohamed Salah (Liverpool), Raphael Varane 
(Real Madrid). A votação foi feita por 13 especialistas escolhidos pela FIFA e entre eles estavam os brasileiros Ronaldo (o 
fenômeno), Kaká  e  Carlos Alberto Parreira. O período que eles foram observados foi de 03 de julho de 2017 até 15 de 
julho de 2018. Desta lista sairá os três melhores que concorrerão ao título de melhor do mundo***"Um país  que não se 
ocupa com a delicada tarefa de educar, não serve para nada.. Está a suicidar-se. Odeia e odeia-se." ( Valter Hugo Mãe, 
escritor português ).

mente pela sombra da terra e com 
reflexos dos raios solares, dando 
a ela um aspecto avermelhado.  
Como se sabe, os eclipses tem in-
fluência na astrologia e também nas 
pessoas;

• Vida difícil a de treinador. 
O Palmeiras perdeu de 1 x 0 para 
o Fluminense pelo brasileirão e o 
treinador foi dispensado.

Pai de Neymar, grosseiro 
como sempre, ofende jornalista!   

Jogador, que vive um momen-
to complicado em sua vida, após 
o vexame na Copa do Mundo na 
Rússia, Neymar e seu staff parecem 
apresentar muitas dificuldades para 
a administrar a relação com a im-
prensa. De acordo com o jornalista 
Juca Kfouri, colunista do jornal Fo-
lha de São Paulo, o pai do jogador 
teve uma atitude muita agressiva 
com a jornalista Camila Mattoso, 
do mesmo jornal. A repórter to-
mou conhecimento que familiares 
de jogadores da seleção brasilei-
ra reclamaram ao Coordenador 
Edu Gaspar da CBF, que o pai do 
jogador Neymar, era o único fami-
liar hospedado no mesmo hotel da 
seleção brasileira, em Sochi, e que 
teria feito uma festa depois do jogo 
contra a Suíça que terminou em-
patado de 1 x 1. A jornalista teria 
entrado em contato com o pai do 
jogador para constatar a veracidade 
da tal festa. Eis o que respondeu o 
pai de Neymar: "Eu estava na festa 
com a sua mãe". "Eu estava com a 
sua mãe lá." Eu fiz a festa foi com 
a sua mãe". A jornalista, que estava 
gravando a entrevista,  levou o caso 
para a Folha de São Paulo.

Sarampo, doença viral, trans-
missível e extremamente conta-

giosa!
Depois de ser banida de nosso 

país em virtude do eficiente esque-
ma de  vacinação de nosso serviço 
de saúde pública, no início deste 
ano, a doença voltou, sendo regis-
trado vários casos pelo país. Em 
conseqüência disso, resolvemos a 
falar sobre esse assunto de extrema 
importância. O sarampo, doença 
de notificação compulsória nacio-
nal,  apresenta três períodos bem 
definidos: a) Período prodrômico 
ou Catarral - Dura mais ou menos 
6 dias. É uma tosse produtiva com 
febre, secreção seromucoso na-
sal, conjuntivite e fotofobia. Pode 
apresentar discretos linfonodos no 
pescoço. Nas últimas 24hs do sexto 
dia, surge na mucosa da boca, na 
altura dos pré-molares, o sinal de 
Koplik, pequenas manchas brancas 
com halo eritematoso, considerado 
sinal patognomônico da doença; 
b) Período exantemático - Ocor-
re a acentuação de todos os sinais 
anteriores, prostração, exantema 
característico, macropapular, de 
cor avermelhada, com distribuição 
no sentido céfalo-caudal, que surge 
na região retro-auricular e facial. 
Dois a três dias depois, se estende 
para todo o corpo, persistindo 5 a 
6 dias; c) Período de convalescên-
cia ou descamação - As manchas 
escurecem, descamação fina, lem-
brando farinha. Modo de trans-
missão - A doença é transmitida 
diretamente de pessoa a pessoa, 
através das secreções nasais, tosse, 
respiração, espirros, as chamadas 
gotas de Plugger. A doença pode 
ficar encubada durante 10 dias e o 
seu período de transmissibilidade 
é de 4 a 6 dias antes de aparecer o 
exantema e até 4 dias após. Com-
plicações - O sarampo  pode com-

plicar com infecções respiratórias, 
pneumonias, encefalites, otites, 
laringites, diarreia, panencefalite 
esclerosante aguda, vasculite ge-
neralizada, Sindrome de Guillain 
Barré, etc. Diagnóstico - Clínico, 
Laboratorial (Elisa IgM e IgG, fi-
xação do complemento, inibição de  
hemaglutinação ou imunofluores-
cência indireta, isolamento do vírus 
em cultura de secreção) e Epide-
miológico. Diagnóstico diferencial 
- Todas as doenças exantemáticas 
febris aguda, rubéola, escarlatina, 
eritema infeccioso, dengue, sífilis 
secundária, enteroviroses, reações 
de vacinas, etc. Vacinação - É a úni-
ca forma de prevenir a doença na 
população, sendo a sua principal 
medida de controle.  Inicia-se com 
a idade de um ano com a vacina 
tríplice viral (sarampo, caxumba e 
rubéola) repetindo a dose três me-
ses depois com a vacina tetra viral  
(sarampo,caxumba, rubéola e vari-
cela). Com a chegada dos venezue-
lanos nas regiões  Norte (Roraima, 
Amazonas, etc.) e muitas pessoas 
em trânsito pelo Nordeste, exterior 
em área endêmica,  começou a apa-
recer alguns outros  casos pelo país 
em diversas outras regiões, como 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, 
etc.  O esquema emergencial para a 
região Norte  é o seguinte:  a faixa 
etária para tomar a vacina é até 49 
anos, com exceção dos profissionais 
de saúde. As pessoas com até 29 
anos, recebem duas doses e as de 30 
a 49 recebe somente uma dose. São 
contra indicadas a receber a vacina 
as gestantes, menores de seis meses 
e doentes com o uso de  imuno-
depressores. Tratamento - Por ser 
doença viral, o tratamento é sinto-
mático, usando medicação específi-
ca em casos de complicações.

Comércio destaca melhoras 
nas vendas por conta dos Jogos 

Escolares e da Juventude
Reportagem saiu às ruas e colheu algumas opiniões. Movimento, 

segundo vários comerciantes, teve aumento de até 40%. Além dos ganhos 
econômicos, os jogos melhoraram a estrutura da cidade para os moradores. 

SALDO POSITIVO

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Os Jogos da Juventu-
de terminaram na 
última semana, mas 

deixaram um rastro positivo 
na economia da cidade. A re-
portagem saiu às ruas e ouviu 
o contentamento de alguns 
comerciantes com a movi-
mentação na economia, que 
andava parada. 

Somando o público dos 
Jogos Escolares – fase ma-
crorregional e Jogos da Ju-
ventude, ambos acontecidos 
recentemente, apenas no 
último mês mais de 3 mil 
visitantes passaram pelo co-
mércio de Nova Esperança, 
somando atletas e jogadores 
que acabaram consumindo 
no comércio local. Comer-
ciantes fornecedores de pro-
dutos para o preparo das re-
feições também tiveram uma 
significativa venda extra. 
Mercados, feirantes por meio 
da compra direta e açougues 
tiveram um acréscimo subs-
tancial, muito bem vindo 
nesta época do ano.

 Além dos ganhos econô-

Reportagem ouviu algumas opiniões

micos, os Jogos melhoraram 
também a estrutura das Pra-
ças Esportivas no município. 
Ginásio de Esportes  Severino 
Ramos Bezerra - “Capelão” 
e Bruno Benatti “Benattão”, 
foram reformados além de 
melhorias na quadra de areia 
da  Praça Salgado Filho e em 
outros locais em vários pon-
tos da cidade. Os jogos acaba-
ram fortalecendo a cultura do 
esporte no município, pois ao 
ver alguém praticando uma 
modalidade esportiva, é qua-
se sistêmico que outros se es-
timulem a mudar os próprios 
hábitos, com efeito, o esporte 
contagia. 

As Praças esportivas foram 
preparadas para as competi-
ções, mas depois que os visi-
tantes foram embora, quem 
lucrou foi a população, com 
locais prontos e com exce-
lentes condições de uso tanto 
para treinamento quanto para 
recreação. 

“Aumentaram as vendas. Tive-
mos grande movimentação na 
loja, pois atletas e coordena-
dores vieram em grande quan-
tidade. A melhora foi positi-
va. A cidade merece eventos 
desta natureza. Melhorou até 
o astral das pessoas” – Emily 
Santana Batista dos Santos – 
Cacau Show

“Os jogos foram muito bom 
tanto para a cidade quanto 
para o comércio. As vendas 
aumentarem mais de 40%. A 
garotada gastou bem. Foi óti-
mo o movimento” – Samuel 
Rodrigues dos Santos – Cine 
Bar II

“Ajudou a movimentar muito. 
O pessoal saiu pra comprar. 
O comércio andava parado. 
Com a repercussão dos jogos, 
melhorou. Até as pessoas da 
cidade se sentiram estimu-
ladas a sair de casa e gastar. 
Isso em função dos Jogos. 
Aumentou em torno de 30% no 
movimento. Mais eventos des-
ta natureza são sempre bem 
vindos. Parabéns aos organi-
zadores dos Jogos” – Leonice 
da Silva Santos – Casa Bela 
Decorações 

“Ajudou muito, pois os atle-
tas vem pra cá com dinheiro. 
Os pais liberam recursos pra 
eles que acabam gastando na 
cidade. Aumentou 30% nosso 
faturamento. Os Jogos foram 
ótimos para todos” – Carlos 
Felipe Poyol Cardoso - Sorve-
teria Gela Boca

Fotos: José Antônio Costa
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Sicredi Nova Esperança 
apresenta o Plano Safra 2018/19

Produtores rurais puderam 
conhecer as diretrizes do 
Plano Safra 2018/19 e do 

Seguro Agrícola 

A Sicredi União PR/SP, 
agência de Nova Es-
perança promoveu na 

noite de segunda-feira, 23 de 
julho a apresentação do Plano 
Safra 2018/19.

Na ocasião, o gerente da 
agência, Luiz Henrique Lazza-
retti, acompanhado dos seus 
colaboradores e parceiros re-
uniu na Associação Cultural e 
Esportiva de Nova Esperança 
(ACENE) aproximadamente 
130 produtores rurais associa-
dos.

Para o Plano Safra 2018/19 
estão sendo disponibilizados a 
partir deste mês pelo governo 
federal mais de R$ 194 bilhões, 
sendo R$ 30 bilhões para o 
Pronaf.. A Sicredi União PR/
SP tem a disposição R$ 890 
milhões para custeio e mais R$ 
60 milhões para investimento 
do BNDES. 

Na safra 2017/18, que ter-
minou no mês de junho, o 
Sistema alcançou a marca de 
R$ 15 bilhões em operações 
de custeio, comercialização 
e investimento, incluindo R$ 
3 bilhões do BNDES (Banco 
Nacional do Desenvolvimen-
to Econômico e Social) e do 
FCO (Fundo Constitucional 
do Centro Oeste). Para a safra 
que se inicia, o Sistema traba-
lha com a projeção de 10% de 

A Sicredi está disponibilizando a 
linha de Financiamento de Utilitários 
com recursos livres e prazo de até 5 

anos para pagar com TR + 9,17% ao 
ano para produtores rurais

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

crescimento em operações.

PERFIL - Na Sicredi União 
PR/SP, com área de atuação na 
região norte e noroeste do Pa-
raná e centro leste de São Paulo, 
durante a safra 2017/18, foram 
realizadas mais de 5.000 opera-
ções entre custeio e investimen-
tos.

Falando aos produtores ru-
rais associados de Nova Espe-
rança e região, Gilberto Paulo 
Rauber, assessor de negócios 
em crédito rural, destacou que 
o perfil do tomador está bem 
diversificado. “Foram 23% de 
subsídio ao pequeno produtor 
(PRONAF), 39% ao Pronamp 
e 38% aos demais”. A projeção 
para 2018/19 é atender, em va-
lor de recursos, em primeiro 
lugar o Pronamp BNDES e em 
segundo o PRONAF, projetan-
do um aumento de 20 a 25% 

em operações.
Sobre algumas mudanças 

no Plano Safra 2018/19, Gilber-
to Rauber disse: “A taxa se man-
tém fixa - semelhante 2016/17, 
na linha BNDES houveram re-
duções consideráveis de juros 
e a agricultura familiar, para o 
financiamento de animais no 
custeio pecuário, deixou desde 
o ano passado de ter o limite de 
R$ 20 mil. Agora todo o custeio 
pode ser usado para estes finan-
ciamentos”.

“Pensamos em soluções 
de como agregar valor ao pro-
dutor rural. Cabe a nós, como 
instituição, fazermos com que 
os recursos cheguem da forma 
correta ao nosso produtor e, 
consequentemente, para que 
ele possa trabalhar assegurado 
em todo o processo”, afirmou 
o gerente Luiz Henrique Laz-
zaretti.

SEGURO AGRÍCOLA - 
Foi também durante o evento 
que os produtores tiveram co-
nhecimento das diversas infor-
mações sobre o Seguro Agríco-
la. Para atender aos associados, 
a Sicredi realizou parcerias 
com seguradoras que atendem 
dentro da área de atuação da 

“Pensamos em soluções de como agregar valor ao produtor rural. Cabe a nós, como instituição, 
fazermos com que os recursos cheguem da forma correta ao nosso produtor”, salientou o Geren-
te da Agência de Nova Esperança, Luiz Henrique Lazzaretti.

Aproximadamente 130 produtores rurais associados conheceram sobre o Plano Safra 2018/19

Fotos: Divulgação

Cooperativa, entre elas Fairfax 
Brasil, Allianz, Mapfre e Sancor 
Seguros. A ação torna o acesso 
à subvenção mais prática, assim 
todos os associados podem ser 
atendidos.

PLANEJAMENTO - Antes 

de solicitar o financiamento é 
importante que o produtor ru-
ral faça o planejamento técnico 
da próxima safra, e para isso 
terá à disposição a área de con-
sultoria da Sicredi para iden-
tificar a linha de crédito mais 
apropriada. “Para ter o crédito 

liberado, existe todo um pro-
cesso para avaliar a disponibi-
lização do recurso e quanto ao 
seguro agrícola a regra de aces-
so à subvenção é por ordem 
de chegada”, finalizou Rauber. 
Após a apresentação foi servido 
um jantar aos associados.
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Atalaia tem bons motivos 
para comemorar seus 58 anos

Atalaia comemo-
ra amanhã, sába-
do (28), 58 anos de 

emancipação política. As 
festividades tiveram início 
no sábado, (21) com a Missa 
em Ação de Graças e no do-
mingo, 22, com a 6ª Caval-
gada Caminhos do Campo.

“A cavalgada já se tornou 
um encontro tradicional. 
Sendo recorde de público, 
superando os anos anterio-
res. É uma confraternização 
entre as famílias dos visitan-
tes e a população da nossa 
cidade”, destacou o prefeito 
Fábio Vilhena. Após caval-
gar pelas ruas da cidade e 
por estradas rurais do mu-
nicípio, amazonas, cavalei-
ros e as equipes de apoio 
degustaram uma saboro-
sa costela ao fogo de chão, 
acompanhada de arroz tem-
perado e saladas durante al-
moço servido no Parque de 
Rodeio.

As festividades em co-
memoração aos 58 anos do 
município tiveram sequên-
cia na noite de ontem (26), 
com o 14º Atalaia Rodeio 
Festival que se estende até 
amanhã, (28). Além das 
montarias em touros, com 
a participação de peões de 
renome nacional, no pal-
co principal, se apresentou 
Diego & Arnaldo na abertu-
ra da Festa, hoje é aguarda-
da a dupla Antony & Gabriel 
e May & Karen, no sábado.

RESPONSABILI-
DADE FISCAL:

A administração de Ata-
laia vem destacando-se na 
responsabilidade fiscal com 
a gestão das contas do mu-
nicípio e, apesar da dificul-
dade financeira que o país 
e todos os municípios atra-
vessam, conseguiram man-
ter as contas rigorosamente 
em dia com todos os forne-
cedores pagos. Neste mês de 
julho foi antecipado o paga-
mento da metade do 13º e, 
em função do aniversário da 
cidade que também ocorre 
no mesmo mês, foi anteci-
pada, na quarta-feira (25) a 
folha de pagamento.

EDUCAÇÃO:
Atalaia oferece 100% das 

vagas na Educação em Esco-
la de Período integral, reali-
dade diferente de muitas ci-
dades do país. “São vários os 
fatores que somados trazem 
qualidade na Educação, tor-
nando o município referên-
cia, cujos índices demons-
tram. Avançamos muito em 
Atalaia em todos os quesi-
tos, e no tocante à Educa-
ção concluímos o primeiro 
mandato tendo a maior nota 
no IDEB - Índice de Desen-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Foto: José Antônio Costa

Na opinião do prefeito de 
Atalaia, Fabio Vilhena, 

município conseguiu 
significativos avanços, fruto 
do trabalho e perseverança 
da administração municipal 

e o apoio incondicional da 
população atalaiense. 

Projeto do novo Hospital. Obra já iniciada será entregue no primeiro semestre de 2019

volvimento da Educação Bá-
sica”, avalia o prefeito.

Na educação de Atalaia, 
foram realizados inúmeros 
avanços, frutos de uma série 
de ações incisivas aplicadas. 
Segundo o prefeito Fábio, “a 
fila de matrícula escolar foi 
zerada e nenhum dos alunos, 
seja das creches, educação 
infantil ou integral, sofreu 
com  falta de vagas para es-
tudar”, analisou.

Os motivos desses avan-
ços estão ligados a uma po-
lítica que valoriza os pro-
fessores e atenta para uma 
melhoria na própria estru-
tura de trabalho desses pro-
fissionais. “Foram construí-
dos um novo CMEI a nova 
creche e construímos uma 
quadra na Escola Vânia, re-
formamos o outro CMEI 
que é o Espaço do Saber. Já 
temos recursos assegurados 
no valor de R$ 460 mil que 
serão investidos na reforma 
completa da Escola Vânia, 
onde vale destacar que todas 
as salas forma climatizadas”, 
enfatizou o prefeito.

SAÚDE: 
A Saúde de Atalaia tam-

bém passou por melhorias e 
revoluções. Todos os prédios 
públicos passaram ou estão 
passando por reformas. “A 
grande demanda que já du-
rava mais de 20 anos que era 
a construção de um novo 
hospital foi conquistada. A 

As avenidas Brasil e Dr. Antônio 
Moraes de Barros, principais 
vias da cidade, estarão, ainda 
no ano de 2018, passando por 
alargamentos e adequações

SYDEBRA - Multinacional argentina, fabricante de insumos 
farmacêuticos está se instalando no município, colaborando com a 

geração de empregos. Grupo Gt Foods implanta 16 aviários em Atalaia.

obra está iniciada e acre-
dito que no início de 2019 
essa obra será entregue re-
volucionando a estrutura de 
atendimento da saúde”, fri-
sou Fabio.  

O trabalho continua e 
está em execução a refor-
ma do posto de saúde, após 
reformas entregues como a 
Clínica da Mulher e o Posto 
de saúde que atende a área 
rural.

O município ainda am-
pliou o atendimento com 
médicos, fisioterapeutas e 
odontologistas. “Atualmen-
te duas equipes compõem 
o grupo de atendimento ao 
Saúde da Família, além da 
implantação do NASF. Todas 
essas ações trouxeram evi-
dentes melhoras na área da 
saúde de Atalaia”, avaliou o 
prefeito.

AGRICULTURA:
No que tange a agricultu-

ra e ao apoio do produtor ru-
ral, Atalaia realizou o maior 
programa de readequação 
de estradas rurais na histó-

ria do município, revolucio-
nando a trafegabilidade das 
estradas, além da aquisição 
de novos equipamentos que 
foram disponibilizados para 
a Associação (ADECA) que 
atende ao pequeno produtor.

“Ainda no ano de 2018, 
pretendemos realizar o alar-
gamento de duas pontes em 
estradas rurais. No ano pas-
sado foi entregue uma nova 
ponta na divisa com o mu-
nicípio de Uniflor”, disse o 
prefeito.

 INFRAESTRUTU-
RA:

“Ao longo dos últimos 
anos fomos responsáveis 
pelo maior recape asfáltico 
da história de Atalaia, dei-
xando toda a cidade com 
uma excelente condição de 
trafegabilidade, asfaltando 
100% da cidade. As avenidas 
Brasil e Dr. Antônio Moraes 
de Barros, principais da cida-
de, estarão, ainda no ano de 
2018, passando por alarga-
mentos e 60% dos conjuntos 
Canadá e Santo Franquetti 

serão contemplados com o 
recape asfáltico”, assegurou 
Vilhena.

Este ano já foi entregue a 
reforma do Paço Municipal, 
o salão comunitário do jar-
dim Canadá, a Capela Mor-
tuária, a Clínica da Mulher 
e o CMEI Espaço do Saber. 
Estão em andamento as re-
formas do Cemitério Muni-
cipal, do Posto de saúde, e do 
prédio que atende ao CRAS e 
da Secretária de Assistência 
Social. “Até o final do man-
dato, o teremos realizado 
100% das reformas dos pré-
dios públicos”, disse.

Novos projetos serão 
realizados ainda em 2018 
como o alargamento de duas 
pontes em estradas rurais, 
a readequação do aterro sa-
nitário, a construção de um 
campo de grama sintética, 
todos já com convênios assi-
nados, serão iniciados após o 
período eleitoral.

FROTA MUNICI-
PAL:

“Foi realizada a maior re-
novação da frota da história 
de Atalaia. Já entregamos 
esse ano uma pá carrega-
deira, um novo caminhão 
coletor de lixo, uma saveiro 
como veículo utilitário, uma 
ambulância, um novo cami-
nhão caçamba, um veícu-
lo Spin para educação e um 
novo micro a serviço da saú-
de. Serão ainda entregues em 

2018: uma van adaptada com 
acessibilidade para a saúde, 
uma nova ambulância, dois 
tratores e quatro veículos 
novos que estão em processo 
de licitação”, destacou o pre-
feito Fabio.

GERAÇÃO DE EM-
PREGO E RENDA:

O município de Atalaia 
contou com a implantação 
da multinacional argentina 
SYDEBRA (Sydebra - Fabri-
cação de Produtos Farmo-
químicos Ltda), que reali-
za a fabricação de insumos 
farmacêuticos, colaborando 
com a geração de empregos e 
do crescimento da receita do 
município.

A administração está com 
um projeto de implantação 
de 16 aviários através do 
grupo GT Foods fortalecen-
do a economia municipal.

RODEIO:
A 14ª edição do Atalaia 

Rodeio Festival, festa de 
muito sucesso e tradicional 
leva ao município um gran-
de público de diversos mu-
nicípios.

“A Festa tem responsabi-
lidade social. O lucro obtido 
é revertido para as entidades, 
as creches e escolas. A APMI 
é quem fica com o fatura-
mento e reverte. Já foram 
duas casas construídas com 
os recursos do Rodeio para 
atender famílias de Atalaia. 
Esse ano não será diferente. 
Agradeço imensamente ao 
apoio e parceria do vice-pre-
feito Duda e a toda minha 
equipe que trabalha incansa-
velmente com o objetivo de 
fazer de Atalaia uma cidade 
cada vez melhor”, finalizou 
o prefeito de Atalaia, Fabio 
Vilhena. 
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CRUZADAS DA HISTÓRIA DE 

ATALAIA
Por: Rumilson Castro

HORIZONTAIS
1- (?) Maria Candioto, secretária de 
Educação em 2016.
4- ‘Cavalgada Caminhos do (?)’, 
cuja 3ª edição em Atalaia, ocorreu 
em 2015.
8- Meia-direita da A. A. Atalaia em 
1964.
9- Luís (?) Candioto, vereador de 
Atalaia, xará do goleiro do Brasil 
na Copa/1986.
10- ‘XXIII (?) Cultural da Escola 
Vania Maria Simão’, realizada em 
07 de outubro de 2017.
13- Ribeirão que corta o município 
de Atalaia ao meio.
14- Goleiro do time atalaiense, 
campeão da 2ª Copa Atalaia de 
Futsal Regional.
15- Centro Integrado de Ativida-
des Educacionais e Pedagógicas de 
Atalaia (Sigla).
16- '(?) Excubitor', lema inserido 
no Brasão de Armas de Atalaia.
18- (?) Gilio, presidente da Câ-
mara Municipal no período de 
01/03/1979 a 01/03/1981.
19- Empresa de Café, homônima 
do município em foco, localizada 
na Rodovia Pr 218, 0 km 1.
22- ‘(?) Administrativo de Nova Es-
perança’, condição à qual foi elevada 
o núcleo de Atalaia, conforme Lei 
Estadual nº 1.524, de 14/12/1953.
27- João Vilhena de (?) Filho, vice-
-prefeito de Atalaia no período de 
2001/2004.
30- Vila Rural João de (?), cujo es-
tudantes foram contemplados com 
novo ônibus escolar a partir de 
2015.
31- (?) Sirote Borges, presidente 
da Câmara Municipal no período 
01/01/2017 a 31/12/2018.
32- José (?), presidente da Câ-

mara Municipal no período de 
15/11/1961 a 30/11/1962.
33- Claudemir Moreira de (?), ve-
reador de Atalaia, xará do artilhei-
ro do Brasileirão/2006.
35- (?) Verzola, prefeito de Atalaia 
no período de 1997/2000.
38- Pça. José (?) dos Santos, sede da 
Prefeitura de Atalaia.
40- ‘Companhia de (?) Norte do 
Paraná’, responsável pela coloniza-
ção de Atalaia.
41- 'Programa Educacional de Re-
sistência às (?) e à Violência', de-
senvolvido na Escola Vania.
43- (?) Coreluk, presidente da Câ-
mara Municipal no período de 
01/02/1977 a 01/03/1979.
45- (?) Jacomel, vice-prefeito de 
Atalaia no período de 1966/1969.
46- Denominada Nossa Senhora de 
Fátima, localizada na área rural de 
Atalaia.
47- (?) Ciscouto Peluso, prefeito de 
Atalaia no período de 1989/1992.

VERTICAIS
2- Ponta-direita da A. A. Atalaia 
em 1964.
3- 'C E-Ef M (?) de Campos', locali-
zada na Rua Pedro Ortolani.
5- 'Rancho (?)', pequena pousada 
localizada em Atalaia.
6- Ribeirão mais próximo da cida-
de de Atalaia.
7- (?) Ribeiro Dib, vice-prefeito de 
Atalaia no período de 1961/1965.
11- 'Parque Industrial (?) Sirote', 
sede da empresa Vale do Pirapó.
12- (?) de Fátimo Paes dos Santos, 
vereador de Atalaia.
15- Dejair (?), vereador de Atalaia.
17- (?) Siroti, presidente da Câmara 
Municipal no período 01/01/1999 
a 31/12/1999.

20- Antonio Carlos (?), prefeito de 
Atalaia no período de 2001/2008
21- Antonio (?), prefeito de Atalaia 
no período de 1993/1996.
23- Moysés Lupion de (?), governa-
dor que sancionou a Lei nº 4.245 de 
25/07/1960, criando o município 
de Atalaia, desmembrado de Nova 
Esperança.
24- (?) Fumagalli Vilhena de Paiva, 
prefeito atual de Atalaia.
25- (?) Sibeli Armelim Vilhena, 
atual secretária da Assistência So-
cial.
26- Alfredo (?), presidente da Câ-
mara Municipal no período de 
01/12/1962 a 14/11/1965.
28- ‘José (?) de Fuccio’, escolinha 
de futebol reativada na adminis-
tração do prefeito Fábio.
29- Valdecir (?), Valério, vereador 
de Atalaia.
34- 'Microrregião de (?)', na qual 
está inserido o município de Ata-
laia.
36- 'Torneio Joaquim (?) de Rezen-
de', vencido pela Associação Atlé-
tica Atalaia em 1964.
37- (?) Vargas, autora do hino de 
Atalaia.
39- (?) Wilson Ferreira Neves, pre-
sidente da Câmara Municipal no 
período 01/01/2001 a 31/12/2001.
41- (?) do Charque, apelido de 
Carlos Eduardo Armelin Mariani, 
atual vice-prefeito de Atalaia.
42- Oswaldo de (?) Martinez, pre-
sidente da Câmara Municipal no 
período 01/01/2005 a 31/12/2006.
43- Adelicio Fagundes (?), presi-
dente da Câmara Municipal no pe-
ríodo de31/01/1971 a 30/01/1973.
44- Carmo (?) Torrente, presidente 
da Câmara Municipal no período 
01/01/2013 a 31/12/2014.

Solução

Horizontais
1- Ângela; 4- Campo; 8- Chiquinho; 9- Carlos; 10- Festa; 13- Caxangá; 14- Éder; 15- CIAEP; 16- Libertatis; 18- Donato; 19- Atalaia; 22- Distrito; 27- Paiva; 
30- Barro; 31- Eduardo; 32- Baldo; 33- Souza; 35- Arnaldo; 38- Bento; 40- Melhoramentos; 41- Drogas; 43- Daniel; 45- Aurélio; 46- Fazenda; 47- Ernando.

Verticais
2- Gifle; 3- Humberto; 5- Aryngá; 6- Jacupiranga; 7- Elias; 11- Atílio; 12- Lázaro; 15- Carreira; 17- Antônio; 20- Gilio; 21- Borges; 23- Tróia; 24- Fábio; 
25- Carla; 26- Cecconi; 28- Afonso; 29- Euzébio; 34- Astorga; 36- Alves; 37- Vera; 39- Edno; 41- Duda; 42- Abreu; 43- Dias; 44- Ivo.

PM apreende 
armas e prende 
dois homens em 
Nova Esperança

Durante patrulha-
mento na noite de 
ontem (24), foi avis-

tado um veículo em atitude 
suspeita. A equipe de rádio 
patrulha realizou a aborda-
gem e um dos ocupantes, 
um homem de 22 anos, pos-
suía dois mandados de prisão 
em seu desfavor, das comar-
cas de Ibaiti e Apucarana. 
Um outro homem de 27 anos, 
que também estava no veículo 
passou o nome errado para a 
equipe policial, que após ques-
tionamentos verificou ser um 
foragido da Cadeia Pública de 
Faxinal que possuía três man-
dados de prisão em aberto. 
Durante diligências foi cons-
tatado que havia um manda-
do de busca para a residência 
de um dos presos, portanto 

as equipes policiais segui-
ram para a casa indicada. Lá 
localizaram uma arma de 
fogo, cal .36 e um simula-
cro de pistola na cor preta. 
Em outro compartimento da 
residência, foi localizada uma 
espingarda de fabricação ar-
tesanal com alimentação di-
reta pelo cano, alguns frascos 
contendo substância seme-
lhante a pólvora, um frasco 
contendo algumas espoletas, 
diversas esferas de chum-
bo e duas munições cal. 36. 
Na residência também foram 
encontradas duas máscaras 
que podem ter sido usadas 
para o cometimento de rou-
bos na região.

Fonte: COMUNICAÇÃO 
SOCIAL 8º BPM

PATRIMÔNIO PÚBLICO

Justiça determina 
bloqueio de bens de ex-
prefeitos e servidores 

de Inajá acionados 
pelo MPPR por ato de 

improbidade envolvendo 
aluguel irregular

O Juízo da Vara Cível 
de Paranacity, no 
Noroeste paranaen-

se, determinou o bloqueio de 
bens de cinco réus em ação ci-
vil pública ajuizada pela Pro-
motoria de Justiça da comarca 
por ato de improbidade admi-
nistrativa. Os fatos envolvem 
contratos irregulares para lo-
cação de um imóvel em Inajá 
(município da comarca) nos 
quais estão implicados o ex-
-prefeito da gestão 2013-2016, 
o ex-prefeito que renunciou 
ao mandato neste ano e três 
servidores municipais (a ex-
-diretora e o atual diretor do 
Departamento de Assistên-
cia Social e a ex-diretora do 
Centro de Referência Especia-
lizado de Assistência Social – 
Creas).

De acordo com as investi-
gações do Ministério Público 
do Paraná, em 2016, a então 
diretora do Departamento 
de Assistência Social de Inajá 
solicitou a inexigibilidade de 
licitação para locação de uma 
casa para instalação do Creas 
no município. O imóvel é de 
propriedade de servidora mu-
nicipal que, na época, era di-
retora do Creas. O contrato foi 
firmado pelo então prefeito e 
posteriormente renovado por 
seu sucessor (que renunciou 
ao cargo neste ano).

De acordo com a decisão 

judicial, o ex-prefeito que re-
novou o contrato teria agido, 
aparentemente, de forma ne-
gligente ao determinar a ine-
xigibilidade de licitação nos 
mesmos moldes da contra-
tação inicial, que apresentou 
diversas irregularidades (es-
colha do imóvel sem critérios; 
ausência de pesquisa sobre 
a existência de outro imóvel 
apto a atender as necessidades 
do Creas a fim de justificar a 
inviabilidade de competição; 
inexistência de demonstração 
da justificativa do preço e da 
razão da escolha do imóvel, 
conforme exige a legislação; 
acatamento do preço indicado 
pela então diretora do Creas, 
que injustificadamente teve 
aumento significativo em um 
ano; provável favorecimento 
da ex-diretora, por ter vínculo 
com a administração pública 
municipal).

Os bloqueios de bens va-
riam, conforme o réu, de R$ 
21.555,36 a 62.283,92. Na 
análise do mérito da ação, o 
MPPR requer a declaração de 
nulidade dos dois contratos de 
aluguel e a condenação de to-
dos às penas da Lei de Impro-
bidade, como perda da função 
pública, suspensão dos direi-
tos políticos, ressarcimento 
integral dos danos causados 
ao erário e pagamento de mul-
ta. Comunicação MPPR
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Município consegue a doação em 
definitivo de parte da área do extinto IBC

Coach Jaiva Suelen ministra 
palestra sobre como aplicar 

conceitos e ferramentas capazes 
de eliminar a zona de conforto 

Terrenos no entorno do grande barracão 
e residências, totalizando mais de 15 mil 

metros quadrados já estão sendo registrados 
e vão compor o patrimônio do Município.

Baseado no best-seller campeão de vendas, 
O Poder da Ação, o evento revela um método 

comprovado e eficaz para alcançar o sucesso. 

GRANDE CONQUISTA

CASA DA CULTURA

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O prédio do extinto IBC 
– Instituto Brasileiro 
do Café, de proprie-

dade da União foi repassa-
do em 2007 ao município de 
Nova Esperança em regime 
de concessão de uso. O pré-
dio, de mais de 18 mil metros 
quadrados, que por décadas 
armazenou milhares de sacas 
de café, cada qual com 60 qui-
los cada, é usado atualmente  
para abrigar algumas empre-
sas que geram empregos e 
renda na cidade.  Nas antigas 
residências funcionam atual-
mente as Secretarias da Edu-
cação e da Agricultura e Meio 
Ambiente, além do escritório 
da empresa Totalmix. 

Hoje o município de Nova 
Esperança recebe os aluguéis 
das empresas instaladas e 
faz o repasse do valor para a 
União, possuidora do imóvel.  

No ano de 2017 a admi-
nistração passou a reivindi-
car, junto ao Patrimônio da 
União, a doação em defini-
tivo do prédio do IBC para 

O treinamento é intei-
ramente baseado no 
best-seller O Poder 

da Ação, segundo livro mais 
vendido de 2017, de acordo 
com o ranking da Revista 
Veja e Publishnews. Assim 
como o livro, o curso foi 
criado por Paulo Vieira, um 
dos mais conceituados coa-
ches do Brasil, presidente da 
Febracis e PhD e mestre em 
coaching pela Florida Chris-
tian University (FCU).

O evento acontecerá na 
quinta-feira, 09 de agosto, às 
19h00min. na Casa da Cul-
tura de Nova Esperança  e 
será ministrado pela Coach 
Jaiva Suelen, que ensinará o 
público a aplicar conceitos e 
ferramentas capazes eliminar 
a zona de conforto e começar 
a agir em busca de uma vida 
extraordinária e abundante. 

O curso O Poder da Ação 
é também uma grande opor-
tunidade de revolucionar e 
elevar o nível das empresas, 
desde a alta gerência até os 
estagiários. Assim, haverá 
maior comprometimento da 
equipe com os próprios re-
sultados, alta performance e 
maior colaboração entre os 
funcionários.

o município. Num primeiro 
momento foi doada a rua no 
entorno do prédio do IBC, o 
que já seria de grande benefí-
cio para a cidade. 

A reportagem conversou 
com o prefeito Moacir Olivatti 
que informou as novas con-
quistas. “Além das ruas, conse-
guimos também a área das ca-
sas onde estão as secretarias e 
o escritório da empresa. A área 
total remonta mais de 15 mil 
metros quadrados em uma re-
gião nobre da cidade”.  A títu-
lo de comparativo, daria para 
dividir a área em mais de  40 
terrenos com 300 M², em re-
gião valorizadíssima da cidade 
que agora serão agregados ao 
patrimônio do município. “O 
que ganhamos remonta, patri-
monialmente falando, um ca-
pital de mais de R$5 milhões”, 
complementou o prefeito. 

As matrículas já estão sen-
do feitas junto ao Registro de 
Imóveis.  O grande barracão, 
de 18 mil metros quadrados 
continua de posse da União, 
mas o município irá pleitear 
também a sua doação.  Soma-
das as áreas das ruas, inicial-
mente conquistadas, casas e 

terrenos adjacentes são mais 
de 15 mil metros.

Sobre qual seria a utilização 
da área ora doada para o mu-
nicípio, Olivatti destaca: “Ali 
poderia ser construídas to-
das as Secretarias Municipais 
com vistas a otimizar o aten-
dimento à população, dando 
dinamismo à administração 
pública. Um belo projeto seria 
elaborado e a população seria 
mais uma vez beneficiada”, fi-
nalizou o prefeito Moacir Oli-
vatti. 

Para o registro dos imóveis 
não houve a necessidade da 
elaboração das escrituras. O 
próprio Patrimônio da União, 
que tem uma de suas bases em 
Curitiba, emitiu autorização 
direta, assegurando ao muni-
cípio registrar de forma ime-
diata os imóveis.

Vista total da área do extinto IBC. Município conseguiu a doação dos terrenos e residências no 
entorno do grande prédio que atualmente abriga duas secretarias e o escritório de uma empresa 
particular. 

O prefeito  Moacir Olivatti 
esteve recentemente em 

Curitiba onde assinou, junto 
ao representante do Patrimô-

nio da União, a doação em 
definitivo de parte da área do 

extinto IBC. “Patrimônio de 
grande valor para o municí-

pio”, destacou o prefeito

Foto: Andrey Moretti

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A Coach Jaiva Suelen ensinará o público a aplicar conceitos e 
ferramentas capazes eliminar a zona de conforto e começar a 
agir em busca de uma vida extraordinária e abundante. 

Registro fotográfico da época: 23 de julho de 1967. O obelisco é um marco na entrada de Nova 
Esperança e muito apreciado pelos que transitam pela BR 376. 

Durante o curso, os alu-
nos vão aprender a:

- Tomar as decisões certas.
- Obter respostas de suces-

so.
- Reprogramar a mente.
- Desenvolver capacidades.

- Aumentar competências 
financeiras e profissionais.

Site: www.oseucoach.
com/jaivacoach

Fonte: Jaiva Suelen Pires 
de Campos – Coach Integral 
Sistemico

23 de julho de 1967 – Trevo do “Sonrisal”

Solenidade de inauguração 
no dia 23 de julho de 1967 
do obelisco popularmente 
chamado de “Sonrisal”, no 
trevo de Nova Esperança, que 
foi o símbolo da inauguração 
da Rodovia BR 376 – 
Rodovia do Café no trecho 
compreendido entre Maringá 
e Paranavaí, passando pelos 

municípios de Mandaguaçu, 
Vila Guadiana, Presidente 
Castelo Branco, Alto Paraná, 
(distritos de Maristela e 
Sumaré) e Paranavaí. 

Essa Rodovia seria a 
principal via de escoamento 
das safras cafeeiras 
promovendo a rentabilidade 
operacional na circulação 

de riquezas, e atuando como 
instrumento de integração 
interna econômica, social e 
política. Também chamada 
de Rodovia da Integração, 
propiciou, ao término de sua 
construção, o escoamento de 
mais de 4 milhões de toneladas 
de produção agrícola, 
principalmente café e cereais. 
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Social
Osvaldo Vidual

Para atender a necessi-
dade e demanda local, 
o CMEI Arco-íris pas-

sou por reforma e ampliação, 
aumentando sua capacidade 
de atendimento em 70 novas 
vagas. Os investimentos pos-
sibilitaram a criação de turmas 
que atenderão 135 crianças no 
total.

Na última quinta-feira, 26 
de julho, a Secretaria de Edu-
cação realizou o cerimonial de 
conclusão das obras e inaugu-
ração do novo espaço que ago-
ra conta com 4 novas salas de 
aulas. Com recursos próprios, 
provindos principalmente da 
contribuição do IPTU, foram 
investidos mais de R$20 mil 
em reparos de alvenaria, ins-
talações hidráulicas, elétricas e 
pintura do prédio.

Uma nova etapa de inves-
timentos e manutenções já 
está prevista para começar em 
outubro, serão mais de R$35 
mil em recursos próprios para 
recuperar pisos, passarelas de 
acessibilidade, calçamento e 
reparo de bancadas.

A região em que o CMEI 
Arco-íris fica instalado está em 
ascensão, 133 novas residên-
cias estão sendo construídas 
nas adjacências o que em bre-
ve deve implicar na demanda 
de vagas do local. Pensando 
no futuro próximo, a adminis-
tração municipal já começou 
a trabalhar no projeto de uma 
nova escola com quadra espor-

A empresária 
Elisângela Darmin, 
proprietária do 
Empório e Cia de 
Atalaia, situado na 
rua das Palmeiras em 
frente ao Parque de 
Rodeio, preparando 
o ambiente para 
receber o público 
visitante do Rodeio e 
também seus clientes 
e amigos para as 
próximas temporadas. 
Elisângela, uma grande 
empreendedora e 
muito querida na 
comunidade, é digna 
de sucesso em seu 
empreendimento. 
Parabéns!

Luís Alberto Parnaíba (Luisinho) diretor da Paraíso Beer, entre os 
amigos Wilson, Roger e Maicon, durante noitada festiva.

Alessandra 
Fagan Fabril 

Manzotti

Aniversariantes da Semana
Nicola Ardenghi, 
comemorando 85 
anos de vida. 

Foto: Divulgação

Após período de reforma e ampliação, o Centro 
Municipal de Educação Infantil Arco-íris é inaugurado 

e marca mais um importante avanço na educação

NOVA ESPERANÇA

tiva para melhor atender os alu-
nos dos bairros circunvizinhos, 
instalando-a no espaço entre o 
centro infantil e o Fórum Elei-
toral.

Além destes, outros im-
portantes investimentos estão 
acontecendo na área de educa-
ção: construção de sala de aula 
no CMEI Lúcia Nonciboni no 
distrito de Barão de Lucena, 
reforma do CMEI Monsenhor 
Lauria, construção de passarela 
coberta no CMEI Maria Zenil-
da, calçamento público no en-
torno da Escola Municipal Nice 
Braga, aquisição de ônibus es-
colar para transporte de alunos, 
entre outros.
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Créditos do Nota Paraná beneficiam 
cinco entidades de Nova Esperança

Associação Divina 
Providência foi a que mais 

recebeu recursos do Programa

Além de beneficiar as pessoas que pedem "CPF 
na nota", já foram destinados R$ 83 milhões 

para 1.243 entidades  paranaenses de diversas 
áreas, que recebem doações de notas fiscais

Entidade aderiu ao Programa Nota Paraná 
em setembro de 2016. O primeiro pagamento 

aconteceu em dezembro do mesmo ano. 

CPF NA NOTA?

A pergunta: “CPF na 
nota?”, já se tornou 
comum entre os 

consumidores paranaenses 
ao adquirirem mercadorias 
e produtos nos estabeleci-
mentos comerciais do Es-
tado.

“Pedir para incluir CPF 
na nota, além de exercício 
de cidadania, gera acúmu-
lo de créditos e permite ao 
consumidor concorrer a 
prêmios”, explicou Marta 
Gambini, coordenadora ge-
ral do Programa Nota Pa-
raná, durante visita ao Jor-
nal Noroeste na manhã de 
terça-feira, (24).

Desde que entrou em 
vigor, em março de 2016, 
o programa Nota Paraná 
já distribuiu mais de R$ 
83 milhões em créditos 
para 1.243 entidades sem 
fins lucrativos, que atuam 
na assistência social, saú-
de, na defesa e proteção de 
animais, desportivas e na 
cultura. Somente em Nova 
Esperança, as cinco enti-
dades cadastradas e habili-
tadas a receber recursos do 
programa tiveram retorno 
de mais de R$ 102 mil até o 
momento.

São recursos referentes 
aos 30% de devolução do 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e também de sor-
teios realizados mensal-
mente e aos quais as enti-
dades também concorrem, 
assim como os consumi-
dores cadastrados no Nota 
Paraná. O primeiro sorteio 
com a participação das en-
tidades ocorreu em julho 
do ano passado.

ENTIDADES: Até este 
mês de julho, segundo da-
dos da Secretaria de Estado 
da Fazenda, a entidade de 
Nova Esperança que conse-
guiu obter o maior volume 
de recursos do Nota Paraná 
foi a Associação Divina Pro-
vidência com o montante 
de R$ 49.713,17 em crédi-
tos recebidos. Em segundo 
lugar está o Asilo São Vi-
cente de Paulo que recebeu 
o valor de R$ 24.440,66. Na 
sequencia a Associação de 
Pais e Amigos dos Excep-
cionais de Nova Esperança 
(APAE) com o valor de R$ 
15.579,19. A Comunidade 
de Assistência Bom Pastor 
recebeu a quantia de R$ 
7.516,50 e a Associação Ni-
nho da Águia, R$ 5.028,67.

“O nosso objetivo prin-
cipal é fazer com que as 
pessoas que pedem a nota 
fiscal, mas não querem co-
locar o CPF na nota, façam 
a doação para uma enti-
dade. Aqui em Nova Es-
perança existem entidades 
cadastradas participando 
e recebendo os recursos. 
Quero fazer um apelo à 
toda população, em es-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

pecial aqueles que pedem 
notas fiscais sem CPF que 
doem para essas entidades, 
pois será feito um bom uso 
com esse dinheiro. Elas (en-
tidades) precisam muito 
dessas doações”, analisou 
Marta.

PRÊMIOS: Segundo o 
Devolutômetro, painel in-
terativo instalado na Rua 
Brigadeiro Franco, 1601, 
no centro de Curitiba e na 
versão digital no site Nota 
Paraná, que exibe os valores 
em tempo real, até quarta-
-feira, (25) foi devolvido 
aos paranaenses que pedem 
o CPF nas notas de com-
pras no varejo, em prêmios 
e créditos mais de R$ 1,030 
bilhão entre 30% do ICMS e 
mais os sorteios mensais.

“O consumidor, portan-
to, precisa entender que é 
vantajoso para ele estar ca-
dastrado. Não é somente 
um benefício pessoal, isso 
retornará de alguma forma 
também para o município 
dele, ou através da premia-
ção ou do recurso do ICMS”, 
frisou a coordenadora do 
Programa Nota Paraná.

As pessoas que colocam 
CPF na nota recebem de 
volta 30% do ICMS recolhi-
do pelo lojista, mas se o lo-
jista não recolher o imposto, 
essas compras geram bilhe-
tes para os sorteios. “Agora, 

no mês de agosto, faremos 
um sorteio especial do Dias 
dos Pais e serão sorteados 
R$ 3.840.000,00. O 1º prê-
mio: R$ 200 mil; 2º prêmio: 
R$120 mil e o 3º prêmio: 
R$80 mil. Estamos torcendo 
muito para que a população 
de Nova Esperança possa ser 
contemplada através desse 
sorteio”, disse Gambini.

Perguntada sobre o re-
ceio do consumidor em 
colocar o CPF na nota por 
acreditar se tratar de uma 
forma de fiscalização, a 
coordenadora explicou, 
“não seria necessário criar 
o programa Nota Paraná e 
devolver R$ 1 bilhão para 
fiscalizar o consumidor. A 
fiscalização do consumidor 
não compete à Receita Esta-
dual. Para a Receita compe-
te simplesmente a fiscaliza-
ção de empresas, emissão de 
notas fiscais e recolhimento 
de impostos por parte dos 
comerciantes. Compete à 
Receita Federal o cuidado 
com a renda e o gasto do 
cidadão que é outra compe-
tência e, a esfera municipal 
que é cuidar dos serviços. 
Uma esfera não interfere no 
trabalho da outra. Um de-
talhe percebido é que o ci-
dadão tem medo de colocar 
CPF na nota, mas não teme 
pagar com cartão de débito 
ou crédito, mas a prova que 
ele comprou a mercadoria é 

“Quero fazer um apelo à toda população, em especial aqueles que pedem notas fiscais sem CPF 
que doem para essas entidades, pois será feito um bom uso com esse dinheiro.”, explicou a 
coordenadora geral do Programa Nota Paraná, Marta Gambini

“O Programa Nota Paraná veio em excelente momento. Isso tem ajudado demais nos nossos 
trabalhos sociais”, o Presidente da Associação Divina Providência, Carlos Alberto Pasquini

Fotos: José Antônio Costa

SORTEIOS ESPECIAIS
Maio | Junho | Agosto | Outubro | Dezembro

1º Prêmio: R$ 200.000,00
2º Prêmio: R$ 120.000,00
3º Prêmio: R$ 80.000,00

30 Prêmios de R$ 1.000,00
200 Prêmios de R$ 250,00
2.000 Prêmios de R$ 50,00
8.233 Prêmios de R$ 20,00

238.534 Prêmios de R$ 10,00
250.000 Prêmios: R$ 3.140.000,00 

FIQUE ATENTO
- 12 meses é o prazo que expira o crédito;

- Em 36 meses, mais de 15 milhões de CPF's na Nota;
- Nova Esperança já recebeu 9.510 bilhetes 

premiados da Nota Paraná no valor de R$104.860,00, 
além dos 30% do ICMS devolvido;

- R$ 1.000,00 foi o maior prêmio pago até o 
momento a um novaesperancense.

SORTEIOS MENSAIS
1º Prêmio: R$ 50.000,00
2º Prêmio: R$ 30.000,00
3º Prêmio: R$ 20.000,00

30 Prêmios de R$ 1.000,00
200 Prêmios de R$ 250,00
2.000 Prêmios de R$ 50,00
8.233 Prêmios de R$ 20,00

238.534 Prêmios de R$ 10,00
250.000 Prêmios: R$ 2.840.000,00

o pagamento e não o CPF na 
nota. Por isso, a população 
pode ficar tranquila, ciente 
de que o Programa Nota Pa-
raná não fiscaliza o consu-
midor, ele foi criado apenas 
para fiscalizar as empresas e 
motivar as pessoas a pedir a 
nota fiscal”, finalizou. 

CADASTRO: Para se 

cadastrar no Nota Paraná 
basta acessar o site www.
notaparana.pr.gov.br, cli-
car na opção “cadastre-
-se” e preencher os dados 
pessoais, como CPF, data 
de nascimento, nome com-
pleto, CEP e endereço para 
criação da senha pessoal.

Para participar dos sor-
teios é preciso fazer ade-

são no site. Toda primeira 
compra realizada no mês 
gera um bilhete ao partici-
pante do programa para os 
sorteios mensais, indepen-
dentemente do valor gasto. 
Depois, cada R$ 50 em no-
tas fiscais dá direito a um 
novo bilhete, com validade 
apenas para o sorteio do seu 
respectivo período. 

Mais uma entidade be-
neficiada com os recursos 
do Programa Nota Paraná é 
a Associação Divina Provi-
dência, que desenvolve pro-
jetos com crianças entre 07 
e 14 anos, oferecendo aulas 
de artesanato,  violão, bal-
let, judô (em parceria com 
a Academia Yama) e teatro 
circense. Segundo o Presi-
dente da Associação Divina 
Providência, Carlos Alberto 
Pasquini, “‘o programa veio 
em excelente momento. Isso 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

tem ajudado demais nos 
nossos trabalhos sociais. 
Estes recursos mantem a en-
tidade em funcionamento. 
Não fosse isso já teríamos 
fechado as portas. Pedimos 
às pessoas que juntem suas 
notas fiscais e entreguem 
para nós. No início foi difí-
cil e havia pouca colabora-
ção. Hoje as pessoas estão 
contribuindo e isso é  fruto 
de muita  conscientização”, 
explicou Pasquini.

O trabalho é realizado  
com 70 crianças e  serve de 
reforço escolar além de tirá-
-las das ruas e da ociosida-
de. “Esta é uma obra social 

muito importante para nos-
sa cidade. E graças a Deus 
e ao Programa Nota Paraná 
vai continuar”, finalizou o 
Presidente da Associação 
Divina Providência, Carlos 
Alberto Pasquini.

Quando se dedica a re-
duzir desigualdades é neces-
sário se entregar, desafiar as 
regras, os paradigmas e se 
comprometer, mesmo que 
por apenas algumas horas 
do mês, à busca de uma so-
ciedade mais justa e huma-
na. E este trabalho a Asso-
ciação Divina Providência 
tem feito com maestria e 
excelência.
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A Secretaria da Fazenda comunica que no 
período de 02 à 12 de agosto de 2018, o siste-
ma de tributação do município estará inope-
rante devido a migração de sistemas, não pos-
sibilitando atendimento ao contribuinte nesse 
período. Somente a emissão de Nota Fiscal de 
Serviços ficará disponível na sessão Tributos 
Web no site do município. Entretanto, nos dias 
10, 11 e 12 de agosto a emissão de Nota Fis-
cal de Serviços estará inoperante, retornando 
ao funcionamento normal no dia 13/08 bem 
como a praça de atendimento ao contribuinte.

NOTA INFORMATIVA
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Depois de duas semanas 
sem texto por causa do re-
cesso de inverno, a Coluna 
Sétima Arte está de volta e 
traz uma estreia eletrizante, 
o mais novo filme da fran-
quia Missão Impossível que 
chegou ontem aos cinemas.

Em tempos de levantar 
bandeira, de engajamento e 
causas sociais, ir ao cinema e 
se deparar com um filme que 
seja puro entretenimento é 
uma boa surpresa. Pois en-
tretenimento despretensioso 
é sempre bem vindo e é nisso 
que se baseia Missão Impos-
sível – Efeito Fallout, um 
filme que vai agradar muita 
gente, pelo simples fato de 
entregar aquilo que se espera 
dele.

Iniciada em 1996, a fran-
quia Missão Impossível pas-
sou por altos e baixos, pois 
após uma estreia arrasadora, 
apresentou uma sequencia 
fraca em 2000, um tercei-
ro filme razoável em 2006 e 
uma surpreendente ressur-
reição com seu Missão Im-
possível – Protocolo Fantas-
ma, de 2011.

Mas foi a partir de 2015, 
com a chegada do diretor 
Christopher McQuarrie que 
a franquia se solidificou e al-
cançou seu auge. O brilhan-
tismo que ele apresentou em 
Missão Impossível – Nação 
Secreta despertou a curio-
sidade de muitos e aguçou 
ainda mais o desejo dos fãs 
por uma sequência. Essa se-

quência chega agora aos ci-
nemas e traz um Ethan Hunt 
mais surpreendente do que 
em seus longas anteriores.

Além disso, a direção 
competente de McQuarrie 
consegue apresentar ao pú-
blico sequências incríveis de 
ação recheadas de uma ten-
são crescente que poucos di-
retores conseguem imprimir. 
Outro ponto forte da direção 
de McQuarrie é construir 
uma trama, rápida, envol-

vente, com muita ação e com 
humor na medida certa. Nes-
se caso, o humor em Missão 
Impossível – Efeito Fallout é 
muito natural, não forçado, o 
que torna o filme ainda mais 
interessante (Taka Waititi, 
diretor de Thor – Ragnarok, 
precisa ter uma aula com 
McQuarrie para refinar seu 
timing de comédia – risos),

Outro ponto forte do fil-
me é seu elenco, encabeçado 
pelo cinquentão Tom Crui-
se, que exibe nesse filme 
todo seu vigor e habilidade 
para cenas de ação. Bem por 
isso ele é a cara da franquia, 
sendo seu protagonista des-
de o primeiro filme e cres-
cendo ao longo do tempo 
(ninguém sente falta de Je-
remy Renner, que deveria 
substituir Cruise na fran-
quia). Os fãs de Cruise não 
irão se decepcionar com seu 
desempenho e ainda terão a 
oportunidade de ver a famo-
sa cena em que ele quebrou 
o tornozelo, em meados do 

ano passado, ao pular de um 
prédio durante as gravações 
(Tom Cruise não utiliza du-
blê nas cenas de ação, o que 
o torna um ator ainda mais 
versátil).

Além de Cruise o elen-
co traz Simon Pegg, Ving 
Rhames e Rebecca Fergu-
son, que volta a franquia 
em grande estilo. Junta-se a 
eles Henry Cavill, que rouba 
a cena como o vilão August 
Walker. É muito bom ver Ca-
vill no papel de antagonista, 
o fato dele ser o atual Su-
perman tem limitado muito 
suas ofertas de personagem. 
Nesse filme ele demonstra 
que é muito mais do que um 
ator fadado a ser sempre o 
mocinho.

Vamos à trama! Obrigado 
a unir forças com o agente 
especial da CIA August Wal-
ker para mais uma missão, 
Ethan Hunt se vê novamen-
te cara a cara com Solomon 
Lane, interpretado por Sean 
Harris, e preso numa teia 

que envolve velhos conhe-
cidos movidos por interes-
ses misteriosos e contatos 
de moral duvidosa. Ator-
mentado por decisões do 
passado que retornam para 
assombrá-lo, Hunt precisa 
se resolver com seus senti-
mentos e impedir que uma 
catastrófica explosão ocor-
ra, para isso, ele conta com 
a ajuda dos amigos de IMF.

Por que ver esse filme? 
Porque é de longe um dos 
melhores filmes de Tom 
Cruise, sem dizer, é claro, 
que esse também é o melhor 
filme da franquia. Costura-
do de forma perfeita com 
o filme anterior, ele apre-
senta uma história convin-
cente, com um roteiro bem 
estruturado e emoldurado 
por belos cenários. Ah sim, 
além de tudo isso ainda é 
um filme divertido, fique 
atento para a cena no ba-
nheiro masculino, você vai 
rir muito com ela. Do mais, 
boa sessão!


