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DESDE MAIO DE 1995

RESGATANDO O 
FOCO...

A internet é parte integrante da vida das pes-
soas hoje em dia, mas causa inúmeras distrações 
a cada minuto e com isso criou-se uma geração 
sem foco, com sérias dificuldades de concen-
tração. Para alguns especialistas, a atenção é 
como um músculo que pode ser treinado. Por 
isso, hoje já existem academias do cérebro para 
desenvolver as habilidades como foco, atenção, 
memória e a criatividade.

Líderes inteligentes já entenderam que, 
para ter bons resultados, suas equipes devem 
ter tempo para se concentrar, oportunizando 
momentos sem interrupções. Na Google, os 
funcionários são incentivados a pararem por 
alguns minutos durante o dia e prestarem aten-
ção na própria respiração. Isso faz com que o 
circuito do cérebro responsável pela concentra-
ção seja ativado.

Bill Gates, na década de 90, tirava todos os 
anos quinze dias, numa casa no campo, para 
pensar sem interrupções. Como estamos sem 
tempo para refletir, sem uma pausa não con-
seguiremos digerir o que está acontecendo ao 
nosso redor e sem concentração perdemos o 
controle dos nossos pensamentos.

Prof. Menegatti – Palestrante em Vendas, Motivação e Liderança. 
Autor dos livros – Atendimento gera Vendas – 50 dicas infalíveis 
que farão os clientes comprarem de você e Talento é fazer coisas 
comuns de forma extraordinária. 
Contatos: www.palestrante.srv.br - palestrante@palestrante.srv.br - 
(41) 3342.9562 / 99942.5150 

Por Prof. Menegatti

Epidemia de aids não terá 
fi m sem ações direcionadas

O diretor-geral da Or-
ganização Mundial 
da Saúde (OMS), Te-

dros Adhanom Ghebreyesus, 
disse hoje (23) que a epide-
mia de HIV no mundo não 
terá fi m sem que haja políti-
cas direcionadas para as cha-
madas populações-chave – 
sobretudo gays, homens que 
fazem sexo com homens, tra-
balhadores do sexo, usuários 
de drogas e população LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, 
transsexuais e transgêneros). 

“A melhor forma de abor-

dar todo o espectro de suas 
necessidades de saúde é por 
meio de sistemas de saúde 
fortes baseados numa aten-
ção primária centrada nas 
pessoas e que seja direciona-
da para alcançar saúde para 
todos”, publicou Tedros em 
seu perfi l na rede social Twit-
ter.

O diretor-geral da OMS 
participou na segunda-feira 
(23) da cerimônia de aber-
tura da 22ª Conferência In-
ternacional sobre Aids, que 
ocorre até a próxima sexta-

-feira (27) em Amsterdã, na 
Holanda. O encontro é con-
siderado o maior do mundo 
sobre o tema e deve reunir 
especialistas em ciência, di-
reitos humanos e defesa dos 
interesses de quem vive com 
HIV.

O tema deste ano é Que-
brando Barreiras, Construin-
do Pontes. A proposta é cha-
mar a atenção para desafi os 
como estigma, preconceito 
e outros problemas enfren-
tados por quem vive com o 
vírus em algumas partes do 

mundo, incluindo popula-
ções-chave do leste europeu e 
da Ásia Central, assim como 
do Oriente Médio e do Norte 
da África. 

NÚMEROS
Dados da OMS revelam 

que homens que fazem sexo 
com homens, trabalhadores 
do sexo, pessoas transexuais, 
usuários de drogas e pessoas 
encarceradas respondem por 
40% das novas infecções por 
HIV registradas em 2016. 

Agência Brasi

O encontro é considerado o maior do mundo sobre o tema e deve reunir especialistas em ciência, direitos humanos e defesa dos 
interesses de quem vive com HIV

Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular da USP, 
consultor político e de comunicação Twitter@gaudtorquato

ARTIGO GAUDÊNCIO TORQUATO

O ENIGMA BOLSONARO
Como se explica o enigma Bol-

sonaro? Lidera as pesquisas, princi-
palmente quando Lula não aparece 
como candidato, mas o PR e o PRP 
acabam de recusar parceria com seu 
partido, o PSL, que esperava o apoio 
de uma onda bolsonarista com 100 
deputados. Até agora este contin-
gente não deu as caras. Qual a razão 
para o isolamento do capitão? A essa 
altura, a menos de três meses do 
pleito, era de esperar que uma en-
xurrada de adesões transferisse ao 
pré-candidato da extrema-direita a 
condição de favorito inquestionável 
à cadeira presidencial. Pois bem, in-
questionável ele já não é.

Expliquemos as razões. A come-
çar pela paisagem social, onde se-
mentes se espalham fazendo brotar 
tanto nos roçados centrais como nos 
terrenos periféricos uma fl oresta de 
ressentimentos contra os protago-
nistas da política. Por sua conhecida 
verve contra petistas, na esteira de 
uma linguagem centrada em plata-
forma recheada de posições conser-
vadoras, o deputado Jair elevou-se 
à condição de inimigo número um 
das esquerdas e seus porta-vozes, 
a começar por Lula. Dessa forma, 
conseguiu construir o seu “muro”, 
para usar uma metáfora pinçada da 
construção que Donald Trump pro-
meteu ao seu eleitorado e cujo foco 
é o combate à migração a partir do 
México.

O “muro” de Trump ganhou o 
sistema cognitivo do eleitor conser-
vador e nacionalista. O “muro” de 
Bolsonaro é a defesa da sociedade 
contra a bandidagem, além da pro-
messa de combater “esquerdistas” de 
todos os quadrantes, principalmente 
aqueles que usam o verbo para lem-
brar a era da opressão aberta pelo 
golpe militar de 1964. Trata-se de um 
representante que expressa as ideias 
do nacionalismo à moda antiga, com 
uma abordagem amparada na buro-
cracia militar-desenvolvimentista. 
Também é acusado por adversários 
de ser “autoritário, truculento, racis-
ta e homofóbico”.

Chegou a defender o fuzilamento 
de Fernando Henrique pelas priva-
tizações que ele fi zera, o que mostra 
a propensão para produzir frases 
de efeito, porém de alta aceitação 
em seus eleitores: “bandido bom é 
bandido morto”, “ a polícia deveria 
matar mais”, entre outras. Promete, 
caso ganhe, inserir muitos militares 
no governo, porque são “incorrup-
tíveis e moralmente superiores aos 
políticos”.

Nesse ponto, convém pontuar 
sobre a polêmica que seu discurso 
propicia. Se as massas aplaudem a 
“linguagem militarista”, sob o en-
tendimento de que um militar no 
governo seria mais adequado para 
manter a ordem e a segurança so-
cial, o meio político teme por seu 

futuro,  enxergando em Bolsonaro 
o dirigente que tolheria a inserção 
de políticos na estrutura governati-
va, restringindo o balcão de trocas e 
fechando o circuito de interlocução 
entre Executivo e Legislativo.

A par da sombra autoritária que 
acompanha Bolsonaro, há dúvidas 
sobre      seu desempenho até a reta 
fi nal.  Seria possível a algum candi-
dato, por mais populista que seja, 
suportar o massacre de atores que 
na campanha terão grande tempo de 
TV e rádio? Sem coligação, o capitão 
disporá de míseros 7 segundos. Po-
derá ter as redes sociais como arti-
lharia. Ora, redes sociais não elegem 
ninguém. Mobilizam a militância. 
Essa é a dúvida que persiste no meio 
político, razão pela qual, apesar de 
liderar intenções de voto, Jair Mes-
sias Bolsonaro não sai do isolamen-
to. Partidos receiam assumir com-
promisso com uma fi gura que abre 
tantas interrogações.

O enigma Bolsonaro continuará 
até mais adiante quando a campa-
nha pegar fogo. Caso consiga atra-
vessar a fogueira sem se queimar, é 
razoável pensar em milagre. A Bíblia 
não diz que o Messias andou sobre 
as águas na direção de seus apósto-
los? Jair Bol-
sonaro tem 
um Messias 
de sobreno-
me.

los? Jair Bol-
sonaro tem 
um Messias 
de sobreno-

OMS

Foto: Divulgação/Agência Brasil
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ARTIGO

A IMPORTÂNCIA DA EXISTÊNCIA E RESISTÊNCIA DA ESCOLA 
NO E DO CAMPO NO CONTEXTO SOCIAL BRASILEIRO

Professor Vaudenir Pereira Dias*

Discutir sobre a impor-
tância da existência e re-
sistência da escala no e do 
campo no contexto social 
brasileiro é pautar, sobretudo, 
naquilo que por direito cor-
robora na constituição desse 
país. Pois, ao contrário disso, 
seria na verdade um escom-
bro da realidade assistida. Do 
mesmo modo, a exclusão das 
remanescentes instituições, 
além de afi rmar o legado de 
desprezo, colocaria o povo do 
campo em um descompasso 
educacional ainda maior do 
que se apresenta.

Dado a sua existência, 
muitos sujeitos do campo 
conseguem se alfabetizar em 

tempo hábil, pois, isto é uma 
prova de sua importância 
em lócus rurais. Portanto, o 
que está impresso, não é uma 
discussão da sua existência 
apenas na perspectiva da 
temporalidade, mas, sobre-
tudo na espacialidade. Ora, 
se o sujeito do campo em sua 
formação acadêmica for as-
sistido dentro de sua espacia-
lidade limítrofe, permitira é   
claro, resultados satisfatórios. 
Pois, além da diminuição do 
cansaço físico, e melhora no 
desempenho cognitivo, fará 
com que o aluno seja sujeito 
de sua própria história.

Não podemos afugentar 
da realidade educacional vi-

vido pelos povos do campo 
do Brasil. Seria, de certa for-
ma um descaso e até mesmo 
uma repulsa a eles. Pois não 
se discute privilégios, mas 
sim o direito. E este por sua 
vez é democraticamente ga-
rantido pela constituição. De 
outra maneira, seria, fi tar-se 
o olhar apenas as plataformas 
educacionais urbanocêntri-
cas, alimentando-se de uma 
cultura pela qual segrega cada 
vez mais a educação campe-
sina. Portanto, envolver-se 
e conhecer com mais afi nco 
a realidade da educação dos 
povos do campo, pode ser 
uma alternativa para não se 
afugentar dela, mas dar credi-

to a sua existência, além é cla-
ro, de  cercear os preconceitos 
que ainda imperam . 

Esta é sim, uma forma de 
resistir não somente a tem-
poralidade cujos valores da-
dos à educação se imprimem 
em uma realidade histórica, 
de coalizão entre o urbano 
e o rural a qual enobrece o 
primeiro pondo o segundo a 
desejar. Resistir nesse sentido 
signifi ca também maiores co-
branças das políticas públicas 
que melhor atenda esses es-
paços, postulando por mais 
escolas no campo e que essas 
venham atender os interesses 
e as necessidades pedagógicas 
dos povos referidos. 

Professor Vaudenir Pereira Dias 
Graduado em geografi a pela (UNESPAR-Fafi pa) 

Paranavaí-PR.
Pós-graduado em Educação Especial pela Facul-

dade São Braz- Curitiba- PR.
Pós-graduado em Neuropedagogia pelo Instituto 

RHEMA Educação.
Pós-graduado em Psicopedagogia Clínica Institu-

cional pelo Instituto RHEMA Educação.
Membro do grupo de pesquisa GEPEDIC- (Edu-

cação do Campo) UNESPAR-Fafi pa-Paranavaí- PR.

Como premissa, portanto, 
vale lembrar que, a existên-
cia da escola no e do campo 
tem como principal objetivo, 
manter e resgatar os valores 
culturais em seus lócus de 
convivência, sem perder a ca-
pacidade intelectual, a com-
petir com qualquer sujeito 

que vive ou mora na cidade. 
Portanto, a luta por melhores 
condições educacionais no 
campo não implica em privi-
légios, e sim, sobretudo, pelo 
direito de ser assistido e ter a 
oportunidade de construir e 
ser o sujeito da própria his-
tória.

Veja os candidatos a presidente 
defi nidos nas convenções partidárias

Carregador de celular pode causar 
choques e incêndios. Confi ra como evitar 
esses problemas com cuidados simples

Prazo para aprovação dos nomes acaba em 5 de agosto

No primeiro fi m de 
semana de conven-
ções nacionais, os 

partidos políticos confi rma-
ram cinco candidatos a pre-
sidente da República: Ciro 
Gomes (PDT), Guilherme 
Boulos (PSOL), Jair Bolso-
naro (PSL), Paulo Rabello 
de Castro (PSC) e Vera Lú-
cia (PSTU). As convenções 
têm de ser realizadas até 5 de 
agosto, e o prazo para pedir o 
registro das candidaturas na 
Justiça Eleitoral encerra-se 
em 15 de agosto.

A lei eleitoral permite, a 
partir da homologação das 
convenções, a formalização 
de contratos para instalação 
física e virtual dos comitês 
dos candidatos e dos parti-
dos. O pagamento de despe-
sas, porém, só pode ser feito 

após a obtenção do CNPJ 
do candidato e a abertura 
de conta bancária específi ca 
para movimentação fi nan-
ceira de campanha e emissão 
de recibos eleitorais.

Segundo o calendário das 
eleições de 2018, a partir de 
quarta-feira (25), a Justiça 
Eleitoral poderá encaminhar 
à Secretaria da Receita Fede-
ral os pedidos para inscrição 
de candidatos no CNPJ. A 
partir dessa data, os parti-
dos políticos e os candida-
tos devem enviar à Justiça 
Eleitoral, para divulgação na 
internet, os dados de arreca-
dação para fi nanciamento da 
campanha eleitoral, observa-
do o prazo de 72 horas após 
o recebimento dos recursos.

Nas convenções nacio-
nais, o PSL, o PDT e o PSC 

não escolheram os candida-
tos a vice. Caberá à direção 
nacional do PDT articular 
as alianças para o primeiro 
turno das eleições e o vice 
de Ciro Gomes. O PSC vai 
buscar um vice que agregue 
apoios, mas o candidato de-
monstrou disposição de ter 
uma mulher na sua chapa. 
No PSL, o nome forte para 
compor a chapa de Bolsona-
ro é o da advogada Janaina 
Paschoal, que participou da 
convenção ao lado do candi-
dato a presidente.

O PSOL formou uma 
chapa puro sangue: Sônia 
Guajajara será a candidata a 
vice de Boulos. O partido, no 
entanto, disputará as eleições 
de outubro coligado com o 
PCB, que realizou convenção 
na última sexta-feira e apro-

vou a aliança. O PSTU optou 
por não fazer coligações. O 
vice de Vera Lúcia será Hertz 
Dias.

O PMN e o Avante reali-
zaram ontem convenções na-
cionais e decidiram não lan-
çar candidatos a Presidência 
da República. Na convenção, 
o Avante decidiu dar priori-
dade à eleição de deputados 
federais: terá uma chapa com 
cerca de 80 nomes e pretende 
eleger pelo menos cinco. O 
Avante não defi niu se apoia-
rá algum candidato a pre-
sidente no primeiro turno. 
O PMN decidiu dar apoio a 
nenhuma chapa nas eleições 
presidenciais.

No próximo sábado (28), 
devem reunir-se SD, PTB, 
PV, PSD e DC. 

Agência Brasil

Os celulares são par-
te indispensável do 
mundo moderno, e 

em nenhum momento da his-
tória da cultura humana uma 
tecnologia mudou tanto a ma-
neira das pessoas se comuni-
carem. Hoje esses dispositivos 
móveis estão conectados quase 
24 horas por dia, 7 dias por se-
mana. Não há dúvidas que os 
celulares proporcionam bene-
fícios reais, como a melhoria 
da qualidade de vida e a pro-
dutividade.

 Mas esse uso intenso tam-
bém é capaz de trazer riscos 
que podem levar à morte. Foi o 
caso recente de um adolescen-
te no Ceará que foi eletrocuta-
do após atender uma chamada 
enquanto o celular estava car-
regando. Os casos vêm cres-
cendo a cada dia e o jovem in-
felizmente não foi a primeira e 
nem será a última vítima. Por 
isso, a disseminação dos cui-
dados que devem ser tomados 
ganha mais força para evitar 

outros casos trágicos.
  Equipamentos em más 

condições são os principais 
causadores de casos como o 
do jovem cearense. Extensões 
desencapadas, uso durante o 
banho e principalmente a uti-
lização de carregadores falsi-
fi cados são as causas dos aci-
dentes.

 “As pessoas devem esque-
cer os mitos de que o carrega-
dor genérico cumpre o mesmo 
objetivo que o de marca e que 
não há necessidade de investir 
em acessórios originais por se-
rem mais caros. Os riscos pelo 
uso de um carregador falsifi -
cado são gigantes e nenhuma 
vida vale a economia”, defende 
Pedro Al Shara, CEO da TS 
Shara, fabricante nacional de 
equipamentos protetores de 
energia, como nobreaks,  esta-
bilizadores de tensão, fi ltros de 
linha, autotransformadores e 
protetores de rede inteligentes.

  Pedro ainda ressalta que 
alguns hábitos comuns, vistos 

como inofensivos, podem cau-
sar muitos problemas, como 
deixar o celular carregando ao 
lado da cama enquanto dorme. 
“Essa ação leva a três grandes 
problemas: deixar o celular 
carregando além do tempo 
necessário, uso enquanto car-
rega e principalmente o risco 
de descargas elétricas que afe-
tem o carregador e gerem in-
cêndios. Nesse caso, o risco é 
ampliado, pois os moradores 
podem estar dormindo e não 
ter tempo sufi ciente para se 
salvarem”, explica o executivo.

 
A TS Shara preparou uma 

lista com os principais cuida-
dos que devem ser tomados 
para garantir a sua seguran-
ça e a vida útil do seu celular. 
Confi ra:

  * Compre sempre acessó-
rios de marcas confi áveis e evi-
te o uso de aparelhos em más 
condições. Um carregador 
falsifi cado, que não atende às 
normas e padrões de seguran-

ça, pode causar diferença de 
tensão elétrica, gerando graves 
acidentes.

 * Evite o uso de aparelhos 
que estejam conectados na 
rede elétrica, seja tomada ou 
USB. Alguém ligou ou quer ver 
se recebeu alguma mensagem? 
Para evitar perigos, desconecte 
o celular da energia elétrica an-
tes de utilizá-lo.

 * Incidência de raios? Tire 
o carregador da tomada mes-
mo que não esteja chovendo e 
somente torne a carregar o ce-
lular quando os raios tiverem 
cessado.

  * Se o celular já encerrou 
o ciclo de carregamento, tire 
o carregador da tomada para 
evitar que o acessório continue 
consumindo energia. Os equi-
pamentos originais têm um 
dispositivo que impede o en-
vio de corrente caso não tenha 
nenhum aparelho conectado, 
porém os carregadores falsifi -
cados não oferecem a mesma 
segurança e o hábito de man-

Segundo o calendário das eleições de 2018, a partir de quarta-
-feira (25), a Justiça Eleitoral poderá encaminhar à Secretaria 
da Receita Federal os pedidos para inscrição de candidatos no 
CNPJ

O uso intenso também é capaz de trazer riscos que podem le-
var à morte. Foi o caso recente de um adolescente no Ceará 
que foi eletrocutado após atender uma chamada enquanto o 
celular estava carregando.

Agência Brasil/Fabio Rodrigues Pozzebom

ter na tomada pode até causar 
incêndios.

  * O uso de extensões ou 
adaptadores deve ser reduzi-
do. Muitas pessoas acabam 
sobrecarregando a tomada, 
o que pode gerar incêndios. 
Opte em colocar o celular em 
uma tomada única, sem adap-
tadores ou extensões.

 * Nunca carregue o celular 
em ambientes úmidos, como 
banheiros. O uso pode gerar 
mais riscos de choque elétrico.

  * A manutenção deve ser 
uma aliada. Faça manutenção 
da rede elétrica, celulares e 
outros equipamentos utiliza-
dos para recarregar celulares, 
como notebooks e tablets.

Foto: Divulgação
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TCE-PR cobra publicidade de editais 
de licitação lançados pelos municípios

Justiça atende pedido do MPPR e determina 
bloqueio de bens de prefeito de Cruzeiro do Sul e 

mais três réus envolvidos em contratação irregular

Após analisar os por-
tais de transparências 
dos 100 municípios 

mais populosos do Paraná, o 
Tribunal de Contas do Estado 
(TCE-PR) cobrou melhorias 
em 24 deles. O objetivo é am-
pliar a publicidade dos editais 
de licitação lançados por es-
sas administrações, cumprin-
do as determinações da Lei 
de Acesso à Informação (Lei 
nº 12.527/2011).

No grupo que recebeu 
Apontamento Preliminar de 
Acompanhamento (APA) 
estão, por exemplo, as pre-
feituras de Campo Mou-
rão, Cascavel, Jacarezinho 
e Umuarama [veja a lista 
completa na tabela abaixo]. 
As prefeituras de Cascavel e 
Piraí do Sul já tomaram me-
didas corretivas. O APA é 
um instrumento criado pelo 
TCE-PR para informar aos 
administradores públicos 
irregularidades verificadas 
pela fiscalização preventiva 
realizada pelo Tribunal e dar 

a eles oportunidade de corre-
ção dessas falhas.

A avaliação dos portais de 
transparência realizada pela 
Coordenadoria de Acompa-
nhamento de Atos de Gestão 
(Cage) para identificar falhas 
na publicidade verificou as 
licitações das áreas mais rele-
vantes da administração mu-
nicipal. Entre esses procedi-
mentos estão contratação de 
serviços de saúde e compra 
de medicamentos; coleta e 
destinação de lixo e resíduos; 
compra de uniformes e ali-
mentos para a merenda es-
colar; pavimentação; aquisi-
ção de combustíveis e pneus; 
além de outros serviços.

A principal falha encon-
trada pelos analistas e téc-
nicos de controle externo 
do Tribunal de Contas foi o 
acesso discriminatório aos 
editais de licitação: exigência 
de identificação do interessa-
do em obter o documento. A 
segunda impropriedade mais 
comum foi a ausência dos 

editais nos portais de trans-
parência.

"A publicidade dos certa-
mes é essencial para garantir 
o controle social e institucio-
nal sobre os procedimentos 
licitatórios, que consomem 
parte significativa do orça-
mento municipal", afirma o 
coordenador-geral de Fiscali-
zado do TCE-PR, Mauro Mu-
nhoz. "O acesso aos editais é 
imprescindível para verificar 
a lisura do certame e averi-
guar se o objeto da licitação 
atende ao interesse público."

Nos Apontamentos Pre-
liminares de Acompanha-
mento enviados aos 24 mu-
nicípios, o TCE-PR incluiu 
o histórico de falhas de cada 
administração em relação ao 
dever de publicidade de seus 
atos e informações de interes-
se público, comunicadas pelo 
Tribunal por meio de APA ou 
via Canal de Comunicação 
com o Jurisdicionado (Caco) 
nos últimos dois anos.

Prefeituras e câmaras
Após avaliar os portais da 

transparência dos 100 mu-
nicípios mais populosos do 
Paraná, atualmente a equi-
pe de acompanhamento do 
TCE-PR analisa os portais 
das câmaras de vereadores 
desses mesmos municípios. 
Em seguida, os alvos serão os 
portais dos municípios não 
incluídos na lista inicial e que 
possuem mais de 10.000 ha-
bitantes.

Ao final deste segundo 
grupo, o Tribunal terá ava-
liado os portais de metade 
dos municípios paranaenses. 
O objetivo final do trabalho 
é verificar a publicidade dos 
editais de licitação das prefei-
turas e câmaras dos 399 mu-
nicípios do Estado.

Oportunidade de corre-
ção

Instituído pela Instru-
ção Normativa nº 122/2016, 
o Apontamento Preliminar 
de Acompanhamento é uma 

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

se, determinou liminarmente 
o bloqueio de bens do atual 
prefeito de Cruzeiro do Sul 
(município da comarca) e 
de mais três réus em ação de 
improbidade administrativa 
envolvendo dispensa irregu-
lar de processo licitatório. A 
decisão atende pedido do Mi-
nistério Público, que ajuizou 
a ação após investigações que 
apontaram falta de licitação 
para contratação de empre-
sa para prestação de serviços 
educacionais no município.

Além do prefeito, são réus 
na ação a secretária de Assis-
tência Social, que solicitou a 
dispensa do processo licita-
tório e teria ciência prévia de 
qual empresa seria escolhida, 
a empresa e seu proprietário. 
A empresa foi contratada sem 
licitação para oferecer, entre 
maio e dezembro de 2016, 
oficinas de convivência para 
adolescentes de 14 a 17 anos 
que estariam em situação de 
vulnerabilidade social. En-
tretanto, conforme apurou 
o MPPR, houve diversos in-
dícios de favorecimento da 

ARTIGO

A Copa do Mundo e as eleições
Por Celso Luiz Tracco*

Mais uma vez, a seleção brasi-
leira foi eliminada em uma Copa 
do Mundo. Caímos nas quartas 
de final. Nesses tempos de uso 
intensivo das redes sociais, muito 
se vê e ouve que o resultado do 
torneio pode ou irá influenciar o 
resultado das eleições. Mas, a his-
tória não diz isso.

Desde 1994, quando come-
çou a coincidência de eleições 
diretas para presidente, governa-

dores, senadores, deputados fede-
rais e estaduais, com a realização 
da Copa do Mundo os resultados 
não justificam que o brasileiro 
carrega para as urnas a emoção da 
vitória ou da derrota da seleção.

- 1994, o Brasil conquistou 
sua 4ª. Copa, vencendo a Itália 
nos pênaltis, após agoniantes 0x0 
nos 120 minutos de jogo. A situa-
ção, FHC, obteve 54% dos votos 
contra 27% dados a Lula. A elei-

ção foi resolvida no 1º turno. In-
fluência do sucesso do plano real 
e não do futebol.

- 1998, perdemos da França, 
na final, por incontestáveis 3x0. 
"Vergonha nacional". FHC, que 
havia proposto a emenda da ree-
leição, venceu no 1º turno nova-
mente contra Lula, 53% a 31%. 
Após a reeleição, houve uma ma-
xidesvalorização do real.

- 2002, Brasil campeão, ven-

ceu a Alemanha na final por 2x0. 
A oposição, Lula, venceu o can-
didato da situação, José Serra, no 
2º. turno obtendo 61% dos votos 
contra 39%.

- 2006 Brasil eliminado pela 
França nas quartas de final, outra 
"vergonha nacional". Lula é reelei-
to no 2º turno com 61% dos vo-
tos contra 39% dados a Geraldo 
Alckmin.

- 2010 – Brasil eliminado pela 
Holanda nas quartas de final. A 
situação, PT, elege o sucessor de 
Lula – Dilma Rousseff – com 56% 
dos votos contra 44% de José Ser-
ra, no 2º turno.

- 2014, o Brasil passa pela 
maior vergonha futebolística da 

história: é eliminado por acacha-
pantes 7x1 para a Alemanha em 
pleno Mineirão. Dilma é reelei-
ta, 2º turno, com 51,6% contra 
48,4% dados a Aécio Neves. Após 
as eleições, o Brasil mergulhou 
na maior crise econômica de sua 
história.

Não há correlação entre o 
resultado da Copa e da eleição. 
Se aprofundarmos a pesquisa 
veremos que os estelionatos elei-
torais e as falcatruas, praticados 
por ambos partidos entre 1994 – 
2014, influenciaram muito mais 
as eleições do que o futebol. Re-
sumindo: há muito tempo não 
somos o país do futebol, já nem 
há mais comoção quando o Bra-

sil perde, a não ser o falso choro 
de atletas que devem milhões de 
reais para a Receita Federal. Tam-
bém não somos o país do futuro. 
Mas somos o campeão mundial 
da corrupção, dos altos impos-
tos, da desigualdade social, dos 
privilégios da máquina pública. E 
somente pelo voto consciente de 
toda população, poderemos ex-
pulsar esses políticos lesa-pátria 
de campo. E nem vai precisar do 
árbitro de vídeo. Renovar é preci-
so e necessário.

*Celso Luiz Tracco é economista 
e autor do livro Às Margens do 

Ipiranga - a esperança em sobre-
viver numa sociedade desigual

oportunidade concedida pelo 
TCE-PR aos gestores para 
corrigir falhas verificadas 
pelo órgão na fiscalização 
preventiva, sem que seja ne-
cessária a abertura de proces-
so. Quando os administra-
dores não corrigem as falhas 
apontadas pelo Tribunal de 
Contas, eles são alvos de Co-
municação de Irregularidade 

e da abertura de processos 
administrativos na corte.

Nesse caso, a Lei Orgâni-
ca do TCE-PR (Lei Comple-
mentar Estadual nº 113/2005) 
prevê a aplicações de multas 
administrativas fixas e pro-
porcionais ao valor do dano 
ao erário, devolução dos re-
cursos e outras sanções.

Fonte: www.tce.pr.gov.br

empresa e direcionamento da 
contratação.

De acordo com a ação, 
a empresa seria de um ex-
-estagiário da prefeitura que 
teria encerrado o vínculo com 
a administração municipal 
em março de 2016, assinan-
do contrato com o Município 

para a prestação do serviço 
em maio do mesmo ano. A 
criação da pessoa jurídica 
se deu ainda quando o pro-
prietário era estagiário, não 
graduado, embora o objetivo 
da empresa fosse prestar ser-
viços educacionais. As aulas 
ofertadas pela empresa foram 

direcionadas à área de forma-
ção do proprietário (educa-
ção ambiental), enquanto em 
anos anteriores o conteúdo 
havia sido voltado ao em-
preendedorismo. Terminado 
o contrato com a administra-
ção municipal, o ex-estagiário 
foi nomeado para o cargo de 

diretor de tributação de Cru-
zeiro do Sul, em fevereiro de 
2017, mesmo sem ter expe-
riência na área.

Os bens dos réus foram 
bloqueados liminarmente 
no valor de R$ 27.344,37. Na 
análise do mérito, o MPPR 
requer a declaração de nuli-

dade do contrato e a condena-
ção dos réus às penas da Lei 
de Improbidade, como perda 
da função pública, suspensão 
dos direitos políticos, ressar-
cimento integral do dano ao 
erário e pagamento de multa. 

Comunicação MPPR
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Variedades
Dicas de pesca do Jaú

3 fatos que 
marcaram o 

mês de agosto

No Brasil existem 
duas espécies de 
Jaús, a Zungaro 

zungaro e a Zungaro jahu.
Ambas com características 
bem semelhantes. O corpo é 
roliço e a cabeça curta, apre-
sentando-se achatada e larga. 
A boca terminal é bem am-
pla. A coloração do dorso é 
marrom, escuro ou claro, ou 
em tons de cinza e até preto. 
Os flancos se apresentam na 
mesma cor do corpo, só que 
mais claros. O ventre achata-
do é de cor creme ou amarelo 
sujo. Indivíduos jovens apre-
sentam pintas espalhadas 
pelo dorso.

A segunda maior espécie 
de bagre da américa do sul 
foi bastante abundante no 
passado, mas está se tornan-
do cada vez mais rara, princi-
palmente nos rios onde hoje 
existem sucessivas barragens 
de usinas hidrelétricas, como 
no rio Paraná (A espécie Z. 
jahu está ameaçada na re-
gião do Alto Paraná, onde é 
considerada vulnerável). Na 
Amazônia não é importante 
comercialmente, a carne é 
considerada “remosa”, mas é 
apreciado no Sudeste do Bra-
sil. A pressão de pesca pelos 
frigoríficos que exportam filé 
de jaú é muito grande e tem 
sido responsável pela que-
da da captura da espécie na 
Amazônia.

O Jaú tem uma grande 
força e boa resistência após 
ser fisgado, justificadas pelo 
seu porte e por gostar de am-
bientes com água movimen-
tada. Possui imensa boca, 
que ingere presas relativa-
mente grandes. Por isso, ao 
usar uma grande isca , o jaú 
não fará a menor cerimônia 

NOME POPULAR
Jaú / Gilded catfish / Giant Catfish

NOME CIENTÍFICO
Zungaro zungaro
Jahu

FAMÍLIA
Pimelodidae

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
Bacias amazônica, Tocantins-Araguaia e Pra-

ta. Amplamente distribuído na América do Sul, 
existindo duas espécies Zungaro zungaro na bacia 
amazônica e Tocantins-Araguaia e Zungaro jahu 
na bacia do Prata (Paraná, Paraguai e Uruguai).

DESCRIÇÃO
Peixe de couro; grande porte, pode alcançar 

mais de 1,5m de comprimento total e 100kg. O 
corpo é grosso e curto; a cabeça grande e achata-
da. A coloração varia do pardo esverdeado claro a 
escuro no dorso, mas o ventre é branco; indivíduos 
jovens apresentam pintas claras espalhadas pelo 
dorso.

ECOLOGIA
Espécie piscívora. Vive no canal do rio, prin-

cipalmente nos poços das cachoeiras, para onde 
vai no período de água baixa acompanhando os 
cardumes de Characidae (especialmente curimba-
tá) que migram rio acima. Na Amazônia não é 
importante comercialmente, a carne é considerada 
“remosa”, mas é apreciado no Sudeste do Brasil. 
A pressão de pesca pelos frigoríficos que exportam 
filé de jaú é muito grande e tem sido responsável 
pela queda da captura da espécie na Amazônia.

EQUIPAMENTOS
Varas de ação pesada; linhas de 30 a 50 lb.; 

anzóis encastoados n° 10/0 a 14/0. Deve-se usar 
chumbo tipo oliva, com peso de 300 a 1.000g, de-
pendendo da profundidade e força da água.

ISCAS
Somente iscas naturais, como pequenos peixes 

de escama, tuvira, muçum e, também, minhocuçu. 
Esta espécie é capturada nos poços logo abaixo das 
corredeiras, principalmente à noite. É muito im-
portante que a isca fique no fundo. 

Fonte: http://www.pesca.tur.br

em morder o seu anzol. É um 
dos mais intensos embates 
que um pescador pode ter, 
exigindo um grande preparo. 
Sua pesca só é indicada para 
aqueles com o fisico e o cora-
ção em dia.

Aprecia sobretudo os 
peixes, de diferentes tipos e 
tamanhos. Pode ser captura-
do com iscas de minhocuçu, 
muçum ou peixes de escama 
ou couro inteiros ou em pe-
daços. Geralmente encontra-
do em águas mais movimen-
tadas, vive no canal do rio, 
principalmente nos poços das 
cachoeiras, para onde vai no 
período de água baixa acom-
panhando os cardumes de 
Characidae (especialmente 
curimbatá) que migram rio 
acima.

Amplamente distribuído 
na América do Sul, a espécie 
Zungaro zungaro ocorre nas 
Bacias amazônica e Tocan-
tins-Araguaia. Já a Zungaro 
jahu é encontrada na bacia 
do Prata (Paraná, Paraguai e 
Uruguai).  

Para essa pescaria são in-
dicadas varas de ação extra-
-pesada, linhas de 0,70 a 1,20 
milímetros, preparadas com 
empates e anzóis n° 10/0 a 
14/0. Deve-se usar chumbo 
tipo oliva, com peso de 300 a 
1.000g, dependendo da pro-

fundidade e força da água.
Dicas de pesca: O peixe 

é capturado estritamente na 
modalidade com iscas natu-
rais, constituídas basicamente 
de peixes iscados inteiros ou 
em grandes pedaços, além do 
mussum e minhocuçu.

É um peixe que “briga 
sujo”, podendo nadar entre as 

pedras, e jogar-se na corren-
teza, o que aumenta muito 
sua força.

Esta espécie é capturada 
nos poços logo abaixo das 
corredeiras, principalmente 
à noite. É muito importan-
te que a isca fique no fundo. 
Pode ser capturado durante o 
ano todo.

Veja alguns fatos no século pas-
sado que marcaram o mês de agos-
to. E marcaram de forma um tanto 
quanto negativa, digamos:

• A Primeira Guerra Mundial
Faltavam apenas três dias para 

o início do mês de agosto quando o 
Império Austro Húngaro bombar-
deou a Sérvia. Dai o império alemão 
declarou guerra ao império russo, 
em 1º de agosto de 1914, transfor-
mando um conflito que até então 
era regional, em uma disputa que 
rapidamente se espalhou por toda a 
Europa.

• A bomba atômica: Hiroshima 
e Nagasaki, no Japão

A primeira bomba, enviada pe-
los Estados Unidos que destruiu, 
a cidade de Hiroshima no dia 6 de 
agosto de 1945, deixando 80 mil ví-
timas, mas esse número chegou a 
dobrar depois, quando foram consi-
derados os mortos por ferimentos ou 
consequências da radiação emitida 
pela bomba nuclear. Três dias depois, 
os americanos voltaram seu alvo 
para a cidade portuária de Nagasaki. 
Somando as vítimas que faleceram 
na hora e as que sofreram sequelas, 
calcula-se que foram mortas certa de 
150 mil pessoas na ocasião.

 
• O suicídio de Getúlio Vargas
Enfrentando os ataques da opo-

sição, Vargas disse que só sairia do 
poder morto e cumpriu sua promes-
sa em 24 de agosto de 1954, suicidan-
do-se com um tiro. E ainda deixou 
uma carta testamento que entrou 
para a história e incitou várias mani-
festações de apoio ao presidente.

Fontes: UOL e 
Revista Superinteressante.

Pescador em horas vagas, Sérgio Gentilin, Gerente Regional 
de Desenvolvimento do Sicredi,  exibe o lindo exemplar de Jaú 
fisgado por ele em Porto Rico, no Rio Paraná. Adepto da pesca 
esportiva, em seguida ele soltou o belo peixe.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Divulgação
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"Não cedi 
nada", diz 
Trump em 
relação a 
reunião 

com Putin

O presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, ressaltou nesta se-
gunda-feira que não cedeu "nada" 

em seu encontro com o presidente da Rús-
sia, Vladimir Putin, uma semana depois da 
polêmica cúpula de Helsinque entre os lí-
deres.

"Quando escutarem a imprensa 'fake 
news' falar de maneira negativa sobre o meu 
encontro com o presidente Putin e tudo o 
que cedi, lembrem-se, não cedi NADA, 
simplesmente falamos de futuros benefícios 
para ambos os países", ressaltou Trump em 
mensagem no Twitter no começo da ma-
nhã.

Além disso, o presidente americano 
apontou que os dois líderes se deram 'muito 
bem", o que "é uma coisa boa, exceto para a 
Mídia Corrupta".

Trump recebeu uma avalanche de crí-
ticas nos EUA após a cúpula de Helsinque 
na semana passada, na qual desautorizou 
as agências de inteligência americanas ao 
apontar que acreditava em Putin, que nega 
que tenha havido interferência russa nas 
eleições presidenciais de 2016.

Posteriormente, o líder se retratou ao 
afi rmar que havia se "expressado mal" e 
disse acreditar nas informações dos seus 
serviços de inteligência, entre eles o FBI e 
a CIA, de que Moscou tentou interferir nas 
eleições nas quais derrotou sua adversária, a 
democrata Hillary Clinton.

No entanto, dias depois, voltou a sur-
preender a opinião pública dos EUA ao 
informar que tinha convidado Putin para 
uma segunda cúpula em Washington no 
outono.

Esse convite abre a possibilidade de Pu-
tin visitar os EUA antes ou depois das elei-
ções legislativas americanas, previstas para 
6 de novembro, apesar do temor das agên-
cias de inteligência de que a Rússia tente 
interferir no pleito, como supostamente fez 
em 2016. 

Agência EFE
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Novo período para saque do abono 
salarial 2016 começa dia 26 de julho

Despreparo emocional prejudica alunos 
brasileiros em avaliação mundial

Para complementar renda, 64% dos 
brasileiros recorreram a bicos no primeiro 

semestre, apontam SPC Brasil e CNDL

O prazo para o paga-
mento do abono sa-
larial ano-base 2016 

foi prorrogado e os trabalha-
dores poderão sacar o bene-
fício a partir desta quinta-
-feira (26). O dinheiro fi cará 
disponível até 30 de dezem-
bro. Quase 2 milhões de tra-
balhadores não retiraram os 
recursos, o que corresponde 
a 7,97% do total de pessoas 
com direito ao benefício. O 
valor ainda disponível chega 
a R$ 1,44 bilhão.

O pagamento do abono do 
PIS/Pasep começou em 27 de 
julho de 2017 e terminou no 
último dia 29 de junho, mas 
foi aberto um novo período 
pelo Conselho Deliberativo 
do Fundo de Amparo ao Tra-
balhador (Codefat). Este é o 
terceiro ano consecutivo em 
que ocorre prorrogação. No 
ano passado, essa mesma me-
dida foi tomada.

Os empregados da inicia-
tiva privada, vinculados ao 
Programa de Integração So-
cial (PIS), sacam o dinheiro 

nas agências da Caixa Eco-
nômica Federal. Para saber se 
tem algo a receber, a consulta 
pode ser feita pessoalmente, 
pela internet ou no telefone 
0800-726-0207.

Para os funcionários pú-
blicos vinculados ao Progra-
ma de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público 
(Pasep), a referência é o Ban-
co do Brasil, que também 
fornece informações pessoal-
mente, pela internet e pelo te-
lefone 0800-729-0001.

Tem direito ao abono sa-
larial quem trabalhou for-
malmente por pelo menos 
um mês em 2016 com remu-
neração média de até dois sa-
lários mínimos. O valor que 
cada trabalhador tem para 
sacar depende de quanto 
tempo ele trabalhou. Quem 
trabalhou o ano todo recebe 
o valor cheio, que equivale a 
um salário mínimo (R$ 954). 
Quem trabalhou por apenas 
30 dias recebe o valor míni-
mo, que é R$ 80.

Além do tempo de serviço, 

para ter direito ao abono de 
2016, o trabalhador deveria 
estar inscrito no PIS/Pasep há 
pelo menos cinco anos e ter 
tido seus dados informados 
corretamente pelo emprega-
dor na Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais).

O abono salarial do PIS/
Pasep é um benefício pago 
anualmente com recursos 
provenientes do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador 
(FAT), abastecido por depósi-
to feitos pelos empregadores 
do país. Além do abono sala-
rial, o FAT custeia o progra-
ma de Seguro-Desemprego e 
fi nancia programas de desen-
volvimento econômico. Os 
recursos do abono que não 
são sacados pelos trabalha-
dores no calendário estabele-
cido todos os anos retornam 
para o FAT, para serem usa-
dos nos demais programas.

ABONO SALARIAL 
2017

Vale lembrar que o paga-
mento do benefício referente 

O estudo recém-divul-
gado Por que o Brasil 
vai mal no Pisa? Uma 

análise dos Determinantes 
do Desempenho no Exame 
(confi ra reportagem publica-
da pela BBC), mostra que o 
baixo desempenho dos alu-
nos brasileiros na principal 
avaliação da Educação Bási-
ca, o Pisa, acontece porque a 
maioria deles piora a perfor-
mance ao longo do exame ou 
sequer consegue chegar ao 
fi nal dele.

Mais que difi culdades com 
o conteúdo, os dados indicam 
que a ausência das chamadas 
habilidades socioemocionais 

- por exemplo, perseveran-
ça, autocontrole e resiliência 
do aluno na hora de fazer as 
provas – parece ter na perfor-
mance dos alunos brasileiros.

Pesquisa Nacional sobre 
habilidades socioemocio-
nais

No Brasil, também foi 
publicada recentemente a 
primeira pesquisa nacional 
sobre o impacto do ensino 
de habilidades socioemocio-
nais em estudantes brasilei-
ros. Conduzido pela UFRJ 
(Universidade Federal do Rio 
de Janeiro), o estudo avaliou 
9,6 mil estudantes entre 10 e 

17 anos que participaram de 
programa de aprendizagem 
socioemocional em todas as 
regiões do país.

A UFRJ acompanhou du-
rante o período de um ano 
um grupo de 9,6 mil estudan-
tes entre 10 e 17 anos que par-
ticiparam de um programa 
estruturado de aprendizagem 
de habilidades socioemocio-
nais aplicado em escolas bra-
sileiras, o Programa Semente. 

No início do ano letivo de 
2017, os estudantes, distribuí-
dos em escolas nas cinco re-
giões do país, tiveram acesso 
a uma plataforma online, na 
qual responderam a um ques-

tionário com 45 perguntas. 
No fi nal de 2017, o mesmo 
grupo respondeu ao mesmo 
questionário, após quase um 
ano de experiência com o 
Programa em sala de aula.

Para mensurar a efi ciência 
do Programa, os pesquisa-
dores avaliaram os aspectos 
propostos pelo Collaborati-
ve for Academic, Social and 
Emotional Learning (CA-
SEL), principal centro de es-
tudos da aprendizagem so-
cioemocional do mundo, e 
empregado como referência 
na metodologia do Programa 
Semente por meio dos cinco 
domínios: autoconhecimen-

to, autocontrole, empatia, 
decisões responsáveis e habi-
lidades sociais.

Os dados tabulados indi-
caram impactos positivos em 
todos os domínios avaliados, 
apontando nos índices gerais 
de Habilidades Socioemocio-
nais um aumento estatistica-
mente signifi cativo de 6,7% 
na melhora do comporta-
mento desses alunos. Anali-
sando cada item, a magnitude 
das mudanças variou de 2,3% 
(Empatia Cognitiva Emo-
cional) até 13,9% (Autocon-
trole). O Autoconhecimento 
(13,5%) e as Habilidades So-
ciais (7,2%) completam o pó-

dio com os maiores níveis de 
melhora.

Para o médico psiquiatra 
e educador Celso Lopes de 
Souza, fundador do Progra-
ma Semente, os dados são 
animadores. “Os estudantes 
evoluíram muito e os resulta-
dos mostram que estamos no 
caminho correto. Não adianta 
apostar em algo que não fun-
ciona. Investir no desenvol-
vimento das habilidades so-
cioemocionais desses alunos 
vai gerar impactos positivos 
não só nos exames, mas na 
vida de cada um deles”, diz. 

Mira Comunicação
Juliana Miranda

Os trabalhadores poderão sacar o benefício a partir desta quinta-feira (26). O dinheiro fi cará dis-
ponível até 30 de dezembro.

ABR/Agência Brasil

ao ano-base 2017 também co-
meça na próxima quinta-fei-
ra. A estimativa é que sejam 
destinados R$ 18,1 bilhões a 
23,5 milhões de trabalhado-
res.

Conforme o  calendário 
de pagamento, quem nasceu 
de julho a dezembro, recebe 
o benefício ainda este ano. 
Já os nascidos entre janeiro 
e junho, terão o recurso dis-

ponível para saque em 2019. 
Em qualquer situação, o di-
nheiro fi cará à disposição do 
trabalhador até 28 de junho 
de 2019, prazo fi nal para o re-
cebimento.

Embora o país tenha su-
perado, ao menos tec-
nicamente, a recessão 

econômica, as consequências 
da crise ainda se mostram pre-
sentes em diversos aspectos 
do dia a dia da população. Um 
estudo realizado em todas as 
capitais pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC Brasil) 
e pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
mostra que passou de 57% 
para 64% o percentual de con-
sumidores que recorreram a al-
guma forma de trabalho extra 
ou bicos para complementar 
a renda no primeiro semestre 
deste ano. Nas classes C, D e E, 
a proporção salta para 70% dos 
entrevistados.

Segundo o levantamento, 
em cada dez consumidores, 

cinco (51%) acreditam que as 
condições gerais da economia 
pioraram ao longo deste ano 
na comparação com o mesmo 
período do ano passado – o 
que confi gura um aumento de 
12 pontos percentuais em rela-
ção à pesquisa de 2017. Quan-
do avaliam a própria condição 
fi nanceira, 44% garantem que 
também houve piora em rela-
ção ao último ano, um aumen-
to de oito pontos percentuais. 
Outros 34% falam em con-
dições fi nanceiras iguais, ao 
passo que apenas 19% pensam 
que a situação está melhor que 
antes.

“A recuperação da econo-
mia ainda é bastante lenta e 
surte pouco efeito prático na 
realidade dos brasileiros. O 
momento mais crítico da crise 

fi cou para trás, mas isso não 
signifi ca que a vida das pessoas 
tenha melhorado substancial-
mente. A renda das famílias 
segue achatada e o consumo 
melhora a passos lentos por-
que o desemprego segue alto e 
a confi ança abalada”, explica a 
economista-chefe do SPC Bra-
sil, Marcela Kawauti.

No primeiro semestre, 
83% dos consumidores fi ze-
ram cortes para driblar crise; 
77% não sentem efeitos da 
melhora da economia

Para muitos brasileiros, o 
primeiro semestre deste ano 
foi um período marcado por 
difi culdades que exigiram sa-
crifício e capacidade de adap-
tar a vida fi nanceira. Refl exo 
do cenário ainda complicado 

para as fi nanças, 83% dos bra-
sileiros tiveram de fazer cortes 
no orçamento para driblar as 
consequências da crise ao lon-
go de 2018.

Entre os que contingen-
ciaram gastos, 61% cortaram 
ou reduziram refeições fora 
de casa – comportamento que 
apareceu com mais frequência 
entre os brasileiros de mais alta 
renda, com 74% de citações. 
Outros cortes comuns no pe-
ríodo foram os de roupas, cal-
çados e acessórios (57%), itens 
que não são de primeira ne-
cessidade em supermercados, 
como carnes nobres, congela-
dos, iogurtes e bebidas (55%) 
e gastos de lazer, como cinema 
e teatro (53%). Há ainda, 30% 
de entrevistados que para con-
seguir algum dinheiro tiveram 

de vender algum bem.
De modo geral, 77% dos 

brasileiros declaram que ain-
da não sentem os efeitos da 
melhora da economia no seu 
cotidiano, seja nos preços dos 
bens e serviços, juros, em-
prego ou consumo. Segundo 
apurou a pesquisa, entre esses 
entrevistados 77% conside-
ram que os preços continuam 
aumentando, ao mesmo tem-
po em que 56% pensam que 
as taxas de juros estão muito 
elevadas e 54% argumentam 
que o mercado de trabalho 
segue sem contratar. Além 
disso, 57% das pessoas ou-
vidas disseram que fi caram 
desempregados ou tiveram 
algum membro da família que 
perdeu o emprego nos últimos 
meses.

Em sentido oposto, 23% 
dos entrevistados relataram já 
sentir no próprio bolso os efei-
tos de melhora na economia. 
Nesse caso, 47% justifi cam sua 
posição dizendo que as pes-
soas voltaram a consumir, en-
quanto 36% consideram que 
a criação de novas vagas está 
aumentando. “O Brasil passou 
por uma das recessões mais 
longas de sua história, com 
11 trimestres consecutivos de 
retração no produto interno 
bruto. Hoje, mesmo com a 
infl ação controlada, fi ca a im-
pressão de que a economia do 
país está emperrada e isso só 
vai mudar quando o ritmo de 
crescimento se tornar mais vi-
goroso e a confi ança for recu-
perada” explica a economista 
Marcela Kawauti.

No Brasil, pesquisa da UFRJ revela avanço nos níveis de autocontrole, empatia e 
perseverança de estudantes que já desenvolvem habilidades socioemocionais em sala de aula
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Após semana com 
preço estável, Petrobras 
volta a baixar gasolina

Cumprimento de mandados de busca e 
apreensão pelo Gaeco resulta na prisão de quatro 

pessoas envolvidas com o tráfi co de drogas

Futebol estabelece o último 
classifi cado à grande fi nal

A Petrobras anunciou 
a redução de 0,94% 
no preço da gasolina 

comercializada em suas refi -
narias. A partir desta terça-
-feira (24) , o combustível 
passará a custar R$ 1,9426 

por litro.
A estatal mantinha o pre-

ço do litro da gasolina em 
R$ 1,9611 desde o dia 18 de 
julho.

Depois de chegar a R$ 
2,0527 por litro no dia 12 

de julho, o combustível teve 
quatro reduções de preço e 
voltou a um patamar seme-
lhante ao registrado em 30 
de junho, quando era comer-
cializado a R$ 1,9486. 

Agência Brasil

O futebol masculino de 
Maringá conquistou 
na manhã de quinta-

-feira (19) o título da fase re-
gional dos Jogos da Juventu-
de do Paraná (JOJUPs), em 
Nova Esperança. Invicto, o 
time da Cidade Canção rea-
lizou jogo equilibrado contra 
Astorga, no Estádio Francis-
co Zellerof Filho. E a vitória, 
que culminou com a meda-
lha de ouro da competição, 
veio nos acréscimos. Aos 48 
minutos, em jogada bastante 
dividida na área astorguese, 
que ´morreu´ nas redes de 
Astorga. A partida fechou a 
competição da Secretaria de 
Estado do Esporte e Turismo 
(SEET) no município.

Os diretores da Secreta-
ria de Esportes e Lazer de 
Maringá (SESP), Valdemar 
Silva, o Dema, que inclusive 
chefi ou a delegação de Ma-
ringá em Nova Esperança, 
e Marco Aurélio Saldanha 
Rocha, participaram da pre-
miação dos atletas de Marin-
gá.

A terceira posição no 
campeonato fi cou com a 
equipe de Paranavaí, que 
venceu Nossa Senhora das 
Graças por 4 a 0.

FUTSAL
O último dia do evento 

também estabeleceu os cam-
peões no futsal, no feminino 
e masculino, no Ginásio Po-

liesportivo Bruno Benatti.
No feminino, São João do 

Caiuá atuou diante de Mira-
dor. Partida bastante equili-
brada, tanto que o primeiro 
tempo teve vantagem de um 
gol para o time vencedor: 2 
a 1. Na etapa fi nal, ambos os 
times fi zeram mais um gol, e 
o placar fi nal foi de 3 a 2 para 
São João do Caiuá. No mas-
culino, a disputa foi entre 
Paranavaí e Paranacity. Pa-
ranavaí encerrou como cam-
peã com placar de 3 a 1, após 
1 a 1 no primeiro tempo.

COM//SEET
Orlando Gonzalez

O Núcleo de Maringá 
do Grupo de Atua-
ção Especial de 

Combate ao Crime Organi-
zado (Gaeco) cumpriu nes-
ta sexta-feira, 20 de julho, 
cinco mandados de busca 
e apreensão que resultaram 
na prisão em fl agrante de 

quatro pessoas investigadas 
pelos crimes de associação 
para o tráfi co de drogas, trá-
fi co de drogas, lavagem de 
dinheiro, organização cri-
minosa e posse irregular de 
arma e munições.

Foram apreendidos R$ 24 
mil em espécie, 2,8 quilos de 

maconha, porções da droga 
embaladas para venda, ba-
lança de precisão, munições, 
rádio programado para ras-
trear a frequência da polícia 
e anotações contendo conta-
bilidade do tráfi co de drogas. 

Comunicação MPPR

A Petrobras anunciou a redução de 0,94% no preço da gasolina comercializada em suas refi narias

Fotos: Divulgação

NOVA ESPERANÇA
Resultados
BASQUETEBOL
FEMININO
1 – Terra Rica
2 – Maringá

MASCULIINO
1 – Terra Rica
2 – Astorga
3 – Sarandi

FUTEBOL
1 – Maringá
2 – Astorga
3 – Paranavaí

FUTSAL
FEMININO
1 – São João do Caiuá
2 – Mirador
3 – Santa Fé

MASCULINO
1 – Paranavaí 
2 – Paranacity
3 – Terra Rica

HANDEBOL
FEMININO
1 – Astorga
2 – Paranavaí
3 – Ourizona

MASCULINO
1 – Sarandi
2 – Alto Paraná
3 – Marialva

VOLEIBOL
FEMININO
1 – Maringá
2 – Marialva
3 – Astorga

MASCULINO
1 – Nova Esperança
2 – Tamboara
3 – Paranavaí

Fotos: Orlando Gonzalez/SEET-PR

Maringá ganha de Astorga por 1 a 0 na fi nal. 

São João do Caiuá vence Mirador 
de 3 a 2 na fi nal feminina.


