
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 20 de julho de 2018 Edição 997 - Ano 24
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE
CAPA PUBLICITÁRIA



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 20 de julho de 2018

2 - GERAL JORNAL NOROESTE



Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Sexta-feira, 20 de julho de 2018 Edição 997 - Ano 24
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE
FALTA MUITO PRA 2022?

CENTRO DE EVENTOS

Obras ao lado do 
estádio serão usadas 
para abrigar eventos 
e a Feira do Produtor

Prefeitura iniciou as obras que eram sonho antigo 
dos feirantes.  Ao todo serão construídos 04 

galpões que servirão a toda a população. PÁG. 11

Foto: Alex Fernandes França

Foto: Alex Fernandes França

UNIFLOR: Município investe na renovação da frota e aquisição de equipamentos. 
PÁG. 7

ALTO PARANÁ: Prefeitura inaugura reforma da UBS Maristela e anuncia investi-
mentos na saúde. PÁG. 6

Foto: Divulgação Fotos: José Antônio Costa

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 8

MENINGITE: 
O que você 

precisa 
saber!

SAÚDE

PÁG. 8

Cooperativa de Recicláveis 
enfrenta dificuldades 

após assalto e pede apoio 
da comunidade

IVAITINGA/PLACA ZACHARIAS

PÁG. 3

Tem início levantamento 
topográfico para 

elaboração do projeto 
da “estrada da Ivaitinga” 

PARANACITY

PÁG. 11

Prefeita de Paranacity 
é multada por falhas 

em licitação para 
material de escritório

TIME DA CASA

PÁG. 7

Nova Esperança 
conquista o título no 
vôlei masculino dos 
Jogos da Juventude

ESTADUAL

PÁG. 9

TCE-PR cobra 
publicidade de editais 
de licitação lançados 

pelos municípios

REGIÃO

PÁG. 10

Prefeitura de Uniflor 
entrega novos uniformes 
para o Departamento de 
Obras e Meio Ambiente
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DESDE MAIO DE 1995

Começa hoje, (20) e segue até o dia 05 
agosto o prazo para realização das conven-
ções partidárias que definirão os candidatos 
à Presidência da República, Governador, 
Senador, deputados federais e estaduais.

A pergunta é: Quem serão os candida-
tos? O cenário de indefinição ainda persiste 
na grande maioria das pré-campanhas. Os 
presidenciáveis estão negociando alianças 
e nenhuma das candidaturas consideradas 
competitivas chega as convenções com no-
mes definidos de candidatos a vice na cha-
pa.

Nesta eleição atípica, reflexo do desgas-
te dos principais partidos políticos PT e 
PSDB que disputaram nos últimos 20 anos 
a eleição voto a voto.

Somado a essa polarização, Temer termi-
nará o mandato “arrastado”, com a popula-
ridade em baixa, o presidente não consegue 
reunir lideranças políticas para encorpar 
uma candidatura do governo federal.

Interessante observar também que o 
eleitor prestará muita atenção no candidato 
que será escolhido a vice. Desde a saída de 
Dilma, o vice que até então era o “patinho 
feio” na chapa, se tornou protagonista nas 
urnas.

Outro fato que torna essa eleição dife-
rente é a diminuição dos recursos para as 
campanhas com o fim do financiamento 
empresarial.

Vejo ainda a dificuldade de ser o eleito 
um daqueles que lideram as pesquisas de 
intenção de voto. A liderança de Jair Bol-
sonaro (PSL) ou mesmo de Lula (PT) não 
os coloca como eleitos.

Isso acontece devido a rejeição destes 
líderes. Levantamento do Paraná Pesqui-
sas indica que ao menos 49,6% não votam 
em Bolsonaro, e 61,2% não votariam em 
candidato de Lula.

Embora os eleitores queiram renova-
ção, as pesquisas indicam que quando 
perguntados sobre intenção de votos, es-
colhem políticos das antigas ou gente que 
já ocupou cargo político.

O líder nas pesquisas, Jair Bolsonaro 
(PSL), por exemplo, é deputado federal 
desde 1990, passou por 9 partidos e tem 
três filhos políticos. Lula (PT) dispensa 
comentários.

Ciro Gomes (PDT), Marina Silva 
(Rede) e Geraldo Alckmin (PSDB) são ve-
lhos conhecidos. Álvaro Dias (Podemos) é 
político há 50 anos, Rodrigo Maia (DEM), 
Fernando Collor (PTC) e Manuela D’Ávila 
(PCdoB) também são tradicionais. Ape-
nas, João Amoedo (Novo) será novidade 
na eleição, pois seu partido não aceita fi-
liação de veteranos, porém tem uma can-
didatura inviável.

Diante disso, como eleitor, vamos 
aguardar as definições que tradicional-
mente só acontecem mesmo no prazo 
limite das convenções, para saber e pos-
teriormente escolher quem são os candi-
datos.

“Nada é tão admirável em política quanto uma 
memória curta”. John Galbraith (1908 – 2006), 

economista, filósofo e escritor estado-unidense,

***

Convenções: 
Quem serão os 

candidatos?

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Quando o Capitão Virgulino 
- O Lampião era vivo, eu 
queria ver qual era o cabra 
que cantava Maria Bonita".

“Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que 
cativas”. Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)

IPTU
O município de Nova Esperança fez, no ano passado, a 
atualização da Planta Genérica dos Imóveis, promoven-
do a correção de distorções históricas no pagamento do 
IPTU, onde grande parte dos contribuintes estava pagando 
em cima de uma defasada avaliação.  Imóveis em regiões 
valorizadas pagavam menos impostos e outros, em locais 
mais distantes do centro, proporcionalmente ao valor de 
suas propriedades, pagavam mais.

Resultados
Pois bem. Corrigidas as distorções onde 70% dos contri-
buintes tiveram o valor do imposto puxado para baixo, 
o município começou a aplicar os recursos provenientes 
do pagamento do IPTU, destinando em obras para a po-
pulação. As ruas dos distritos de Barão de Lucena estão 
sendo recapeadas. A Praça do Barão, reformada. Ao lado 
do estádio serão construídos 04 galpões que vão abrigar, 
nas quintas-feiras, a Feira do Produtor e nos outros dias, 
ficarão disponíveis para os eventos da cidade. A contra-
partida de R$150 mil desta obra será oriunda dos recursos 
do IPTU. Muitos projetos para se concretizar a obtenção de 
recursos, demandam a contrapartida municipal. Como o 
IPTU é um recurso livre, com aplicabilidade onde o gestor 
público definir onde será melhor, reflete em algo bom para 
a coletividade.

Jogos da Juventude
Os Jogos da Juventude, realizados no decorrer da sema-
na em Nova Esperança, além de movimentar o comércio, 
criou uma atmosfera positiva na cidade. Ver atletas circu-
lando nas avenidas e levando o público às praças esportivas 
é algo muito bacana. Àqueles que levam uma vida sedentá-
ria se sentem estimulados à se voltar às práticas esportivas. 
Tivemos em menos de um mês, dois importantes eventos 
do Calendário Esportivo do Paraná sendo realizados na 
cidade: Jogos Escolares – fase Macrorregional e Jogos da 
Juventude do Paraná.

Time da casa campeão
Parabéns aos atletas do Voleibol e à comissão técnica  que 
se sagraram campeões dos Jogos da Juventude. A vitória do 
time de Nova Esperança foi diante de Tamboara, por três 
sets a zero, e as parciais foram de 25 a 17, 25 a 14 e 25 a 20. 

Malandragem perde espaço
O brasileiro está enojado de tanta corrupção e malan-
dragem. Acompanhei a transmissão dos Jogos da Seleção 
Brasileira e por seguidas vezes um famoso narrador de TV 
enaltecia as qualidades de um jogador com o “adjetivo” 
malandro. “Fulano foi malandro nesta jogada”.  “Malandro, 
o árbitro se safou”. A malandragem e o jeitinho brasileiro 
estão perdendo espaço nestes novos tempos e isto se trans-
fere para o âmbito da política. Nosso mais famoso jogador 
virou chacota mundial por suas simulações em campo. Na 
política, assim como no futebol, a malandragem não tem 
mais espaço. O expediente usado pelo narrador, diante de 
milhões de expectadores em citar a “malandragem” como 
algo bom, gera um desserviço aos valores sociais, se tra-
duzindo em um ato de irresponsabilidade de um veículo 
de comunicação que deveria contribuir para o processo de 
mudança, tão desejado nestes novos tempos. A empresa 
em questão precisa mudar sua filosofia, a começar pelos 
valores propagados por seus profissionais!

Convenções
Ainda com o cenário das coligações indefinido, os partidos 
políticos iniciam nesta sexta-feira (20) as convenções na-
cionais que vão decidir os candidatos à Presidência da Re-
pública, nas eleições de outubro. Os nomes dos candidatos 
a presidente e a vice têm que ser aprovados nas convenções 
até 5 de agosto e registrados no Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) até 15 de agosto.

18 pré-candidatos
Neste momento, há 18 pré-candidatos, mas esse número já 
foi superior a 20 - alguns desistiram no meio do caminho, 
outros foram barrados pelos partidos políticos. O total de 
candidatos poderá ser menor, já que alguns partidos, como 
o DEM, o SD e o PCdoB, estão sendo provocados a desistir 
da candidatura própria para apoiar chapas mais competiti-
vas. O quadro de indefinição, segundo o cientista político 
Leonardo Barreto, se deve a fatores diversos, começando 
pelo fato de o Palácio do Planalto não estar influenciando 
o processo eleitoral. "Quando o Executivo está forte, ten-
tando a reeleição ou fazer o sucessor, a tendência é que 
a coligação governista seja reproduzida, a oposição se or-
ganize e até surja a terceira via. Neste ano, o governo não 
tem um candidato forte nem colocou peso no candidato da 
oposição. Isso levou à pulverização de candidaturas", argu-
mentou. 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.

Me chamo Andruchak e sou o artista que fez a obra, 
motivo da reportagem. 

Estou na Itália fazendo um mural na região de Vene-
za quando recebi a otícia acima. Li com cuidado e perce-
bi que precisamo fazer justiça aqui. É ecessário dizer que 
o mural não está desaparecendo por conta da ação do 
tempo. Este não é o culpado. Quando muito conseguiria 
esmaecer as cores e apenas  teríamos a oportunidade de 
efetuar outra intervenção de pintura com alunos, profes-
sores e comunidade participando novamente, como foi 
ao executarmos a obra em 2013. O mural está sofrendo 
da deficiência dos profissionais que tinham a incumbên-
cia de efetuar a preparação da parede para o recebimen-
to da obra. Não sei quem o fez, ou melhor, quem "não o 
fez", mas as instruções foram dadas: "picotar a parede e 
então chapiscar". Qualquer pedreiro, até mesmo um ini-
ciante conhece bem o que isto significa. Nem precisaria 
ser dito pois eles sabem o procedimento para que a arga-
massa tenha fixação. Pelas imagens que vi está claro que 
a parede não foi devidamente "picotada". Quase toda a 
tinta antiga ainda está lá. Essa forma de desonestidade 
em queimar uma etapa do serviço e não fazer o trabalho 
para o qual foi pago, só porquê ninguém ficou fiscali-
zando, culminou no que acontece agora: a obra começa a 
se perder. Estou muito triste, mas não porque a escultura 
está caindo, pois  se houver interesse podemos refazê-la 
a qualquer momento, mas porquê isso é um reflexo do 
que assola o Brasil. Muita gente está envolvida e nem 
se dá conta, a começar com furar uma fila  ou usar a 
conhecida frase "achado não é roubado" para ficar com 
algo que não é seu. Com isso nossa nação, que já figu-
rava como "País rico e em Desenvolvimento", retorna à 
categoria de "País de terceiro mundo". São esses os co-
mentários que ouço aqui na Europa. Não são os políticos 
os desonestos: boa parcela dos brasileiro é desonesta... e 
quem assume a política não são os brasileiros? Obvia-
mente que não posso generalizar, mas o número é tão 
grande que acaba nos empurrando para baixo. É preciso 
voltar a ensinar ética, arte e filosofia nas escola. Elas são 
a base de todas as demais disciplinas, assim como o "pi-
cote e o chapisco". Sem essa base na educação das nossas 
crianças o futuro será idêntico ao que acontece com esse 
mural:  com o tempo decaíra e só restarão ruínas. 

Estou triste como afirmei e em especial por perceber 
que a desonestidade aniquila todos, em todas as esferas.

Meu abraço solidário á todos que contribuíram para 
que essa obra acontecesse.

Andruchak - Artista plástico -  Professor (Design / 
Artes Visuais) Depto de Artes - UFRN. Coordenação 
do Mestrado Profissional PROFARTES - DEART

FALA LEITOR!
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Opinião do Blog
Aumenta a taxa de mortalida-

de infantil no Brasil depois de 26 
anos

Indicador social  importante 
de uma país ou região, ou mesmo 
cidade, representado pelo número 
de crianças que morreram antes de 
completar um ano de vida a cada mil 
crianças nascidas vivas no período de 
um ano. Esse indicador está bastante 
relacionado com as qualidades dos 
serviços de saúde, saneamentos bá-
sicos e educação prestados a popula-
ção a que se determina tal índice. Fa-
tores que promovem a mortalidade 
infantil: a) Falta de assistência e de 
instrução às gestantes; b) Ausência 
de acompanhamento médico; c) 
Deficiência na assistência  de saú-
de; e) Desnutrição; f) Ausência de 
políticas públicas efetivas  em edu-
cação; g) Ausência ou deficiência 
no saneamento básico. Em países 
desenvolvidos economicamente, a 
taxa de mortalidade infantil é mui-
to baixa, ao contrário dos países ou 
regiões pobres, esse indicador é bas-
tante alto. A taxa de mortalidade in-
fantil, que chegou a 47,1 por volta de 
1990, vinha caindo no Brasil  depois 
de um bom trabalho iniciado no go-
verno de Fernando Henrique Cardo-
so (PSDB) em 1.994, excelentemente 
complementado, posteriormente 
pelos governos de Lula e Dilma, am-
bos do PT, por investimento maci-
ço em políticas públicas, chegando 
a 5,6  (redução de cerca de 75%). 
Hoje, a  mediocridade  do governo 
Michel Temer, com redução drás-
tica de investimento em políticas 
públicas,  recoloca o Brasil entre as 
nações com indicadores ruins, che-
gando a  14 óbitos por mil nascidas 
vivas, em2016/2017; (3,2 ou abaixo, 
é o valor de referência da UNICEF  
para a taxa de mortalidade infantil). 
O Japão é um dos países com a me-

nor taxa de mortalidade infantil do 
mundo:1,1 (1,1 crianças que morre-
ram antes de completar um ano de 
vida em relação a mil crianças nasci-
das vivas no mesmo período de um 
ano. Já a Somália, tem a pior taxa de 
mortalidade infantil do mundo, com 
133: (133 crianças que morreram 
antes completar um ano de vida em 
relação a mil crianças nascidas vivas 
no mesmo ano.

Assembleia Legislativa do Para-
ná  discrimina reajuste salarial dos 
Servidores Públicos!

A Assembleia Legislativa do Pa-
raná, em segunda discussão, no dia 
9 de julho, aprovou um  reajuste sa-
larial de 2,76% para os funcionários 
do Tribunal de Justiça, Tribunal de 
Contas, Ministério Público, Defenso-
ria Pública e Assembleia Legislativa.   
Cida Borghetti havia proposto um 
reajuste salarial  de 1% aos servidores 
do Executivo justificando que esse 
era o reajuste possível segundo técni-
cos da Secretaria da Fazendo, sendo 
esse o mesmo valor que pretendia dar 
a outros órgãos. O valor de 2,76 pro-
posto pela Assembleia poderia ferir 
um acordo com a União sobre ques-
tões salariais  para 2018/2019. Cida 
vai vetar esse aumento dado aleato-
riamente pela Assembleia Legislati-
va.  A governadora retirou o projeto 
de pauta pois o mesmo havia sofrido 
emenda para que o reajuste fosse de 
2,76% e não 1% como era desejo da 
governadora. Evitando a  aprovação,  
o projeto foi retirado de pauta, e  so-
mente poderá ser discutido após as 
eleições de outubro, conforme Cons-
tituição Federal.

Há 120 dias que a  vereadora  
Marielle Franco foi assassinada!

No dia 14 de março deste ano, 
no Rio de Janeiro, a vereadora cario-
ca (PSOL), Marielle Franco e o seu 

motorista Anderson Pedro Gomes, 
foram covardemente assassinados 
quando regressavam de uma reunião 
de trabalho,  naquela cidade. Verea-
dora, a 5ª mais votada na última elei-
ção, negra, da favela da Maré, lésbica, 
defensora ferrenha dos direitos hu-
manos, denunciava abusos da Polícia 
Militar, defendia vítimas da milícia 
e dava apoio à policiais  e familiares 
vitimas da violência no Rio de Ja-
neiro. Os crimes até agora ainda não 
foram elucidados. De concreto, nada. 
O silêncio é total sobre o assunto. 
Será que esse silêncio é pelo fato de 
ter gente graúda na máquina da Po-
lícia ou mesmo no Estado envolvido 
no crime? É lógico que o silêncio faz 
com que o assunto esfrie, o tempo 
passe e a elucidação do caso fica mais 
difícil. Sabemos que diversas pessoas 
foram denunciadas, mas sem nenhu-
ma prova concreta. A polícia muitas 
vezes já  recebeu inúmeras denúncias 
sobre o caso, não só da população 
mas como também de diversas en-
tidades, sem contudo, dar uma res-
posta concreta, muito evasiva. Por se 
tratar, provavelmente,  de um crime 
político, a elucidação do caso será 
muito difícil, apesar do governo Te-
mer ter criado até um Ministério  da  
Segurança, apoio do Exército no Rio 
de Janeiro, o assunto ainda está muito 
longe de ser definido.-

Coisas do Cotidiano
• Parabéns Atalaia - Em com-

panhia dos atletas de corridas de rua 
em treinamento de Nova Esperança - 
Atalaia, domingo último, 15/7/2018, 
notei a beleza e praticidade dos pon-
tos de ônibus daquela  cidade, coisa 
que eu sempre desejei para Nova 
Esperança, mas que nunca foi cons-
truído;

• Ainda conversado com os atle-
tas de rua, eles estão reclamando uma 
barbaridade da falta de manutenção 
dos banheiros do Estádio Municipal 
( impossível de serem usados ), bem 
como da falta da conservação das be-
las pinturas feitas nos murais daquele 
estádio;

• Fazendo político com a saú-
de - A governadora Cida Borghetti, 
candidata a reeleição,  anunciou em 
Cornélio Procópio, a criação de mais 
uma Faculdade de Medicina, que 

ENTRELINHAS
***Merecidos os prêmios de melhor jogador da Copa 2018 para Modric (Croácia) e do jogador mais jovem  Mbáppé 
(França). Griezman, França foi eleito o melhor jogador da partida final. Courtois (Bélgica), o melhor goleiro. ***E por 
falar na França, que exerce um domínio muito grande em diversos países do continente africano, acaba recebendo famílias 
de lá e  formando diversos jogadores de qualidade como Pogbá, Matuidi, Canté, Dembelé, Umtiti, Mbáppé, Zinedine 
Zidane ( hoje técnico), etc. Com o título da França, refugiados africanos poderão encontrar mais espaços no esporte na 
Europa.***Felicitations pour les Français, Champions du Monde ( Felicitações para os Franceses, Campeões do Mundo) - 
"La Marseillaise - Hymne National de la France - Hino Nacional  da  França - Morceau (trecho) - Allons enfants de la Patrie, 
Le jour de gloire  est  Arrive´... (Avante filhos da Pátria, O dia da Glória chegou)...

vem se juntar a tantas outras criadas 
sem as mínimas condições de fun-
cionamento. Como o valor cobrado 
pelas instituições estão na casa de 
R$ 8 mil mensais, significa que po-
bre jamais poderá estudar Medicina 
nesse país, porque a concorrência nas 
faculdades públicas é muito  grande e 
exige uma preparação caríssima para 
ser aprovado;

• Espaço - Cultura - Nelson 
Mandela - 18 de julho último, se 
estivesse vivo, Nelson Rolihlahla 
Mandela, da África do Sul,  esta-
ria completando 100 anos (Mvezo, 
18 de julho de 1918 - Joanesburgo, 
5 de dezembro de 2013). Este blog 
compartilha com a comunidade Sul 
Africana ( onde temos vários leitores 
) e mundial, por acreditar  que na his-
tória da humanidade, são poucas as 
figuras capazes de gerar uma adora-
ção unânime e global de elogios pelo 
reconhecimento que tudo que ele fez  
em prol da paz  e contra a segregação 
racial, duramente perseguida pelo 
seu pov., antes de sua prisão ( ficou 
preso 27 anos ) e depois de sua liber-
dade, até a a sua morte. Se há aluem 
merecedor do Prêmio Nobel da Paz, 
é Nelson Mandela!

Funcionários da FIAT (Turim-
-Itália) estão irritados com a con-
tratação de Cristiano Ronaldo pela 
Juventus!

A Juventus, de Turim, Itália, 
vencedora das últimas sete edições 
do Campeonato Italiano, decidiu 
conquistar a Europa. Para tanto, de-
cidiu uma montar uma fortíssima 
equipe de futebol, contratando o 
melhor craque de futebol da atua-
lidade. Cristiano Ronaldo, 34 anos, 
vencedor de cinco bolas de ouro. A 
contratação de Ronaldo vai trazer  
muito lucro para a Juventus com 
vendas de camisas, desempenho 

esportivo e produtos licenciados, 
mas trará prejuízo a montadora e 
patrocinadora da equipe: a FIAT. 
Responsável pelo pagamento do al-
tíssimo salário do craque português, 
a empresa enfrenta resistência por 
parte de seus funcionários que farão 
uma greve de 22  com início no pró-
ximo dia 15 de julho. A decisão dos 
funcionários já proporcionou uma 
queda violenta da Fiat na bolsa de 
valores no valor de 2,86%, um pre-
juízo de mais de  quase seis bilhões 
reais. A União dos Sindicatos de 
Base questiona a diferença de trata-
mento dado pela empresa, a quem 
acusa de cobrar sacrifícios pessoais 
aos funcionários,  enquanto gasta 
milhões de euros para contratar um 
só jogador. Cristiano Ronaldo cus-
tou o equivalente a R$ 450 milhões, 
por um contrato de quatro anos com 
o clube de Turim. Os funcionários 
alegam que  as coisas estão difíceis, 
que precisam recorrer a rede de se-
gurança social,  à espera de lança-
mentos de novos modelos que nunca 
chegam. Enquanto trabalhadores e 
familiares apertam o cinto cada vez 
mais, fazendo uma economia no 
que pode para a ajudar a empresa, a 
FIAT investe tanto dinheiro em um 
único recurso humano. É justo isto? 
É normal que uma única pessoa ga-
nhe milhões, enquanto milhares de 
funcionários e familiares não tem 
dinheiro pra se quer chegar ao meio 
do mês, diz o comunicados dos fun-
cionários e familiares. Apesar de ser 
um grande jogador e goleador, Cris-
tiano Ronaldo já vai para a Juventus 
pressionado.

Brasileiros esqueceram fácil a 
eliminação do Brasil na Copa da 
Rússia-2018

Mais uma Copa do Mundo de fu-
tebol de seleções acabou com o título 

de bicampeã para França ao vencer 
a Croácia por 4 x 2, com todos os 
méritos, apesar de não mostrar um 
futebol exuberante durante toda a 
competição, mas jogou o suficiente 
para ser campeã. Nas reminiscências 
da Copa, pude notar que os quatro 
finalistas ficaram entre os europeus, 
sendo eliminados todos participan-
tes do futebol Sulamericano (Brasil, 
Argentina, Uruguai, Colômbia e 
Peru). Precisamos repensar o nosso 
futebol com urgência e sabedoria, 
pois com o espírito que a nossa se-
leção jogou, nunca mais chegaremos 
a lugar algum. Observando a seleção 
da Croácia, vice - campeã, não é uma 
seleção de largos recursos técnicos, 
mas de uma competitividade fora 
de série, encantando o mundo.  Já a 
nossa seleção não jogou nada, sem 
amor a camisa, sem meio de campo, 
sem um homem de área e, algumas 
vezes, mal escalada por Tite, como 
foi a entrada de Marcelo depois da 
contusão, no lugar de Felipe Luiz,que 
estava bem.   Luan (Grêmio,  melhor 
jogador da Libertadores do ano pas-
sado) Ademir (Grêmio,  da seleção 
do brasileirão de 2018), Jô (ex- Co-
rinthians), não foram convocados. 
Neymar péssimo, Gabriel Jesus só 
jogou porque tinha o patrocínio da 
Vivo,  que patrocina a  seleção tam-
bém. Precisamos de um capitão que 
seja enérgico com os demais joga-
dores, exigindo maior empenho em 
campo. Faltou dedicação em diver-
sos jogos da seleção, como contra 
Bélgica, por exemplo. Agora tudo é 
passado e, por não ser uma seleção 
de qualidade, a eliminação da nos-
sa  seleção foi facilmente esquecida 
e absorvida, principalmente porque 
logo também surgiu um fato novo 
que tomou conta das redes sociais e 
da mídia: a falsa soltura do ex-presi-
dente Lula da cadeia.

O que é o levantamento 
topográfico?

Além de mostrar as dimensões reais do terreno, o 
levantamento topográfico planimétrico é indicado para 
conferência ou regularização de dimensões reais do 
imóvel e necessário para a elaboração do  projeto.

IVAITINGA/PLACA ZACHARIAS

Tem início levantamento 
topográfico para elaboração do 

projeto da “estrada da Ivaitinga” 
Como a estrada de 3,9 km é municipal, a Prefeitura deu 

início às demarcações do levantamento topográfico 
que permitirão elaborar o Projeto, pois dele depende a 

busca pelos recursos de ordem estadual.

O asfalto, sempre foi e 
será um dos meios 
para o atingimento 

do progresso, da integra-
ção dos povos e melhoria de 

Foto: Alex Fernandes França

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

vida de seus cidadãos.
 Um anseio antigo da 

população de Ivaitinga que 
é o asfaltamento ligando o 
distrito à PR 555 – Rodovia 
Júlio Zacharias entra na fase 
de elaboração de projeto 
para depois então, passado 
o período eleitoral, o mu-
nicípio poder pleitear junto 

ao governo do estado a tão 
sonhada pavimentação. 

A necessidade de asfal-
tamento naquele pequeno 
trecho é latente, sendo a 
região formada de inúme-
ras pequenas propriedades, 
compostas de agricultores 
familiares e que residem na 
zona rural. Embora a Pre-

feitura venha mantendo a 
estrada em boas condições, 
a poeira em tempos secos e 
o barro em épocas chuvosas 
geram um incômodo muito 
grande àqueles que da estra-
da precisam fazer uso.  

Muita especulação foi 
criada sobre um imedia-
to asfaltamento do distrito, 

que foi muito alardeado, 
mas o que de fato é verda-
de é que não existia até o 
momento qualquer projeto, 
sem o qual o município es-
taria impedido de pleitear 
verbas. Esse assunto estava 
engavetado e dificilmente o 
asfalto sairia. 

A reportagem conver-
sou com o prefeito de Nova 
Esperança Moacir Olivatti 
que explicou: “Ofícios an-
teriores mostraram que não 
estava na pauta do estado 
fazer as obras. Com a troca 

de governo, fomos a Curiti-
ba e graças aos bons conta-
tos que estamos mantendo, 
desarquivamos o processo 
e o assunto voltou às dis-
cussões. Quando se verifi-
cou, não tinha protocolado 
qualquer projeto, que cabe-
rá ao município elaborá-lo. 
Já estamos providenciando 
e seu custo ficará em tor-
no de R$60 mil. Queremos 
ainda neste ano conseguir a 
verba, mas não dá pra pro-
meter, apenas ir atrás do 
que nos compete”, disse o 
prefeito.

O Projeto está sendo 
concebido com recursos 
do IPTU. “O projeto ainda 
não é o asfaltamento. Ele 
é o instrumento que nos 
permite protocolar o pe-
dido do montante que se 
destinará à pavimentação 
daquele importante trecho. 
Não vou usar isso politi-
camente e não seria digno 
usar de mentiras para ludi-
briar a população. Tendo o 
projeto em mãos, a metade 
do caminho já estará per-
corrida”, finalizou o prefei-
to Moacir Olivatti.  

A estimativa é que para 
o asfaltamento do trecho de 
3,9 quilômetros os investi-
mentos sejam em torno de 
R$12 milhões.
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A IMPORTÂNCIA DA 
TRANSPARÊNCIA E 

DA ATITUDE
Esta semana, a Globo-

News apresentou uma re-
portagem sobre os gastos 
do Senado Federal, onde 
constatou diversos absur-
dos que são cometidos com 
o dinheiro público e uma 
total falta de transparência 
na forma como é gasto o di-
nheiro.

Cada senador brasileiro, 
além do seu polpudo salá-
rio mensal e das vantagens 
do cargo como carro oficial, 

auxílio moradia ou aparta-
mento funcional, plano de 
saúde ilimitado para toda 
a família, auxílio terno e 
diversas outros privilégios 
totalmente absurdos, ainda 
recebe uma verba de gabi-
nete de até R$174.000,00, 
que pode ser gasta me-
diante comprovação do-
cumental e observando 
determinados serviços que 
são permitidos, sempre 
voltados para o exercício 

do mandato. No entanto, a 
reportagem constatou que 
existem despesas realizadas 
de forma fraudulenta, onde 
a verba de gabinete é gasta 
com contas particulares e 
visando benefício pessoal, 
com a apresentação de do-
cumentos fraudados.

Um senador citado chega 
ter contratados 99 servido-
res com a verba de gabinete, 
sendo que a grande maioria, 
diga-se de passagem, não 
foi encontrada trabalhando. 
Isso mesmo, 99 servidores 
para assessorar um único 
senador, e qualquer empre-
sário sabe que, na iniciativa 
privada, uma empresa com 
essa quantidade de empre-
gados é considerada de mé-
dio porte e tem uma alta 
carga tributária a ser paga. 
E não é difícil concluir que 
esses 99 servidores são con-
tratados com a finalidade 
de reeleger o senador e não 
para prestar um bom servi-
ço ao contribuinte.

Em qualquer país onde 

existe a cultura da honesti-
dade, num primeiro foco já 
não há a famigerada verba 
em valor tão vultuoso e os 
fatos narrados e comprova-
dos na reportagem afasta-
riam o senador do mandato 
e da vida pública, pois, de-
monstrando que o mesmo 
não é honesto, não seria 
digno de exercer um cargo 
público, ainda mais da re-
levância que é um Senado 
Federal.

Também foi constado 
que no Portal da Transpa-
rência do Senado, não são 
digitalizadas as notas fiscais 
de comprovação de gastos 
dos senadores com os valo-
res atribuídos a famigerada 
Verba de Gabinete e que a 
atualização das informações 
com os gastos são realiza-
das anualmente. A descul-
pa para isso é que gastaria 
muito dinheiro para digita-
lizar as notas fiscais de des-
pesas e postá-las no Portal 
da Transparência. Ou seja, 
economiza-se com transpa-

rência, para gastar com luxo 
e manutenção de poder.

A Câmara dos Deputa-
dos digitaliza as notas fis-
cais, mas isso aconteceu 
por causa de uma pressão 
muito forte e a ONG Contas 
Abertas ainda diagnosticou 
que muitas informações são 
sonegas e que os Portal da 
Transparência é de difícil 
navegação, não porque fal-
ta tecnologia para isso, mas 
porque existe o interesse em 
deixar veladas as informa-
ções. E, embora não trata-
dos aqui, também não são 
poucos os privilégios e gas-
tos dos deputados.

É salutar a importância 
da transparência quando 
tratamos de gasto do di-
nheiro público, pois sem 
ela, não é possível que o 
controle externo seja reali-
zado pela população, que é 
quem sustenta o Estado.

Nossos congressistas 
dão um péssimo exemplo 
ao país e se mostram in-
dignos de nos representar, 

já que mesmo aqueles que 
não cometem fraudes, são 
coniventes com as mesmas, 
na medida que não se le-
vantam para combater essas 
atrocidades e esse é um dos 
deveres de sua função.

Como cidadãos, contri-
buintes e conscientes, cabe 
a nós nos informarmos e 
ajudar a construir uma so-
ciedade que acompanha os 
assuntos pertinentes à co-
letividade.  O ONESP se-
gue no firme propósito de 
acompanhar os gastos rea-
lizados, tanto pelo Executi-
vo como pelo Legislativo e 
para isso, precisa que a po-
pulação siga esse exemplo. 
Uma mudança de atitude 
gera uma mudança de cul-
tura, que gera uma mudan-
ça na qualidade de vida e, se 
queremos melhorar nosso 
município e o nosso país, 
precisamos entender a im-
portância do nosso voto e 
da cobrança de uma admi-
nistração honesta e trans-
parente.

Prefeitura inaugura reforma da UBS 
Maristela e anuncia investimentos na saúde

ALTO PARANÁ

A Prefeitura de Alto 
Paraná, por meio da 
Secretaria Munici-

pal de Saúde, inaugurou na 
sexta-feira (13), a reforma 
da Unidade de Saúde do 
Distrito de Maristela. A ação 
visa oferecer saúde pública 
de qualidade aos moradores 
do Distrito e comunidades 
adjacentes.

No momento da inaugu-
ração, estiveram presentes, 
o prefeito Miro Santana e o 
secretário estadual da saúde, 
Antônio Carlos Nardi, além 
de secretários municipais, 
vereadores, representantes 
do conselho de saúde e po-
pulação.

Para o Prefeito Miro, in-
vestir na saúde é uma atitu-
de de oferecer melhor qua-
lidade de vida à população 
do Distrito de Maristela e 
de Alto Paraná. As unidades 
de saúde são essenciais para 
que a família receba uma 
saúde pública de qualidade. 
"Certeza que os morado-
res de Maristela merecem 
esse local reformado para 
recebê-los de forma digna. 
Investimentos na área da 
saúde vêm sendo uma das 
prioridades da Adminis-
tração Municipal. Estamos 
reestruturando a rede de 
saúde e a renovação da fro-
ta", frisou.

O secretário de Saúde, 
Antônio Carlos Nardi, des-
tacou o compromisso assu-
mido pelo prefeito Miro, em 
servir a comunidade. “Alto 
Paraná deu um voto de con-
fiança em pessoas do bem, 
que querem melhorar a 
qualidade de vida da popu-
lação, e que vem cumprindo 
o compromisso assumido. 
Já recebi o prefeito Miro em 
Curitiba pelo menos umas 
quatro vezes nos últimos 90 
dias sempre cobrando me-
lhorias para o seu municí-
pio”.

Antes de chegar ao Dis-
trito de Maristela, Nardi 
visitou na região central de 
Alto Paraná o Posto de Saú-
de Verde e Rosa, ocasião que 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

“Investimentos na área da saúde vêm sendo uma das prioridades da Administração Municipal”, 
disse o prefeito Miro Santana assistido pelo secretário estadual da saúde, Antonio Carlos Nardi

População, secretários municipais, vereadores, representantes do conselho de saúde, participa-
ram da inauguração da UBS Maristela

relatou aos munícipes que lá 
aguardavam atendimento a 
cobrança do prefeito Miro 
para que o local seja trans-
formado em uma Unidade 
Básica de Saúde Mista que 
contempla também o Pron-
to Atendimento 24 horas, 
“vim conhecer o local pois 
tenho esta solicitação feita 
pelo prefeito Miro em pauta”, 
lembrou o secretário.

A secretária municipal 
de saúde de Alto Paraná, Síl-
via Henrique dos Santos, fez 
um balanço das conquistas e 
ações da sua pasta, “Eu tenho 
uma equipe que trabalha 
muito. Recebemos do Go-

verno Federal uma van de R$ 
190 mil, mais um ambulân-
cia de 80 mil e equipamentos 
odontológicos no valor de R$ 
100 mil. Do governo estadual 
conseguimos uma ambulân-
cia e mais outra no valor de 
R$ 80 mil, além de equipa-
mentos no valor aproximado 
de R$ 120 mil e outros dois 
carros. Soma-se ainda R$ 40 
mil conquistados para equi-
pamentos da Fisioterapia. 
Temos ainda assegurado R$ 
600 mil para construção de 
uma Unidade Básica de Saú-
de (UBS)”, explicou.

Após a inauguração foi 
entregue a população jun-

tamente com conselho de 
saúde vereadores e regional 
de saúde, uma ambulância e 
mais um carro no valor de 
aproximadamente R$ 85 mil 
para vigilância que será usa-
do pela equipe do combate a 
endemias para fazer auxiliar 
o trabalho do combate a den-
gue.

A secretária ainda expli-
cou “temos ainda em recur-
so Federal de emendas par-
lamentares para que todos 
os postos de saúdes possam 
ser reformados o valor de R$ 
600 mil que serão utilizados 
tanto para reforma como 
custeio na saúde”, finalizou.

Nova Ambulância

A secretária municipal de saúde de Alto Paraná, Sílvia Henri-
que dos Santos, fez um balanço das conquistas e ações da sua 
pasta

Veículo para equipe do combate a endemias

UBS Maristela

Fotos: José Antônio Costa
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Nova Esperança conquista título no 
vôlei masculino dos Jogos da Juventude

Uniflor investe na renovação da 
frota e aquisição de equipamentos

As modalidades de 
handebol e voleibol 
definiram na quarta-

-feira (18) os seus campeões 
na etapa regional dos Jogos 
da Juventude do Paraná (JO-
JUPs), em Nova Esperança. 
Além de troféus e medalhas 
de ouro, as equipes também 
asseguraram passagem à fase 
final da divisão B, em Cho-
pinzinho, em outubro.

As partidas finais, obvia-
mente, foram de ótima qua-
lidade técnica. No handebol 
os confrontos apresentaram 
equilíbrio, principalmen-
te no primeiro tempo. Já no 
voleibol, as equipes campeãs 
conquistaram o ouro com 
contundentes três sets a zero.

TIME DA CASA

Orlando Gonzalez
orlandogonzalez.assessoria@gmail.com

Na quadra 2 do Ginásio 
Capelão, a primeira disputa 
de título no handebol ocor-
reu Alto Paraná e Sarandi, 
que terminou com três bolas 
de vantagem sobre o rival: 
13 a 10. E a superioridade do 
time masculino sarandiense 
se manteve na etapa final, é o 
placar ficou em 22 a 17 para 
Sarandi. A final feminina co-
locou frente a frente Astorga e 
Paranavaí. No primeiro tem-
po, Paranavaí conseguiu um 
gol de vantagem: 8 a 7. No se-
gundo tempo, Astorga reagiu 
e faturou o título pelo placar 
de 23 a 12.

No voleibol, as disputas 
ocorreram na quadra 1 do 
Ginásio Capelão. No femi-
nino, ouro para Maringá. A 
partida final foi diante de Ma-
rialva. Melhores na partida, 
as maringaenses faturaram o 

resultado por três sets a zero, 
com parciais de 25 a 17, 25 a 
11 e 25 a 11.

 O ouro no masculino fi-
cou para o time da casa. A 
vitória do time de Nova Es-
perança  foi diante de Tam-
boara, por três sets a zero, e as 
parciais foram de 25 a 17, 25 a 
14 e 25 a 20.

TERCEIROS LUGARES
As disputas de terceiros 

lugares no handebol tiveram 
como vencedores as equipes 
de Ourizona, no feminino e 
Marialva, no masculino. O 
primeiro ganhou de Colo-
rado, por 13 a 7. Já Marialva 
venceu Paranavaí, por 22 a 17.

No voleibol, bronze para 
as equipes feminina de As-
torga e masculina de Parana-
vaí. O time de Astorga atuou 
contra Inajá, e a vitória foi de 

A prefeitura de Uniflor 
está investindo na 
renovação da frota. 

Recentemente comprou para 
a saúde um micro-ônibus, 
duas ambulâncias, três veí-
culos Siena e uma van.

Para infraestrutura o mu-
nicípio recebeu no final de 
2017, através do Fundo Na-
cional da Saúde um cami-
nhão coletor de lixo. Soma 
a frota um caminhão para 
transporte de água “Pipa”, 
além da recuperação de um 
trator que acopla a máquina 
de varrição de rua, ambos 
adquiridos com recursos 
próprios.

Para o prefeito Alan Pe-
tenazzi (PSB) a aquisição de 
veículos novos significa mais 
agilidade nos trabalhos ofe-
recidos à população e eco-
nomia do dinheiro público. 
“Estamos investindo maciça-
mente na renovação da frota 
para ampliar e dinamizar os 
programas de infraestrutura 
na cidade. Com a frota reno-
vada, o município economi-
za em manutenção, estende 
as ações realizadas e agiliza 
os trabalhos. Veículos suca-
teados geram muitos gastos e 
atrasos na realização de ser-
viços, pois ficam muito tem-
po em oficinas”, explica.

SAÚDE
O município que inaugu-

rou no mês passado o novo 
prédio da Unidade Básica de 
Saúde (UBS), Pedro Estércio, 
que está localizado na Rua 
Rosa, 383, investe ainda na 
aquisição de equipamentos 
que auxiliarão dos trabalhos 
dos profissionais da área.

A Unidade conta com 
aparelho raio-x odontológi-
co, autoclave horizontal de 
mesa, bisturi elétrico, desfi-
brilador externo automático, 

dois sets a zero, com parciais 
de 25 a 17 e 25 a 18. Parana-
vaí teve como rival na dis-

puta masculina a equipe de 
Sarandi. O jogo foi bastante 
equilibrado, e teve vitória de 

dois sets a um para Parana-
vaí, com parciais de 25 a 22, 
20 a 25 e 15 a 12.

Foto: Orlando Gonzalez/SEET-PR

Foto: Divulgação

Nova Esperança fica com o título no vôlei masculino

A medida garante agilidade e qualidade nos serviços executados e economia aos cofres 
públicos, já que a manutenção de veículos sucateados exige tempo e muito dinheiro

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br Profissionais da 

saúde receberam 
tablets. Nova 

ferramenta auxiliará 
nas visitas as 

casas para atualizar 
e acompanhar 

as informações 
da saúde dos 

moradores 
atendidos

eletrocardiógrafo, fotopoli-
merizador de resinas, além 
de diversos equipamentos. 
Recentemente foi recebido 
R$ 150 mil para custeio de 
ações da atenção básica.

TABLETS
Na quarta-feira, (18) os 

profissionais da saúde rece-
beram tablets. O Tablet é um 
tipo de computador portátil, 
de tamanho pequeno, fina 
espessura e com tela sensível 
ao toque (touchscreen). É um 
dispositivo prático com uso 
semelhante a um computa-
dor portátil convencional, no 
entanto, destinado para fins 
de uso profissional.

A nova ferramenta tecno-
lógica auxiliará nas visitas as 
casas para atualizar e acom-
panhar as informações da 
saúde dos moradores atendi-
dos. O tablet terá um sistema 
que dirá com precisão de de-
talhes as fichas dos morado-
res de cada casa.

Para o secretário muni-
cipal da Saúde, José Marce-
lino dos Santos (Zezinho), 
“a nova ferramenta é uma 
grande conquista para os tra-
balhadores da saúde e para os 
moradores atendidos. A nova 
tecnologia evitará papeladas 
e auxiliará os agentes a terem 
as informações mais precisas 
dos pacientes, ajudando a ga-
nhar tempo e trabalhar com 
mais aproveitamento. Como 
o sistema é integrado ao da 
Saúde, o trabalho será otimi-
zado”, analisou. 

Novos veículos

Micro-ônibus

Caminhão “Pipa”

Van e mais três veículos sendo dois para transporte de 
pacientes e um para o programa Saúde da Família

Caminhão coletor de lixo

Recuperação 
de um trator e 

aquisição de 
máquina de 

varrição de rua, 
ambos com 

recursos próprios. 
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Cooperativa de Recicláveis 
enfrenta dificuldades após assalto 

e pede apoio da comunidade
O valor de R$19.472,00 que seria usado para pagar os cooperados foi 

roubado e 28 famílias passam por dificuldades. População pode ajudar 
doando cestas básicas, dinheiro via “vakinha online” ou depósito bancário. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A Cooperativa dos 
Catadores de Ma-
teriais Recicláveis 

(Cocamare) de Nova Es-
perança está passando por 
uma difícil situação. 

Na última quarta-feira 
(11), no período da tarde, 
após uma reunião com a 
diretoria para prestação de 
contas que culminaria com 
o início dos pagamentos 
dos cooperados, dois ban-
didos armados e encapuza-
dos adentraram o escritório 
da Cooperativa, renderam 
os presentes e roubaram o 
montante de R$19.472,00 
que seriam divididos en-
tre os 28 cooperados. Cada 
qual receberia o valor de 
R$830,00, dinheiro este que 
está fazendo muita falta. Os 
marginais roubaram tam-
bém dois aparelhos de ce-
lulares e segundo algumas 
testemunhas acabaram fu-
gindo em uma motocicleta. 

Diante do quadro ins-
talado, a diretoria da Co-
camare decidiu fazer uma 
“vakinha online” para doa-
ções em dinheiro. Aconte-
ce que o valor arrecadado 
está muito aquém do espe-
rado e as despesas das fa-
mílias estão se acumulan-
do. O objetivo é arrecadar 
R$19.500,00, mas o arreca-
dado até o momento é de 
apenas R$1.385,00. Algu-
mas pessoas da comunida-
de estão colaborando doan-
do cestas básicas ajuda esta 
que é muito bem vinda para 
amenizar a situação das fa-
mílias cooperadas. “Neste 
momento precisamos da 
ajuda de toda sociedade 

Fotos: Alex Fernandes França

Trabalhadores estão 
angustiados

Quem puder ajudar
Os dados bancários para quem quiser depositar. Caixa 

Econômica Federal, Agência: 0865 - Operação: 003 - 
Conta corrente: 396-2. Razão Social – Cooperativa de Cat. 
De Materiais Recicláveis- CNPJ 09.330.330.302/0001-00  
Mais informações sobre outras formas de ajuda basta 
ligar no telefone (44) 3252-2833 ou comparecer na 
sede da Cocamare Rua Muricy, 306 Vila Garça – Nova 
Esperança. 

“A gente sai de casa pra lutar e de repente o fruto do nosso 
honroso trabalho é levado. Precisamos da ajuda da comunidade. 
o pagamento era pra acontecer dia 11 de julho. Até quando esses 
trabalhadores vão aguentar esperar. O momento é de tristeza. 
Vamos entregar nas mãos de Deus” - Elizabeth Cassiano 
Martins – Presidente da Cocamare

“Só temos que pedir a ajuda da população. Muita gente que 
aqui trabalha tem filhos pequenos. Falta dinheiro para comprar 
um leite ou qualquer outro alimento. Toda ajuda é bem vinda. 
Estamos preocupados” – Sandra Aparecida Fonseca – Diretora 
Técnica

“Ninguém esperava passar por uma situação dessas. 
Labutamos muito e de repente ter que entregar o dinheiro, nosso 
ganha pão de mãos beijada, causa grande dor e gera muitas 
dificuldades” – Alexandre Brandão - Cooperado

“Esse dinheiro já começa a fazer falta. Trabalho aqui há 
muitos anos. Tenho que pagar água, luz e aluguel. Quem puder 
nos ajudar ficaremos muito agradecidos” – Cleusa Alves da Luz 
- Cooperada

O dinheiro que seria usado para pagamento dos cooperados foi roubado. Situação é desespera-
dora para as famílias que já começam a passar dificuldades

para que, juntos, possamos 
levantar fundos para reali-
zarmos o rateio das nossas 
28 famílias, que dependem 
exclusivamente desta renda 
para sua sobrevivência. Di-
fícil fazer um trabalho tão 
digno e de repente ser rou-
bado. Todos estamos muito 
tristes, mas vamos seguir 
lutando contra as dificulda-
des”, disse a Presidente da 
Cocamare, Elizabeth Cas-
siano Martins. 

MENINGITE – O que você precisa saber!
ARTIGO

Por Elisa Aramaki*

A meningite é uma doença grave, 
caracterizada por apresentar sintomas 
como febre alta e repentina, cefaleia 
intensa, rigidez de nuca, náuseas, vô-
mitos e às vezes alterações nas caracte-
rísticas do liquor. 

Pode ser causada por vários agen-
tes como: vírus, bactérias, fungos e, de 
uma forma geral, a meningite bacteria-
na é a mais grave. Dentre elas temos a 
meningite meningocócica e a meningi-
te por haemophilus influenzae B, que 
são os tipos acometidos que tem in-
dicação para quimioprofilaxia nos co-
municantes, isto significa medicar para 
erradicar os agentes causadores da oro-
nasofaringe dos portadores sadios que, 

via de regra, estão entre os contatos 
íntimos do caso índice, visando evitar 
casos secundários. 

É indicada exclusivamente para 
os contatos domiciliares do doente e 
domicílios coletivos como internatos, 
quartéis e creches. 

Para os profissionais de Saúde, é 
indicado em casos em que efetuarem 
ao doente, manobras de ressuscitação, 
intubação endotraqueal e aspiração de 
secreções sem EPI (Equipamento de 
proteção individual).

A indicação da quimioprofilaxia 
deve ser criteriosa para se evitar a resis-
tência bacteriana.

A transmissão da meningite é de 

pessoa para pessoa através da tosse, sa-
liva ou espirro, ou seja, pelo ar e pelas 
secreções expelidas pela boca. Por isso 
a importância de arejar os ambientes e 
evitar aglomerações em ambientes fe-
chados. O período do inverno é o mais 
propício para o surgimento dos casos. 

O diagnóstico laboratorial é reali-
zado utilizando o liquor e também o 
sangue. 

Elisa Aiko K. 
Aramaki 

Enfermeira
Vigilância – 

Epidemiológica 
COREN 32168

Cine Esperança
Ano de 1962

Três jovens posam para foto em frente o 
extinto Cine Esperança. O Cinema da cidade, 
que fez parte de uma época de ouro,  encerrou 
suas atividades no início da década de 80. 

No fim do século XIX, em 8 de junho de 
1896, era realizada a 1ª sessão de cinema do 
Brasil, na Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, 
e em  28 de fevereiro  de  1900  era fundado 
o Cinematógrafo Paris, em  São Paulo. Em 
1907, foram inauguradas as 18 salas de 
cinema no Rio de Janeiro, entre 10 de agosto 
e 24 de dezembro. A partir de então, através 
do Brasil centenas de salas de cinema foram 
construídas dentre estas o Cine Esperança, e 
salões foram improvisados para a projeção 
dos filmes. O prédio atualmente abriga a 
Casa das Ferragens. Ao lado esquerdo está o 
Cine Bar, tradicional local da cidade.
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TCE-PR cobra publicidade de editais 
de licitação lançados pelos municípios

Soja responde por 16% das 
exportações brasileiras no semestre

CNJ intima 
Favreto, 
Moro e 

Gebran para 
esclarecer 
conflitos 

sobre Lula

Após analisar os por-
tais de transparências 
dos 100 municípios 

mais populosos do Paraná, o 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-PR) cobrou melho-
rias em 24 deles. O objetivo 
é ampliar a publicidade dos 
editais de licitação lançados 
por essas administrações, 
cumprindo as determinações 
da Lei de Acesso à Informa-
ção (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-

Foto: Wagner Araújo/Divulgação TCE-PR

FALHAS NA PUBLICIDADE 
DAS LICITAÇÕES

Municípios que receberam APAs do TCE-PR

mentos estão contratação de 
serviços de saúde e compra de 
medicamentos; coleta e desti-
nação de lixo e resíduos; com-
pra de uniformes e alimentos 
para a merenda escolar; pavi-
mentação; aquisição de com-
bustíveis e pneus; além de ou-
tros 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 o 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 CÂ-

MARAS
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 

Dados do Indicador do 
Comércio Exterior 
(Icomex), relativo ao 

mês de junho, divulgado  esta 
semana pelo Instituto Brasi-
leiro de Economia da Fun-
dação Getúlio Vargas (Ibre 
FGV), apontam que a soja 
em grão respondeu por 16% 
do total exportado pelo Brasil 
para o mundo nos primeiros 
seis meses do ano e, se so-
marmos o minério de ferro e 
o petróleo, o percentual che-
ga a 33%.

A participação da Chi-
na na pauta das exportações 
continua crescendo e o país 
asiático mantém-se como 
principal destino dos produ-
tos brasileiros, já tendo ul-
trapassado a parcela dos 28 
países da União Europeia. 
Segundo a publicação, as ex-
portações brasileiras para a 
China cresceram 26% no pri-
meiro semestre do ano.

Segundo o estudo da FGV, 
como a pauta de exportações 
do país tem se concentrado 
em poucas commodities, e 
a China vem ganhando par-
ticipação como país destino 
dos produtos brasileiros, é 
forçosa a necessidade de “se 
discutir uma nova agenda da 
política de comércio exterior 
do país”.

DE S VA L OR I Z AÇ ÃO 
CAMBIAL

Os economistas da FGV 
ressaltaram o fato de que os 
resultados do Icomex relativo 
a junho mostram que o efei-
to da desvalorização cambial 
ainda não se fez sentir nos 
fluxos comerciais, em espe-

cial nas importações.
Segundo o estudo, o índi-

ce da taxa de câmbio real efe-
tivo calculado pelo Ibre mos-
tra uma desvalorização de 
11% de janeiro a junho, o que 
levaria a um efeito negativo 
nas importações. Ressaltam, 
porém, que “o efeito câmbio 
não é imediato, e outros fa-
tores influenciam nos fluxos 
de comércio. No caso das im-
portações, por exemplo, o ní-
vel da atividade doméstica é o 
principal fator de influência 
nos fluxos de comércio e até 
maio ainda se esperava cres-
cimento do PIB na ordem de 
2,5 a 2,8%”.

“A reversão dessas pro-
jeções [do PIB] para valores 
próximos a 1%, a partir do 
final do semestre, sugere que, 
além do efeito defasado do 
câmbio, as importações deve-
rão ter uma maior desacele-
ração”, a partir deste segundo 
semestre do ano, diz o Ibre.

O documento ressalta ain-
da o fato de que, no caso das 
exportações, “o efeito câmbio 
foi positivo para o crescimen-
to das não commodities, de 
9,7% na comparação dos dois 
primeiros semestres, e 7,9% 
entre junho de 2017 e [junho] 
2018”.

As commodities, que 
explicam cerca de 60% das 
exportações brasileiras, 
cresceram 2,9% no primei-
ro semestre deste ano, com-
parativamente ao primeiro 
semestre do ano passado, 
embora tenham recuado 
1,7% na comparação mensal 
(maio-junho).

“Esse último resultado foi 

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 

CORREÇÃO
Instituído pela Instru-

ção Normativa nº 122/2016, 
o Apontamento Preliminar 
de Acompanhamento é uma 
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.

Diretoria de 
Comunicação Social

TCE/PR

Participação da China na pauta 
das exportações continua crescendo

A soja responde pelo maior parte das exportações brasileiras

influenciado pela queda de 
11% no volume global, puxa-
do pelo agregado das carnes 
(-42%) e petróleo (-49%). Já 
o complexo da soja, por sua 
vez, registrou variação positi-
va de 11,6%, com o término 
da greve dos caminhoneiros”.

A evolução dos preços, se-
gundo o estudo, levou a um 
aumento nos termos de troca 
em 2,4% de maio a junho de 
2018, porém, em relação ao 
início do ano, os termos de 
troca fecharam em queda de 
2%. A avaliação dos econo-
mistas da FGV é de que “após 
uma recuperação nos preços 
das exportações no segundo 
semestre do ano passado, os 
termos de troca tendem a de-
clinar este ano. Ressalta-se no 
entanto, que ainda estamos 
com valores superiores ao do 
período de 2013/15”.

FLUXO DE COMÉRCIO

A variação mensal e se-
mestral dos volumes expor-
tados e importados por ca-
tegoria de uso mostram que 
nas exportações todas as ca-
tegorias registraram queda, 
a exceção de bens de capital. 
Nesse último grupo, estão 
incluídos produtos com tone-
lagem elevada como as plata-
formas de petróleo (em valor 
de mais de 6.000% na com-
paração semestral), aviões 
(aumento de 43% em junho), 
turbinas para aviões (3.300% 
em junho), entre outros.

Já no que diz respeito às 
importações, todos os volu-
mes aumentaram tanto no 
comparativo mensal, como 
no semestral, com destaque 
para o crescimento de 31,3% 
dos bens de capital no pri-
meiro semestre do ano. “Uma 
parte é explicada pela impor-
tação de plataforma de petró-
leo, em especial no mês de fe-

vereiro, mas nos outros meses 
reflete investimentos em má-
quinas e equipamentos”.

A avaliação dos econo-
mistas é de que esse resultado 
contrasta com as importações 
de bens intermediários, que 
recuam e se associam ao nível 
de atividade. A desvaloriza-
ção cambial leva a substitui-
ção por insumos domésticos, 
mas parece não ter afetado, 
até o momento, segundo os 
economistas, os planos de 
longo prazo associados a in-
vestimentos de bens de capi-
tal.

Os economistas avaliam 
ainda que “as compras de 
bens duráveis (automóveis, 
principalmente) podem tam-
bém estar refletindo o efeito 
defasado do câmbio e o receio 
de uma possível desvaloriza-
ção acentuada por turbulên-
cias na esfera política”. 

Agência Brasil

O Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) 
intimou   os desem-

bargadores Rogério Favreto, 
João Pedro Gebran Neto e o 
juiz federal Sérgio Moro a 
prestarem informações so-
bre as  decisões conflitantes 
envolvendo o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva.

Com a intimação, os en-
volvidos  terão 15 dias para 
se manifestarem sobre o 
caso. O prazo começa a con-
tar a partir de 1º de agosto, 
por causa do recesso do Ju-
diciário.

No dia  10 de julho, o 
corregedor nacional de Jus-
tiça, ministro João Otávio 
de Noronha,decidiu abrir os 
10 pedidos preliminares  de 
investigação no CNJ con-
tra Favreto, Gebran Neto e 
Moro.

Segundo o CNJ, as oito 
reclamações que chegaram 
contra Favreto e duas contra 
Moro serão apensadas uma 
investigação mais ampla so-
bre o caso.  Da análise dos 
processos, pode ser aberto 
um Processo Administrati-
vo Disciplinar (PAD) contra 
os magistrados, que, por sua 
vez, pode culminar em pu-
nição, desde advertência até 
aposentadoria compulsória.

Agência Brasil

Foto: Arquivo/Agência Brasil

JUSTIÇA
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Prefeitura de Uniflor 
entrega novos uniformes 
para o Departamento de 
Obras e Meio Ambiente

A Prefeitura Municipal 
de Uniflor através do 
Prefeito Alan Rogé-

rio Petenazzi,  cumpriu mais 
um dever, uniformizar sua 
equipe de obras e limpeza 
pública.

A entrega aconteceu na 

quinta feira, (12), na sede da 
prefeitura, onde seus Direto-
res de Obras- Carlos Santos 
Durães e Reginaldo Gonça-
lez-  Meio Ambiente fizeram 
a entrega para cada funcio-
nário, o uniforme conta com 
02 calças e 03 camisetas para 

cada funcionário.
"O objetivo é melhorar 

a segurança dos garis e dos 
pedreiros, visto que o servi-
ço é realizado nas ruas e eles 
precisam ficar bem visíveis 
e protegidos”, destacaram os 
diretores.

A Família Siqueira registrou o momento #tônonoroeste, durante 
confraternização no sábado, 14, na Chácara Império 33 em Nova Esperança
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Obras ao lado do estádio serão usadas 
para abrigar eventos e a Feira do Produtor

Prefeita de Paranacity é multada por falhas 
em licitação para material de escritório

Prefeitura iniciou as obras que eram sonho 
antigo dos feirantes.  Ao todo serão construídos 

04 galpões que servirão a toda a população.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A prefeitura de Nova 
Esperança deu iní-
cio, neste mês de 

julho, à construção de 04 
galpões que vão melhorar as 
condições de trabalho dos 
que vendem seus produtos 
na Feira do Produtor, reali-
zada todas às quintas-feiras. 
A montagem das barracas e 
o incômodo dos dias chu-
vosos, como o comprome-
timento da frequência dos 
compradores, gerando pre-
juízos aos feirantes, estão 
com os dias contados.

Os recursos são oriundos 
em parte de uma emenda 
parlamentar federal e tam-
bém de uma contrapartida 
do município. “Em minha 
campanha eleitoral visitamos 
os produtores juntamente 
com um deputado federal 
e foi perguntado o que eles 
mais precisavam. Como 
pediram a construção dos 
galpões e para nossa alegria 

O Tribunal de Contas 
do Estado do Para-
ná aplicou multa à 

prefeita de Paranacity, Suely 
Terezinha Wanderbrook, por 
irregularidades em licitação 
para a compra de artigos de 
escritório. Em julho, a sanção 
financeira soma R$ 2.980,50. 
O Pleno do TCE-PR também 
fez duas determinações, que 
deverão ser cumpridas nas 
próximas licitações lançadas 
pela administração desse 
município do Noroeste do 
Estado.

A decisão foi tomada no 
julgamento de Representa-
ção da Lei nº 8.666/93 (Lei de 
Licitações e Contratos) for-
mulada pela empresa Maxpel 
Comercial, participante do 
Pregão Presencial nº 6/2018 
do Município de Paranacity. 
Foram apontadas duas irre-
gularidades no edital: pra-
zo curto para a entrega das 
mercadorias - 48 horas após 
o recebimento da solicitação 
- e datas distintas para a en-
trega dos envelopes e abertu-

ra da sessão do pregão. A Lei 
nº 10.520/2002, que regula-
menta as licitações na moda-
lidade pregão para aquisição 
de bens e serviços, a entrega 
dos envelopes deve ocorrer 
no mesmo dia e durante a 
sessão.

Na instrução do processo, 
a Coordenadoria de Fisca-
lização de Transferências e 
Contratos (Cofit) do TCE-
-PR se manifestou pela deter-
minação de que, nas futuras 
licitações, o município deixe 
de estipular prazos exíguos 
de entrega dos produtos e 
que a entrega de envelopes 
ocorra durante a sessão, con-
forme o artigo 4º, incisos VI 
e VII, da Lei 10.520/2002. A 
Cofit também se posicionou 
pela aplicação, à prefeita, da 
multa prevista no artigo 87, 
inciso III, alínea d, da Lei 
Orgânica do Tribunal (Lei 
Complementar Estadual nº 
113/2005), em razão das irre-
gularidades identificadas no 
edital.

O Ministério Público de 

CENTRO DE EVENTOS

As demarcações dos espaços que vão abrigar os 04 galpões tiveram início esta semana. O local 
vai abrigar a Feira do Produtor e os eventos do município

“Em minha campanha eleitoral visitamos os produtores junta-
mente com um deputado federal e foi perguntado o que eles 
mais precisavam. Como pediram a construção dos galpões e 
para nossa alegria fomos eleitos, estamos cumprindo o prome-
tido”, explicou o Prefeito Moacir Olivatti

fomos eleitos, estamos cum-
prindo o prometido. Mas 
quintas-feiras eles serão de 
uso exclusivo dos feirantes. 
Ninguém vai tirar esse direito 
deles, pois já consta esta ob-
servação no projeto”, explicou 
o prefeito Moacir Olivatti.  

Serão construídos os 04 
galpões medindo 300 m² 
cada, totalizando 1200 m² em 
obras e são suficientes para 
abrigar todos os feirantes 
que poderão expor com mui-
to mais comodidade as suas 
mercadorias. “Outro fator 

importantíssimo é que quan-
do formos realizar os even-
tos, o município não precisa-
rá mais arcar com os custos 
de aluguéis de barracas, pois 
ali será um local próprio para 
este fim. Próximo à parede do 
Ginásio Poliesportivo vamos 
construir um grande palco 
para os eventos, de tal forma 
que quem estiver nas barra-
cas possa facilmente assistir 
o que estiver sendo apresen-
tado no palco, que ficará em 
um ponto que proporcione 
uma visão privilegiada de 
quem assiste. Será um an-

fiteatro ao ar livre, ligado a 
estes galpões. Será um centro 
de eventos”, frisou Olivatti.

INVESTIMENTOS: Na 
primeira etapa da obra serão 
investidos R$250 mil oriun-
do da emenda parlamentar 
com mais R$150 mil, recur-
sos provenientes do IPTU. “É 
importante que todos saibam 
que o município conseguiu 
ter uma capacidade para a 
construção de obras dando a 
sua contrapartida. Isso é di-
nheiro da população sendo 
bem investido. O embeleza-

mento arquitetônico ficará 
para a segunda etapa da obra, 
mas com fé em Deus vamos 
conseguir fazer calculamos 
que serão investidos mais 
R$300 mil para a finalização 
completa, concluiu, bastante 
otimista, o Prefeito Moacir 
Olivatti. 

 Eventos culturais e reli-
giosos terão um espaço apro-
priado para estes fins, em re-
gião central da cidade e que 
privilegia o acesso a todos. 
O término da primeira etapa 
está previsto para os próxi-
mos meses.

Fotos: Alex Fernandes França

Wagner Araújo/Divulgação TCE-PR

Serviço
Processo nº: 173438/18
Acórdão nº: 1487/18 - 

Tribunal Pleno
Assunto: Representação da 

Lei Nº 8.666/1993
Entidade: Município de 

Paranacity
Interessadas: Maxpel 
Comercial Eireli - EPP 

e Sueli Terezinha 
Wanderbrook

Relator: Conselheiro 
Nestor Baptista

Contas (MPC-PR) concor-
dou com a instrução da uni-
dade técnica e completou que 
o edital também descumpriu 
o artigo 3º, parágrafo 1º, da 
Lei nº 8.666/93, ao afastar 
potenciais micro e pequenas 
empresas interessadas, pelo 
fato de impor a manutenção 
de estoque dos itens licitados.

Na sessão de 7 de junho, 
os membros do Tribunal Ple-

no aprovaram, por unanimi-
dade, o voto do relator do 
processo, conselheiro Nestor 
Baptista, para que o municí-
pio deixe de estipular prazos 
curtos de entrega nas futuras 
licitações e que a entrega de 
envelopes ocorra durante a 
sessão do pregão.

O colegiado também de-

terminou a aplicação da mul-
ta defendida pela Cofit e o 
MPC-PR. A sanção financei-
ra equivale a 30 vezes o valor 
da Unidade Padrão Fiscal do 
Estado do Paraná (UPF-PR), 
que tem atualização mensal. 
Em julho, a UPF-PR equivale 
a R$ 99,35 e a multa aplicada 
à prefeita de Paranacity soma 

R$ 2.980,50. O Acórdão nº 
1487/18 - Tribunal Pleno, foi 
veiculado em 22 de junho, 
na edição nº 1.850 do Diário 
Eletrônico do TCE-PR. Os 
prazos para recurso passaram 
a contar no dia 25 de junho.

Autor: Diretoria de Co-
municação Social

Fonte: TCE/PR

Sessão do Pleno do TCE-PR, presidida pelo conselheiro Durval Amaral.
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Social
Osvaldo Vidual Outro olhar para vida 

pessoal e profissional
Levando a vida com mais leveza

No dia 12/07, as profis-
sionais do Consultó-
rio Equilíbrio reali-

zaram um evento na ACINE. 
 Na ocasião a Psicopedago-
ga Beatriz Campos falou so-
bre as possíveis dificuldades, 
distúrbios e transtornos de 

aprendizagem das crianças. A 
Coach Leonilda Benalia falou  
sobre as questões que giram 
em torno das grandes dificul-
dades em gerenciar pessoas. 
E a Terapeuta Lenir Azevedo 
sobre o EU SOU e o Ego, nos-
so vitimismo e especialismo. 

Assim, foram apresentadas su-
gestões para conduzir a vida 
com mais leveza e para tomada 
de consciência visando o equi-
líbrio do corpo, mente e espíri-
to para que possam ser alcan-
çados resultados satisfatórios 
em todos os âmbitos da vida.

O pequeno João 
Arthur comemora no 
próximo domingo, 22 
de julho, seu segundo 
aninho de vida. O 
aniversariante é filho 
do casal Andressa e 
Fabiano. Ele é secretário 
de administração da 
prefeitura municipal de 
Alto Paraná

Família de 
empreendedores, que 
gera empregos e renda 
para o município, a 
família Gazolla é o 
destaque da coluna 
desta semana. Na 
foto, o empresário 
Beto Gazolla está 
entre suas queridas 
irmãs. Ele é diretor do 
supermercado Gazolla, 
umas das grandes 
empresas de Nova 
Esperança.

Encontro de 
amigos na casa da 

professora e ex-
vereadora Ivete 

Vargas Leal. Na 
foto estão:  Lilian, 

Ivete, Osvaldo, Bill, 
Sônia e Paulinha, 

juntos numa noite 
pra lá de agradável 

e muito divertida.
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Municípios do Norte do 
Paraná são exemplos em 

Logística Reversa para o país

Imprescindível para a estruturação de um fu-
turo sustentável no universo corporativo, a 
logística reversa é definida pela Política Na-

cional de Resíduos Sólidos – PNRS como um 
instrumento de desenvolvimento econômico e 
social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar 
a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial. Esses resíduos passam por 
um reaproveitamento em seu ciclo ou em ou-
tros ciclos produtivos, ou por uma destinação 
final ambientalmente adequada. O processo 
é regulamentado no Brasil desde 2010 com a 
lei nº 12.305 que prevê a redução, reutilização 
e reciclagem na geração de resíduos e impõe a 
implementação de sistemas de produção e con-
sumo consciente a fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes. 

 No Paraná, uma parceria entre o Instituto 
de Logística Reversa – ILOG, governo estadual 
e municipal e cooperativas de catadores está 
transformando o interior do Estado do Paraná 
em uns dos principais polos de logística rever-

Em uma parceria pioneira com o ILOG e o Governo 
do Estado, as cidades de Londrina e Maringá possuem 

centros especializados que já colaboraram com a retirada 
de toneladas de materiais recicláveis do meio ambiente

sa do Brasil. Em 2016, as cidades de Londri-
na, que também conta com a participação da 
Associação Brasileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (ABIHPEC), 
e Maringá ganharam as pioneiras Centrais de 
Valorização de Materiais Recicláveis (CVMR), 
fruto de um investimento de mais de R$ 3 mi-
lhões. O poder público foi responsável por ce-
der locais para a implantação das CVMRs. Já o 
ILOG, além de auxiliar na administração dos 
espaços, cedeu toda a infraestrutura para sepa-
ração, processamento e logística, e capacitou a 
mão de obra (Catadores/Cooperados). “As cen-
trais auxiliam diversas instituições da cidade a 
adotar e desenvolver práticas em cumprimento 
das políticas de sustentabilidade e garantindo 
a reintegração de materiais reutilizáveis como 
papel, vidro e garrafas pet ao seu processo pro-
dutivo original”, comenta Nilo Cini Junior, pre-
sidente do ILOG.  

Todo esse esforço tem contribuído para a 
minimização do descarte de resíduos na na-
tureza. Durante o ano de 2017, a Central de 
Maringá processou mais de 1.712 toneladas 
de materiais que foram destinados para serem 
novamente utilizados como matéria-prima 
na Industria: vidro (759,63 toneladas), pape-
lão (452,62 toneladas), embalagens longa vida 
(67,15 toneladas), papel branco (147,24 tonela-
das) e papel misto (286,67 toneladas). Em Lon-
drina foram mais de 415 toneladas, sendo: pet 
(79,75 toneladas), papelão (230,85 toneladas), 
embalagens longa vida (40,93 toneladas), papel 
branco (20,71 toneladas) e papel misto (116,5 
toneladas). A destinação ao reuso ou o descar-
te correto dos resíduos, tem representado um 
processo vital na diminuição do impacto am-
biental causado pelas indústrias da região.  

O aspecto social do projeto, também, é 
muito importante pois colabora diretamente 
com geração de empregos no município. “O 
trabalho realizado nas CVMRs de Maringá e 
Londrina não só contribui para a construção 
de uma sociedade sustentável como também 
estimula o associativismo e o cooperativis-
mo, gerando empregos e melhorando a renda 
de dezenas de famílias de catadores, pois eles 
são fundamentais no processo de separação e 
triagem das embalagens em suas cooperativas, 
para que sejam enviadas para as Centrais, aon-
de a comercialização é feita com maior valor 
agregado”, explica Nilo Cini Junior. 

 Além disso, o trabalho de logística reversa 
também é muito vantajoso do ponto de vista 
econômico tanto para as organizações quanto 
para a administração pública das cidades, já que 
garante uma redução significativa na explora-
ção de recursos naturais, diminuindo os custos 
das indústrias com matéria-prima e reduzindo 
também os gastos governamentais com limpe-
za pública e construção de aterros sanitários. 
“Com menos de dois anos de atuação na cidade 
de Maringá, o ILOG comprovou que a união 
entre poder público, iniciativa privada e coope-
rativas podem contribuir muito para um mun-
do melhor, e nossa intenção daqui para frente é 
difundir cada vez o conceito de logística reversa 
e expandir nossa abrangência com novas uni-
dades na região”, completa Nilo Cini Junior. 


