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DESDE MAIO DE 1995

INOVAÇÃO 
ESTRATÉGICA...

Antigamente, apresentar um 
novo produto ao cliente demo-
rava cerca de dois anos. Agora, 
do conceito à entrega, bastam 
apenas três meses. As empre-
sas aprenderam que começar 
de novo custa caro e por isso, o 
cliente começou a ser ouvido do 
início até o fi nal do processo, e 
como resultado, a satisfação au-
mentou 75% em média.

Para solucionar seus problemas, algumas em-
presas aprenderam a não fi carem presas a uma 
única ideia, mas criaram por regra, apresentarem 
cinco ou mais alternativas e com isso, as chances 
de fracasso caíram pela metade. 

A inovação estratégica depende de uma mudan-
ça cultural que envolve várias áreas. Veja o exem-
plo do Uber, no qual sua ideia saiu fora da caixa, 
quebrou todo um sistema milenar de transporte de 
pessoas, foi além da lei. Só deu certo, porque era 
uma startup e 100% das pessoas trabalharam para 
criar o novo modelo de negócio. O que não aconte-
ce nas empresas tradicionais, em que 99% dos co-
laboradores trabalham para manter o que já tem. É 
importante lembrar que, se não houver inovação, 
em pouco tempo não terá mais o negócio.

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

Cultura do "Faça Você Mesmo" 
ganha espaço nas salas de aula

Promotoria de Justiça de Loanda propõe 
ação contra vice-prefeito de Porto Rico 

que acumula cargo e vencimento de 
servidor em cidade vizinha

Construir, consertar, 
modifi car e fabricar 
objetos e projetos com 

suas próprias mãos.  Essa é a 
proposta do Movimento Ma-
ker ou Cultura Maker,  mais 
conhecida como  Faça Você 
Mesmo ou Do It Yourself 
(em inglês ou simplesmen-
te  DIY).  Amplamente difun-
dido nos Estados Unidos, 
o movimento tem ganhado 
espaço  nas escolas brasilei-
ras, que buscam com o méto-
do tornar o aprendizado mais 
atrativo e estimular  os estu-
dantes a desenvolver projetos 
e produtos  a partir dos  con-
teúdos escolares, muitas vezes 
pouco práticos.

Embora  o movimento  ve-
nha crescendo na educação 
nos últimos anos, a ideia não 
é uma novidade,  já existe dé-

cada de 1960,  como explica 
a diretora pedagógica da Via 
Maker Education, Sueli de 
Abreu. “Todo mundo está 
recorrendo a autores daquela 
época, como Seymour Papert 
e Paulo Freire [que pregavam 
o aprender fazendo, em vez 
de simplesmente receber a 
informação passivamente], 
e estão trazendo isso para os 
nossos dias de forma reedita-
da”. A Via Maker Education é 
uma empresa brasileira que 
desenvolve  projetos  com uso 
de blocos de montar de plásti-
co para cada fase escolar.

A diretora de conteúdo da 
feira de educação Bett Educar, 
Vera Cabral, destaca que a tec-
nologia facilita "a  inclusão de 
todos os alunos, apresentam 
soluções que são mais viáveis 
para os processos de apren-

EDUCAÇÃO

dizagem em cada momento, 
além de facilitarem o trabalho 
do professor, na medida que 
dá subsídio para ele achar di-
ferentes estratégias". A feira é 
maior na área de educação e 
tecnologia da América Latina.

TECNOLOGIA
Incentivador das impresso-

ras 3D e outros instrumentos 
de tecnologia digital, o Movi-
mento Maker não está restri-
to às disciplinas exatas.

“Projetos makers vão fun-
cionar para valorizar os co-
nhecimentos da matemática, 
ou da língua portuguesa, por-
que eu posso fazer poema na 
cultura maker, posso fazer físi-
ca, álgebra, química qualquer 
coisa. Pode-se trabalhar todas 
as disciplinas escolares na cul-
tura maker”,  diz o  mestre em 
psicologia cognitiva e profes-
sor de psicologia na Universi-
dade Federal de Pernambuco, 
Luciano Meira.

Ele enfatiza, no entanto, 
que é importante produzir 
algo em função da aprendiza-
gem. “Eu não vou fabricar co-
pos porque é legal, mas porque 
está dentro de uma pedagogia 
de aprendizagem da geometria 
de cilindros, por exemplo. A 
escola deve se preocupar com 
isso”.

Apesar da  ligação com a 
tecnologia, a cultura maker 
não precisa de tecnologia di-
gital e materiais caros para ser 
introduzida. “Não é preciso 
cortador à laser, nem impres-
sora 3D, que são obviamente, 
instrumentos de fabricação 
digital que você pode ter para 
valorizar certos aspectos da 
cultura maker, mas não são 
imprescindíveis”, diz. “Muitas 
vezes há um movimento de 
primeiro adquirir as coisas e 
depois fazer a cultura aconte-
cer”, defende.

REDE PÚBLICA
Os laboratórios makers 

têm sido mais  comuns nas 
escolas particulares, mas já 
existem iniciativas para que 
o movimento chegue às esco-
las públicas no país. Uma de-
las é o programa Hacking the 
STEM (sigla em inglês para as 
áreas de Ciências, Tecnologia, 
Artes e Matemática), oferecido 
gratuitamente pela Microsoft .

O programa oferece planos 
de aula de ciências, tecnolo-
gia, engenharia e matemática, 
desenvolvidos por professores 
para professores. Os planos 
de aula são interdisciplina-
res e permitem que os alunos 
criem uma variedade de pro-
jetos que variam desde o de-
senvolvimento de anemôme-
tros  (instrumento de mede 
a velocidade e a direção do 
vento)  à construção de mãos 
robóticas a partir de materiais 
recicláveis.

Fundadas na solução de 
problemas do mundo real, as 
atividades também estimulam 

habilidades requisitadas no 
século 21 -mecânicas, elétri-
cas e de engenharia de soft wa-
res - enquanto trazem à tona a 
ciência de dados.

“Existe muita dúvida quais 
serão as profi ssões do futu-
ro, mas uma coisa é certa, as 
profi ssões do futuro vão de-
mandar coleta e análise de 
dados, então experimentos 
que possibilitam que os alu-
nos comecem a se familiarizar 
com este tipo de ambiente de 
uma forma lúdica e divertida 
é importante para que o aluno 
que possa aprender e melhor 
se preparar para os desafi os do 
futuro”,  diz  o diretor de Edu-
cação da Microsoft , Antonio 
Moraes.

O  governo federal tam-
bém  tem atuado  para que as 
novas tecnologias estejam 
disponíveis na rede pública 
de ensino. Em novembro do 
ano passado, lançou a Política 
de Inovação Educação Conec-
tada, programa que pretende 
universalizar o acesso à inter-
net de alta velocidade nas es-
colas, a formação de professo-

res para práticas pedagógicas 
mediadas pelas novas tecno-
logias e o uso de conteúdos 
educacionais digitais em sala.

Segundo o Ministério da 
Educação (MEC), o programa 
prevê um plano de formação 
continuada para professores e 
gestores com cursos específi -
cos sobre práticas pedagógicas 
mediadas por tecnologia, cul-
tura digital e recursos educa-
cionais como robótica. Serão 
oferecidas bolsas de três meses 
para 6,2 mil articuladores que 
atuarão localmente, no pro-
cesso de construção e imple-
mentação de ações na rede de 
ensino.

RENOVAÇÃO
Não é somente com tec-

nologia digital que as práti-
cas pedagógicas estão sendo 
reinventadas. A  música, por 
exemplo, vem recebendo no-
vas formas de aprendizagem. 
Um exemplo é o projeto edu-
cacional Música em Família, 
que pretende proporcionar 
momentos divertidos de inte-
ração da criança com a família 

e a escola, por meio de ativi-
dades artísticas e brincadeiras 
extracurriculares.

O projeto nasceu da von-
tade dos músicos Paula Satis-
teban e Eduardo Bologna e foi 
elaborado junto com educa-
dores. “Fizemos esse material 
que, através da música, que 
é um disparador, inspira os 
educadores, as crianças e as 
famílias a olharem para si e se 
divertirem e se encontrarem”, 
diz Paula. O projeto reúne um 
conjunto de CDs e livros que 
a criança preenche com co-
lagens e textos sobre suas ex-
periências e histórias com a 
família, e a música vem como 
pano de fundo.

“Ainda não temos nenhum 
material em telas [de compu-
tadores], não somos contra, 
mas até agora não achamos 
necessário. Nosso projeto é 
muito humano e proporciona 
esses encontros em família. 
A música faz isso, toca a gen-
te, é um projeto de vivência e 
experiência real e não virtual”, 
acrescenta. 

Agência Brasil

O Ministério Público 
do Paraná, por meio 
da Promotoria de 

Justiça de Loanda, no No-
roeste Paranaense, ajuizou 
ação civil pública contra o 
vice-prefeito de Porto Rico, 
município que integra a co-
marca, por ato de improbida-
de administrativa em virtude 
do acúmulo da função eletiva 
com um cargo público – ele 
é engenheiro concursado na 
cidade vizinha de São Pedro 
do Paraná. O MPPR susten-
ta que, desde que foi eleito, 
em janeiro do ano passado, 
o agente público não tem 
cumprido expediente como 
servidor, mas segue receben-
do por isso, além de ganhar 
como vice-prefeito.

A notícia da ilegalidade 
chegou ao Ministério Públi-
co a partir de denúncia anô-
nima feita à Coordenadoria 
Estadual do Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao 
Crime Organizado (Gaeco), 
do MPPR. Foi instaurado 
um inquérito civil na Pro-

motoria de Loanda para apu-
rar a situação, que foi cons-
tatada inclusive a partir de 
informações oferecidas nos 
Portais da Transparência das 
duas prefeituras com as quais 
o servidor mantém vínculo.

Como destaca a ação, o 
réu, “após assumir o cargo de 
vice-prefeito em Porto Rico, 
não requereu afastamento do 
cargo efetivo no Município 
de São Pedro e, violando re-
gra constitucional, passou a 
praticar, por pelo menos 20 
vezes, ato de improbidade 
que consistiu na acumulação 
ilegal de remuneração, per-
cebendo os dois subsídios de 
forma simultânea.”

Uma condenação por ato 
de improbidade pode levar a 
punições como afastamento 
da função pública, suspensão 
dos direitos políticos, devo-
lução dos valores recebidos 
de forma irregular e paga-
mento de multa.

DINHEIRO DE VOLTA 
E AFASTAMENTO IME-

DIATO – Além da ação con-
tra o vice-prefeito, a Promo-
toria de Justiça de Loanda 
expediu recomendação ad-
ministrativa à prefeita de São 
Pedro do Paraná. O MPPR 
recomenda o afastamento 
em até 24 horas do vice-pre-
feito do cargo de engenheiro 
(enquanto estiver ocupando 
função eletiva e recebendo 
outra remuneração pública), 
a suspensão de pagamento 
dos vencimentos do agente 
político como servidor pú-
blico e a notifi cação do vice-
-prefeito para que devolva 
aos cofres municipais de São 
Pedro do Paraná os valores 
recebidos indevidamente 
desde janeiro de 2017, cerca 
de R$ 41 mil.

A Promotoria ressalta no 
documento que a manuten-
ção do vice-prefeito de Porto 
Rico no cargo público de en-
genheiro pode confi gurar ato 
de improbidade por parte da 
gestora municipal de São Pe-
dro do Paraná. 

Comunicação MPPR

Os laboratórios makers têm sido mais comuns nas escolas particulares, mas já existem iniciati-
vas para que o movimento chegue às escolas públicas no país
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Doenças respiratórias reaparecem 
com as mudanças nas temperaturas

Partidos lançam 13 candidatos 
à Presidência da República

Procura por serviços médicos aumentam. 
Doenças respiratórias atingem 

principalmente crianças e idosos

O frio começou e, com 
ele, a época do ano 
onde as doenças res-

piratórias mais se proliferam. 
A queda da temperatura so-
mada à baixa umidade do ar 
e a uma maior concentração 
dos poluentes é um prato 
cheio para esse tipo de en-
fermidade e quem mais sofre 
são crianças e idosos. Além 
de tomar cuidados básicos do 
dia a dia, ele diz que a vacina 
é uma das melhores formas 
de se prevenir da doença. "A 
prevenção através da vacina é 
fundamental", conta o médi-
co Dr. Juarez de Oliveira.  Ele 
também falou sobre as pes-
soas que reclamam que toma-
ram vacina da gripe e ficaram 
doentes. 

"A vacina andou algum 
tempo ganhando uma fama 
meio ruim, diziam que as 
pessoas pegavam gripe com 
a vacina, mas isso não é ver-
dade. O melhor método de 
se prevenir ainda é a vacina, 
e a gente aconselha que todo 
mundo que possa recorrer à 
vacina, assim o faça”, diz.  

“As pessoas tem que se 
lembrar das roupas que es-
tão no guarda-roupa desde a 
temporada passada, e come-
çar a se preparar para essa 
época do ano que tem uma 
alta prevalência de doenças 
respiratórias", explicou.  Se-
gundo ele, um dos primei-
ros cuidados básicos é lavar 
as mãos. "É um hábito mui-
to simples, mas pouca gente 
tem. Principalmente pessoas 

Com fim do prazo pre-
visto na legislação elei-
toral para definição 

dos candidatos que preten-
dem concorrer às eleições de 
outubro, 13 candidatos e seus 
vices confirmaram que vão 
disputar a Presidência da Re-
pública. Segundo a legislação, 
as chapas completas com os 
candidatos, vices, alianças ou 
coligações têm de ser oficia-
lizadas até esta segunda-feira 
(6) na Justiça Eleitoral.

A partir de agora, as le-

gendas poderão registrar seus 
candidatos à Presidência no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). O prazo termina no 
dia 15 de agosto, às 19h. Em 
seguida,  caberá ao Ministé-
rio Público Eleitoral (MPE), 
qualquer candidato, partido 
político ou coligação impug-
nar o registro do adversário 
político.

Para tanto, na fundamen-
tação que deve ser enviada 
ao tribunal, o impugnante 
deverá apresentar argumen-

tos jurídicos contra o registro 
da candidatura, como algum 
impedimento legal previsto 
na Lei da Ficha Lima que gere 
uma inelegibilidade. Caberá a 
um ministro do TSE analisar 
os argumentos e decidir se o 
candidato poderá disputar  as 
eleições. 

A propaganda eleitoral 
por meio de carros de som, 
comícios e internet está libe-
rada a partir do dia 16 deste 
mês. 

Agência Brasil

que trabalham em creches, 
asilos, hospitais e que manu-
seiam alimentos", diz. Outro 
item é evitar o contágio. No 
caso das crianças, as mães 
não devem levar para creches 
ou locais com grande número 
de pessoas porque isso pode 
propagar a doença. Deve-se 
evitar locais fechados e to-
mar vacinas. Muitas pessoas 
confundem a diferença entre 
resfriado, gripe e pneumonia. 
O resfriado é uma coisa mais 
suave, uma doença que acaba 
em três ou dois dias e não há 
uma queda no estado geral. 
A gripe é um resfriado mais 
forte, o indivíduo fica mais 
prostrado e ela é um pouco 
mais demorada. “A pneumo-
nia acontece quando a gente 
começa a mudar a cor da se-
creção. Normalmente, a se-
creção do resfriado da gripe 
é uma secreção mais clarinha, 
branca. Quando a secreção 
começa a ficar amarela, que 
nós chamamos de purulen-
ta, ou marrom, esverdeada aí 
está na hora de procurar um 
médico", frisou Dr. Juarez de 
Oliveira que lembrou  ainda 
que  uma tosse acima de três 
semanas já é preocupante. 
Ele destacou que atende inú-
meras pessoas quando de seu 
plantão  no Hospital Munici-
pal, Postos de Saúde de Barão 
de Lucena e Ivaitinga além 
de  sua clínica particular, boa 
parte  com problemas respira-
tórios sendo que, a maioria é 
de crianças e idosos. 

DOENÇAS RESPIRA-
TÓRIAS 

Abaixo um guia para você 
conhecer melhor as doenças 

mais comuns nessa época do 
ano e saber como se prevenir. 

AS DOENÇAS : 
ASMA 
É uma inflamação do pul-

mão e das vias aéreas, de fun-
do alérgico, caracterizada por 
chiados no peito, tosse e sen-
sação de falta de ar. É conhe-
cida por ser uma doença co-
mum em crianças, mas pode 
surgir em adultos a partir de 
infecções por vírus e bacté-
rias. Não existe como preve-
nir o surgimento da asma, 
mas ela pode ser controlada 
desde que o tratamento seja 
seguido e que o paciente e sua 
família se conscientizem do 
problema. 

AMIDALITE 
É uma inflamação das 

amídalas, que servem como 
filtros no fundo de nossa gar-
ganta, evitando a passagem de 
infecções da boca e dos seios 
da face para o resto do corpo. 
Pode ser causada por vírus 
ou por bactérias. Os sintomas 
são dor de garganta, dor ao 
engolir, febre, mau hálito e, 
às vezes, inchaço dos gânglios 
do pescoço. 

BRONQUITE 
É uma inflamação dos 

brônquios, que impede a che-
gada do ar aos pulmões. A 
forma aguda é causada por 
vírus e bactérias. A crônica é 
recorrente e não necessaria-
mente fruto de infecção. Seus 
principais sintomas são: tos-
se seca com chiado seguida 
por tosse com eliminação de 
catarro, dor no peito, fadiga, 
mal estar e febre. Pode estar 

“A pneumonia acontece quando 
a gente começa a mudar a cor 
da secreção. Normalmente, a 

secreção do resfriado da gripe 
é uma secreção mais clarinha, 

branca. Quando a secreção 
começa a ficar amarela, que 

nós chamamos de purulenta, ou 
marrom, esverdeada aí está na 
hora de procurar um médico", 

frisou Dr. Juarez de Oliveira

Foto: Arquivo

ligada a alergias e é agravada 
com o fumo ou o contato com 
fumantes. 

GRIPE 
É uma infecção causada 

pelos vírus influenza, que são 
mutantes. Doença altamen-
te contagiosa, pode causar 
entupimento das vias aéreas, 
inflamação na garganta, dor 
muscular, dor de cabeça, fe-
bre alta, calafrios, fraqueza, 
tosse seca, espirros e coriza. 
A transmissão ocorre pelo 
ar, quando pacientes falam, 
espirram e tossem, e, indire-
tamente, pelas mãos e por ob-
jetos contaminados. 

OTITE (OU DOR DE 
OUVIDO) 

É uma infecção bacteria-
na do ouvido médio, que fica 
entre o tímpano e o ouvido 
interno, muito comum em 
crianças. Normalmente, vírus 
e bactérias que infectaram a 
garganta migram até o ouvi-
do e se multiplicam, graças às 
secreções da área. 

PNEUMONIA 
É uma infecção aguda dos 

pulmões, causada por bac-
térias, vírus ou fungos. Os 
alvéolos pulmonares ficam 
cheios de pus, além de muco e 
líquidos, o que impede a res-
piração correta. Normalmen-
te, ocorre quando há falha nas 
defesas do organismo e pode 
surgir após uma gripe ou uma 
bronquite fortes. Os sintomas 
são: tosse com catarro, dor no 
tórax, calafrios, suor, palidez 
e febre alta. 

RESFRIADO 
Muito confundido com 

a gripe, é uma infecção bem 
mais leve do nariz e da gar-
ganta, causada por outros 
vírus. Seus sintomas são es-
pirros, tosse, dor de garganta, 
dor muscular, secreção nasal 
intensa, dor de cabeça e febre 
baixa. Não existe tratamento 
contra o vírus – os remédios 
são tomados apenas para ali-
viar os sintomas até a recupe-
ração natural do organismo. 

RINITE 
É a mais comum das 

doenças alérgicas, causada 
pela inflamação, ou pela sim-
ples irritação, da mucosa do 
nariz. Os principais sintomas 
são espirros, coriza, coceira e 
entupimento do nariz. 

SINUSITE 
É a inflamação da muco-

sa que reveste os chamados 
“seios da face”, cavidades do 
crânio em torno do nariz, 
causada por alergias ou infec-
ções virais e bacterianas. Os 
principais sintomas são dor 
de cabeça, inchaço nas pálpe-
bras, nariz entupido e dor nos 
olhos. 

COMO SE PROTEGER: 
- Beber bastante líquido 

(mas evitar bebidas alcoóli-
cas); 

- Não deixar de fazer exer-
cícios físicos (nadar, correr e 
caminhar são especialmente 
importantes porque aumen-
tam a capacidade respirató-
ria); 

- Comer alimentos ricos 
em vitamina C, como limão, 
laranja, abacaxi e acerola; 

- Manter limpas as roupas 
de cama, especialmente co-
bertas e edredons; 

- Evitar lugares fechados e 
pouco arejados; 

- Evitar fumar e conviver 
com fumantes; 

- Secar roupas no sol; 
- Lavar as mãos com fre-

qüência; 
- A vacinação anual é im-

portante, não causa gripe e 
evita complicações mais sé-
rias; 

- Para bebês, a amamen-
tação é indispensável, pois 
garante a proteção da criança. 

-Fique longe de multidão: 
o vírus da gripe e resfriado se 
propagam pelo ar rapidamen-
te; 

- Procure desinfetar espa-
ços comuns como maçanetas 
de portas, balcões, etc.; 

-Use utensílios próprios 
como copos, talheres, etc. Dê 
preferência a utensílios des-
cartáveis; 

-Evite tomar chuva, sere-
no, que propiciam a gripe ou 
o resfriado; 

-Durante o dia, deixe o 
seu ambiente bem ventilado; 

-Procure repousar o máxi-
mo possível; 

-Vacine contra a gripe, em 
março ou abril, de preferên-
cia; 

-Se necessário, vá 
até à Unidade Básica de 
Saúde(UBS), evitando com-
plicações da doença; 

E lembre-se: a saúde é pre-
ventiva e não curativa!

CHARGE
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Variedades
Conheça 15 curiosidades sobre o café

1) Descoberta do café
Acredita-se que o café 

foi descoberto no século 9, 
quando um pastor de ca-
bras percebeu que os seus 
animais ficaram mais exci-
tados, após terem comido 
algumas bagas vermelhas 
de uma árvore. Este pastor 
levou os frutos a um mu-
çulmano que as conseguiu 
transformar em bebida, o 
café dos dias hoje.

 
2) Origem da palavra 

café
A palavra “café” vem do 

árabe “qahwah”, que está 
relacionada com a palavra 
vinho. A palavra turca para 
o café, kahve, é derivada da 
palavra árabe e está rela-
cionada com a palavra café.   
Outros estudiosos acredi-
tam que a palavra é de Kaf-
fa, região da Etiópia onde 
se acredita que o café tenha 
sido originado.

 
3) Primeira casa de café
A primeira loja a comer-

cializar o café como bebida 
foi inaugurada em 1475, em 
Constantinopla (na recente 
Istambul).

 
4) Consumo de café 

mundial
Em todo o mundo são 

consumidas mais de 500 
biliões de chávenas de café 
por ano, sendo a bebida 
mais popular de sempre. É 
também a mais negociada 
mundialmente!

 
5) 30% da água é usada 

em café
Na América do Norte, 

30% da água da torneira é 

utilizada para preparar chá-
venas de café!

 
6) Café é saudável para 

o cérebro e nervos
Uma pesquisa realiza-

da demonstrou que o café 
pode diminuir o declínio 
cognitivo e ainda doenças 
neurodegenerativas. Os 
Turcos até chamam às suas 
lojas de café de “escolas para 
sábios”!

 
7) O café é benéfico 

para várias doenças
Vários estudos mostra-

ram que o consumo mode-
rado de café reduz substan-
cialmente o risco de Doença 
de Alzheimer, Parkinson, 
cirrose no fígado, gota, 
doenças cardíacas e ainda a 
diabetes tipo 2.

 8) Café contra a depres-
são

Um estudo realizado em 
2011, demonstrou que as 
mulheres que consomem 
até 3 xícaras de café por dia, 
tinham 15% menos proba-
bilidades de sofrer de de-
pressão, por um período de 
10 anos, relativamente a ou-
tras que apenas bebiam uma 
chávena de café por semana.

 
9) Café contra o câncro 

da próstata
Estudos mostraram que 

os homens que bebem seis 
ou mais chávenas de café 
diárias diminuem o risco de 
desenvolver câncro da prós-
tata em 20%!

 
10) O café contém an-

tioxidantes
Várias pesquisas cons-

tataram que o café contém 
antioxidantes, que ajudam a 
prevenir os radicais livre das 
células que nos são prejudi-
ciais. Uma porção de mirti-
los, framboesas ou laranjas 
têm a mesma quantidade de 
antioxidantes que 250 ml de 
café!

  11) Café mais caro do 
mundo

O café mais caro do mun-
do é vendido na Indonésia e 
é feito a partir de grãos de 

café que foram parcialmen-
te mastigados, digeridos e 
excretados por um animal 
semelhante à doninha. Esses 
grãos são vendidos a mais 
de 600 dólares cada quilo 
e uma chávena pode custar 
até 50 dólares!

 
12) Cada planta produz 

até 2 quilos de grãos de café
A planta do café demo-

ra cerca de 3 a 4 anos para 
amadurecer e produz de 1 a 
2 quilos de grãos de café por 

colheita.
 
13) Comércio do café 

emprega milhões de pes-
soas

Acredita-se que existam 
cerca de 25 milhões de em-
pregados em todo o mundo, 
ligados ao negócio e comer-
cialização do café.

 
14) Curiosidades sobre 

a Starbucks
A conhecida loja de cafés 

Starbucks faturou em 2010 

quase 11 biliões de dólares, 
nas suas 16850 lojas espalha-
das por todo o mundo. Eles 
oferecem aos seus clientes 
mais de 87 mil combinações 
possíveis com esta famosa 
bebida.

 
15) Café mais forte e 

mais fraco
Os grãos de café mais 

claros são os que têm mais 
cafeína. Contrariamente, 
são os graus mais escuros 
que têm menos cafeína.

Foto: Divulgação

Vários estudos mostraram que o consumo moderado de café reduz substancialmente o risco de Doença de Alzheimer, Parkinson, 
cirrose no fígado, gota, doenças cardíacas e ainda a diabetes tipo 2.

HOMENAGEM A OSVALDO TORQUETO
* 07/10/1960 |     24/10/2018

Nada na vida é tão certo quanto a morte, 
sem esta a vida não teria significado al-
gum. O amor faz perdurar a imagem ou a  

figura de quem cerrou os olhos para sempre. Es-
tas são palavra do professor Miguel Reale.

Compreender os propósitos de Deus muitas 
vezes pode ser uma tarefa bem difícil, princi-
palmente quando a tristeza bate na nossa porta 
porque acabamos de perder um ente querido. 
Lágrimas passam pelos nossos olhos constan-
temente e o vazio da saudade aumenta o so-
frimento severamente. Hoje a saudade nos faz 
mais uma visita, mas não vem acompanhada 
da tristeza como protagonista. Com corações 
mais confortados, dedicaremos este dia para re-
lembrar os bons momentos que foram compar-
tilhados e como a presença de uma pessoa tão 
querida foi capaz de transformar tantas vidas 
abençoadas. Que a dor da nossa perda possa ser 
diminuída um pouquinho a cada dia e que daqui 
para frente esta ausência seja capaz de fortale-
cer ainda mais os laços da nossa família. O va-
zio que ficou jamais será preenchido, mas com 
a paz de Deus em nossos corações será bem me-
nos difícil. O céu comemora hoje a vida eterna 
de uma pessoa muito querida, que para sempre 
estará na nossa memória e influenciará eterna-
mente a nossa história.

Está é uma singela homenagem a você Os-
valdo Torqueto, de todos os seus familiares, ir-
mãos, sobrinhos, esposa e filhos.
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ARTIGO

A GERAÇÃO DO CONSUMISMO

Você já parou pra pensar o que você 
consumiu hoje? Foi necessário ou 
foi por impulso? Consumismo é o 
ato de comprar produtos e/ou servi-
ços sem necessidade e consciência. É 
compulsivo, descontrolado e que se 
deixa infl uenciar pelo marketing das 
empresas que comercializam tais 
produtos e serviços. É também uma 
característica do capitalismo e da 
sociedade moderna rotulada como 
“a sociedade de consumo”.

A sociedade do consumo é uma 
expressão utilizada para se referir à 
sociedade contemporânea. Consu-
mir, seja para a satisfação de "neces-
sidades básicas" e/ou "supérfl uas", é 
uma atividade presente em toda e 
qualquer sociedade humana. Para al-
guns autores, a sociedade de consu-
mo é defi nida por um tipo específi co 
de consumo. Para outros, englobaria 
características sociológicas, como a 
presença de moda, sentimento per-
manente de insaciabilidade. 

O consumo que antes era uma 
necessidade para a sobrevivência, 
hoje se torna um ato não só para 
isso, mas para fazer pessoas felizes, 
que é o consumismo. O consumista 
diferencia-se do consumidor, pois 
este compra produtos e serviços 
necessários para sua vida enquanto 
aquele compra muito além daquilo 
de que precisa.

O consumismo tem afetado vá-
rios públicos através da mídia em 
geral, mais especifi camente a TV, 
onde durante o tempo em que está 
ligada há comerciais que infl uen-
ciam muito nas decisões que são to-
madas na hora de se consumir algo. 
Com isso a sociedade está cada vez 
mais submissa a esses bombardeios 
da mídia, deixando ser infl uenciada 
e por vezes enganada. 

Para entender como isso se deu, 
basta pensar o quanto você conhece, 
por exemplo, dos processos de pro-
dução das coisas que você compra. 
Você sabe como são fabricados os 

produtos de higiene, alimentação, 
itens de decoração e outros? Conhe-
ce as formas de distribuição, impor-
tação e exportação? É justamente 
esse desconhecimento que historica-
mente foi denominado alienação. A 
alienação é a principal dimensão do 
consumismo, está na base da com-
pra desvinculada da necessidade e 
do desconhecimento em relação ao 
valor de compra e de uso.

A criação e valorização social de 
padrões de comportamento é outra 
dimensão importante do consumis-
mo. Para atingir o padrão de sucesso 
e boa vida, inúmeras pessoas inves-
tem seus esforços para adquirir bens 
que não necessitam. Segundo dados 
do IBGE 2006, 80% das compras de 
uma casa é por infl uência dos fi lhos, 
daí concluímos que é desde a infân-
cia que se inicia esse processo citado 
acima, a alienação.

Em um documentário feito por 
Estela Renner (2007) “Criança, a 
alma do negócio” é possível verifi car 
dados verídicos de como a mídia in-
veste em comerciais que mobilizem 
as crianças. Durante o documentá-
rio a entrevistadora pergunta para 
meninas com média de 7 anos de 
idade se elas preferem brincar de 
boneca ou fazer compras, elas res-
pondem comprar, ao mesmo tempo 
faz uma entrevista com meninos da 
mesma faixa etária e pergunta a eles 
quem tem celular, todos respondem 
que tem e que não é o primeiro apa-
relho e sim para a maioria, quase o 
terceiro já, pois  um deles relata que 
o seu aparelho já esta na hora de tro-
car, diz tudo o que o celular possui. 
Esse é um exemplo de alienação, 
pois o celular faz essa diferenciação 
de pessoas, se o aparelho for ultra-
passado o dono pode estar fora de 
moda, e então fi ca num ciclo de tro-
ca de aparelhos sempre para manter 
o padrão exigido pela sociedade.

Com isso a criança perde sua 
identidade, amadurece mais rápido, 

pois as brincadeiras de crianças não 
interessam mais, e sim a tecnologia 
de celulares, vídeo-games, computa-
dores de última geração, nas meni-
nas, maquiagem, salto alto.

Segundo um psicólogo que tam-
bém dá entrevista a este documen-
tário, a mídia é o primeiro elemento 
(fator) na construção da subjetivida-
de, dos valores, papel esse que de-
veria ser da família, escola, igreja, 
dentre outros. No mundo capitalista 
o consumo torna todos iguais, a pu-
blicidade e a mídia prometem mais 
que a alegria da posse promete a ale-
gria da inscrição da sociedade.

E com isso a criança vai se de-
senvolvendo com essa mentalidade 
consumista, sem ao menos ter co-
nhecimento das causas dessa atitude 
como, por exemplo, o meio ambien-
te, ela não está preocupada, pois fal-
ta essa sensibilização, a mídia e a pu-
blicidade não mostra esse lado que 
está sendo uma das principais cau-
sas da destruição do meio ambiente. 

E como consequência disso esta-
mos fi cando sem recursos naturais, 
durante apenas as três últimas dé-
cadas, foram consumidos 33% dos 
recursos naturais do planeta, Temos 
5% da população mundial, mas usa-
mos 30% dos recursos mundiais, só 
na Amazônia, perdemos 2.000 árvo-
res por minuto, o equivalente a um 
campo de futebol. Na América do 
Norte os produtos que são consumi-
dos 6 meses  após a venda somente 
1%  dos 99%  são transformados, 
99% das coisas que percorrem o sis-
tema são lixo em menos de 6 meses.

Diante disso cabe a nós pensar-
mos em nossas escolhas hoje, para 
que as futuras gerações não sofram 
com a escassez de coisas considera-
das básicas e necessárias para o nos-
so sustento, pois hoje ainda temos a 
liberdade de escolher ser consumi-
dor ou consumista! E você qual a sua 
escolha?

Por: Eliane P. S. Costa*

Kleber Barbão 
é o novo reforço 
do Instituto Alex 

Santos de Maringá

O fi sioterapeuta da Se-
leção Brasileira de 
Futsal e proprietário 

da Clinisport, Kleber Bar-
bão é o mais novo integran-
te da Diretoria do Instituto 
Alex Santos, ele assumirá 
uma pasta muito importan-
te para a formação e desem-
penho físico dos atletas do 
IAS em todas as categorias, 
do Sub-8 ao Sub-17. 

Um dos personagens es-
portivos reconhecido pelo 
seu excelente trabalho no 
cenário nacional e interna-
cional, Barbão recebeu o 
convite do Diretor de Fute-
bol do IAS, Cláudio Alexan-
dre de Oliveira endossado 
pelo Presidente Alex Santos, 
que aceitou o convite e afi r-
mou, “quero participar ati-
vamente de todo o projeto, 
em especial no desenvolvi-
mento das crianças e adoles-
centes, para que todos eles 
tenham a melhor estrutura 
para conquistar seus objeti-
vos.”

A Clinisport Prime, um 
dos mais modernos centros 
de treinamento e reabilita-
ção esportiva do País, tam-
bém estará a disposição do 
Instituto Alex Santos.

HISTÓRIA RECENTE 
O Instituto Alex Santos é 
uma associação de pessoas 
que acredita que o esporte, 

bem orientado, praticado de 
maneira séria e com propó-
sito, pode transformar vi-
das. Há 1 ano e meio desen-
volvendo seus projetos com 
o futebol de campo, o IAS 
já reúne algumas conquis-
tas, as principais delas se 
referem às parcerias fora de 
campo. Atualmente atende 
cerca de 250 crianças e ado-
lescentes com as principais 
parceiras envolvendo a Pre-
feitura de Maringá (SESP), 
a Universidade Estadual de 
Maringá (DEF-CERFUT) e 
a Cocamar (Instituto Coca-
mar).

KAIZEN
Uma das ferramentas de 

administração do Instituto 
Alex Santos é a Melhoria 
Contínua e, nada melhor 
do que oferecer aos atletas 
um acompanhamento físi-
co e fi sioterápico em uma 
das melhores estruturas do 
país, com uma equipe muito 
competente comandada por 
uma referência nacional. 
“Seguimos com o fi rme pro-
pósito de unir os melhores 
profi ssionais para que essa 
equipe multidisciplinar ofe-
reça o que há de mais atual 
em treinamento esportivo 
voltado ao futebol, isso para 
todos os nossos alunos”, 
salientou Douglas Mattos, 
Diretor Administrativo do 
IAS. 

O fi sioterapeuta da Seleção Brasileira de Futsal e proprietá-
rio da Clinisport, Kleber Barbão é o mais novo integrante da 
Diretoria do Instituto Alex Santos

BNDES lança nova linha de 
crédito para dívidas rurais

Banco poderá fi nanciar 
até 100% do valor do 
saldo devedor, limita-

do a R$ 20 milhões. O custo 
fi nal inclui a remuneração do 
BNDES, de 1,5% ao ano, e a 
dos agentes fi nanceiros

Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) lançou uma 
nova linha de crédito volta-
da à liquidação integral de 
dívidas de produtores rurais 
ou de cooperativas de pro-
dução. O novo programa, 
solicitado pelo Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, possui li-
mite orçamentário de R$ 5 

bilhões, a ser utilizado nos 
fi nanciamentos contratados 
até 28 de junho de 2019. 

O BNDES poderá fi nan-
ciar até 100% do valor do sal-
do devedor, limitado a R$ 20 
milhões, com um prazo de 
até 12 anos, incluindo uma 
carência de até três anos. Os 
produtores ou cooperativas 
podem contratar os recursos 
com base na Taxa de Lon-
go Prazo (TLP). O custo fi -
nal inclui a remuneração do 
BNDES, de 1,5% ao ano, e a 
dos agentes fi nanceiros, limi-
tado a até 3% ao ano, totali-
zando uma taxa mensal fi nal 
de aproximadamente 1%.

As operações de fi nan-
ciamento poderão ser con-
tratadas com os 55 agentes 
fi nanceiros credenciados 
para operar com recursos do 
Banco. Entre eles, há bancos 
públicos, privados, bancos 
de cooperativa, cooperativas 
de crédito, bancos de monta-
doras, agências de fomento e 
bancos de desenvolvimento. 

Portal Brasil

ECONOMIA

As operações de 
fi nanciamento poderão 
ser contratadas com os 
55 agentes fi nanceiros 

credenciados 

Foto: Daniel Isaia/Agência Brasil
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STF pode julgar esta semana 
pedido de liberdade de Lula

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) pode 
julgar nos próximos 

dias o pedido da defesa do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva para que ele aguarde 
em liberdade o julgamento de 
recursos contra sua condena-
ção na Operação Lava Jato. 
Em função da condenação a 
12 anos e um mês de prisão 
por corrupção e lavagem de 
dinheiro, Lula está preso na 
Superintendência da Polícia 
Federal (PF) em Curitiba des-
de 7 de abril.

O julgamento pode ocor-
rer na próxima  quinta-feira 
(9), antes de o PT registrar a 
candidatura de Lula na Jus-
tiça Eleitoral para concorrer 
à Presidência da Repúbli-
ca, fato que deve ocorrer no 
dia  15 de agosto, último dia 
previsto  pela legislação elei-
toral.

Na semana passada, após 
o relator do caso, o ministro 
Edson Fachin, defender cele-
ridade para defi nir a situação 
jurídica de Lula antes das elei-

ções, a presidente da Corte, 
ministra Cármen Lúcia, res-
ponsável pela pauta do ple-
nário, indicou nos bastidores 
que pode pautar a questão 
nesta semana. 

No entanto,  diante da 
possibilidade de o caso 
ser julgado pelo plenário, 
e  não  pela  Segunda  Turma, 
como deseja a defesa do ex-
-presidente, os advogados 
podem desistir do recurso 
e o julgamento poderá ser 
adiado. De acordo com dois 
ministros do STF ouvidos 
reservadamente pela  Agên-
cia Brasil,  o tribunal deverá 
aceitar o recuo, caso a defesa 
confi rme a desistência. 

ELEIÇÕES 
O pedido de liberdade do 

ex-presidente também tem 
implicações na esfera elei-
toral. Caso a defesa consiga 
suspender temporariamente 
a condenação e a soltura de 
Lula, o ex-presidente pode-
rá concorrer livremente às 
eleições sem precisar de uma 

decisão que avalie sua inelegi-
bilidade.

Com a confi rmação da 
condenação na Lava Jato 
na  segunda  instância da Jus-
tiça Federal, o ex-presidente 
pode ser enquadrado na Lei 
da Ficha Limpa, que impede a 
candidatura de condenados 
pelos órgãos colegiados da 
Justiça. 

Se a decisão do Supremo 
for contrária à pretensão de 
Lula, o STF pode confi rmar 
a inelegibilidade e levar o 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) a negar o registro de 
candidatura.

Desde junho, quando en-
trou com recurso na  Segun-
da  Turma da Corte, a defesa 
de Lula pretende que a Corte 
julgue somente a concessão 
de liberdade e tenta evitar que 
o plenário analise a questão 
da inelegibilidade para as 
eleições de outubro deste ano 
porque o ex-presidente ainda 
pode ser benefi ciado por uma 
liminar e disputar as eleições 
caso tenha a candidatura bar-

rada. 
No entanto, a inelegibi-

lidade não é automática e 
a  questão somente será ana-
lisada pelo TSE a partir do 
dia 15 de agosto, quando o PT 
pretende protocolar o pedido 
de registro da candidatura da 
Lula à Presidência da Repú-
blica nas eleições de outubro.

RECURSO 
No dia 22 de junho, Fachin 

enviou pedido de liberdade 
do ex-presidente para julga-
mento pelo plenário, e não na 
turma, como queria a defesa. 
Ao justifi car o envio, Fachin 
disse que a questão deve ser 
tratada pela Corte por passar 
pela análise do trecho da Lei 
da Ficha Limpa, que prevê a 
suspensão da inelegibilidade 
“sempre que existir plausibi-
lidade da pretensão recursal”.

No entanto, a defesa de 
Lula recorreu e afi rmou que 
a análise da questão não foi 
solicitada. “O embargante re-
quereu exclusivamente a sus-
pensão dos efeitos dos acór-

dãos proferidos pelo Tribunal 
de Apelação para restabelecer 
sua liberdade plena. A peti-
ção inicial, nesse sentido, é 
de hialina [límpida] clareza 
ao requerer o efeito suspen-
sivo para impedir a 'execu-
ção provisória da pena até o 
julgamento fi nal do caso pelo 
Supremo Tribunal Federal'”, 
sustentou a defesa.

CONDENAÇÃO
Lula foi condenado a 12 

anos e um mês de prisão pe-
los crimes de corrupção e 
lavagem de dinheiro no caso 
do triplex em Guarujá (SP) 
e teve a pena executada pelo 
juiz federal Sergio Moro após 
o fi m dos recursos na segun-
da  instância da Justiça, con-
forme defi niu o STF. 

Agência Brasil

Foto: Arquivo/Agência Brasil

Observatório Social de Nova Esperança convida todos à participarem do curso 
Compras governamentais: como fornecer para a administração pública. O curso será 
realizado na Rua Vereador José Felipe Elias, 635 (ACINE), nos dias 20 a 23 de agosto, 
das 19h até 22h45, com investimento de R$20,00. O Observatório Social ressalta a 
importância da participação dos empresários locais no curso ofertado

HISTÓRIA II GUERRA

Morre no Reino Unido 
a última mulher piloto 
da II Guerra Mundial

Mary Ellis, a última 
mulher piloto na 2ª 
Guerra Mundial no 

Reino Unido, morreu aos 101 
anos em sua casa da ilha de 
Wight, no Canal da Mancha, 
informou nesta quinta-feira a 
emissora pública "BBC".

Ellis foi membro do servi-
ço Auxiliar de Transporte Aé-
reo (ATA, na sigla em inglês), 
uma organização civil que se 
ocupava de transportar os 

aviões de combate das fábri-
cas até as diferentes bases da 
Força Aérea Real (RAF) bri-
tânica.

O ATA, que operou entre 
1940 e 1945, tinha 1.152 pilo-
tos homens e 168 pilotos mu-
lheres - além de engenheiros 
e outros funcionários -, entre 
elas Ellis, que dirigiu mil ae-
ronaves durante o confl ito, 
incluindo o famoso Spitfi re.

A piloto, cujo nome de 

solteira era Mary Wilkins, se 
uniu ao ATA em 1941, depois 
de escutar um anúncio jus-
tamente na "BBC", relatou a 
emissora estatal.

Em 1950, Ellis passou a 
dirigir o aeroporto de San-
down, na ilha de Wight, e em 
1961 se casou com Sir Ellis, 
colega de ofício, com quem 
viveu perto dessas instalações 
aéreas até depois da sua mor-
te em 2009. Agência EFE

Matogrosso e Mathias comemoram 40 
anos de carreira em show em Maringá

Em comemoração ao 
Dia dos Pais, Maringá 
Fm promove show com 

dupla que lançou hinos da 
música sertaneja

“Tentei te esquecer”, 
“Frente a frente”, “Boate azul”, 
“24 horas de amor”, “Na hora 
do adeus”. Mesmo quem não 
curte o estilo sertanejo certa-
mente conhece essas músicas, 
que se tornaram verdadeiros 
hinos da música popular bra-
sileira. E quem é fã vai ao delí-
rio quanto tem a oportunida-
de de assistir à interpretação 
dessas canções ao vivo. 

Os pais que curtem uma 
boa música sertaneja pode-

rão antecipar a comemoração 
do Dia dos Pais em um super 
show da dupla Matogrosso e 
Mathias, que vai cantar esses 
e outros tantos sucessos em 
uma apresentação exclusiva 
no Country Club de Maringá, 
no dia 10 de agosto. 

Promovido pela Maringá 
Fm, o espetáculo irá celebrar 
quatro décadas de uma car-
reira vitoriosa. São 35 álbuns 
gravados, 15 discos de ouro, 
cinco de platina e inúmeros 
sucessos. Na apresentação, 
além da coletânea de hits que 
marcaram gerações, os fãs vão 
poder ouvir canções mais re-
centes, como “Queda livre” e 

“Maldito beijo”. 

SERTANEJO EM ALTO 
ESTILO

O show foi pensado para 
os amantes da música ser-
taneja que não dispensam 
conforto. O público será aco-
modado em mesas para oito 
pessoas, em ambiente clima-
tizado com garçons à dispo-
sição, para poder aproveitar 
o espetáculo sem precisar se 
levantar. Para maior comodi-
dade, haverá estacionamento 
no local.

Os valores das mesas va-
riam de R$ 900 a R$ 1.460 (3º 
lote). O setor 1, mais próximo 

ao palco, já está esgotado e 
restam poucas mesas nos se-
tores 2 e 3  por isso, se quiser 
presentear o papai é bom ga-
rantir o lugar o quanto antes. 
Os ingressos estão à venda na 
Maringá Fm (Av Getúlio Var-
gas, 266), e no site Alô Ingres-
so, onde é possível consultar o 
valor de cada setor e os lugares 
que ainda estão disponíveis. 

SERVIÇO
Show de 40 anos de Ma-

togrosso e Mathias em come-
moração ao Dia dos Pais

Local: Country Club de 
Maringá 

Data: 10/08/2018
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A 8ª edição dos Jo-
gos dos Jovens 
Empreendedores 

do Paraná (Jojeps) conta 
com a participação de 8 
membros da Acine Jovem 
(Conselho do Jovem Em-
presário - Conjove), que 
é ligado à Associação Co-
mercial e Empresarial de 
Nova Esperança (Acine).

Promovido pela Fa-
ciap Jovem, o Jojeps tem 
o objetivo de estimular os 
empresários a realizarem 
atividades físicas para há-
bitos cada vez mais saudá-
veis.  Ao todo, participam 
da competição 273 jovens 
empreendedores do Para-
ná e Santa Catarina.

ACINE JOVEM:
“Estamos chegando a 

metade da primeira fase 
dessa competição, e nossa 
equipe da ACINE Jovem 
de Nova Esperança está na 
disputa com 8 representan-
tes. São mais de 20 cidades 
envolvidas nessa maravi-
lhosa competição, que vem 
com o intuito de promover 
a interação dos conselhos e 
empresários, e proporcio-
nar uma mudança de há-

Ao menos 448 pessoas 
morreram em 100 dias de 

crise na Nicarágua, diz ONG

Pelo menos 448 pessoas 
morreram, 2.800 fica-
ram feridas e 595 estão 

desaparecidas desde que co-
meçaram os protestos contra 
o governo do presidente Da-
niel Ortega, que completam 
100 dias nesta quinta-feira, 
informou a organização não 
governamental Associação 
Nicaraguense de Defesa dos 
Direitos Humanos (ANPDH, 
na sigla em espanhol).

O secretário-executivo da 
ANPDH, Álvaro Leiva, disse 
nesta quinta-feira em entre-
vista coletiva que a lista de 
vítimas é "preliminar", já que 
tiveram problemas para con-

firmar casos registrados em 
áreas de difícil acesso.

A Comissão Interameri-
cana de Direitos Humanos 
(CIDH), que responsabiliza 
o governo de Ortega por "as-
sassinatos, execuções extraju-
diciais, maus tratos, possíveis 
atos de tortura e detenções 
arbitrárias cometidas contra a 
população majoritariamente 
jovem", cifrou em 295 o nú-
mero de mortos em 99 dias de 
crise.

Leiva disse à imprensa 
que algumas das 2,8 mil pes-
soas que ficaram feridas terão 
sequelas pelo resto da vida. 
Fundada em 1986, a ANPDH 

conta com bastante credibili-
dade no país.

A Nicarágua atravessa a 
crise sociopolítica mais san-
grenta da sua história em 
tempos de paz, e a pior desde 
a década de 80, também com 
Ortega sendo presidente.

O governo nicaraguense 
nega ser o promotor da vio-
lência e o principal respon-
sável pelas mortes, e classi-
fica os manifestantes como 
"grupos terroristas" com um 
plano de "golpe de Estado" 
que já foi derrotado, segun-
do disse a vice-presidente e 
primeira-dama, Rosario Mu-
rillo. Agencia EFE

Subsídio ao óleo 
diesel é mantido 

até 31 de dezembro

Medida Provisória 
(MP) 847/18 pu-
blicada no  Diário 

Oficial da União, garante o 
subsídio de R$ 0,30 por litro 
no valor do óleo diesel rodo-
viário até o dia 31 de dezem-
bro deste ano. No texto, fica 
determinado o  cálculo do 
desconto que irá beneficiar os 
caminhoneiros, como acor-
dado durante a paralisação da 
categoria, em maio.

No total, somado à redu-

ção dos impostos PIS/Cofins 
e Contribuição de Interven-
ção no Domínio Econômico 
(Cide), o desconto será de R$ 
0,46 na bomba de combustí-
vel. Além disso, somente será 
subvencionado o combustível 
destinado a caminhões, ôni-
bus, caminhonetes e máqui-
nas agrícolas, excluindo as 
modalidades de diesel marí-
tima, para geração de energia 
elétrica e para transporte fer-
roviário.

Serão beneficiados direta-
mente com o subsídio de R$ 
0,30 os comercializadores do 
diesel, como o produtor e im-
portador. A edição desta nova 
proposta ocorreu porque a 
MP 838/18 perdeu a validade 
nesta terça (31).

Fonte: Governo do 
Brasil, com informações 

da Câmara dos Deputados e 
da Agência Brasil

Subvenção econômica foi concedida após reivindicações dos caminhoneiros, em maio

Divulgação/Petrobras

ACINE Jovem participa da 8ª edição dos 
Jogos dos Jovens Empreendedores do Paraná

Jojeps tem o objetivo de estimular os 
empresários a realizarem atividades físicas 

para hábitos cada vez mais saudáveis

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

JOJEPS

bito, uma mudança de vida. 
E, é o que vem acontecendo 
com nossos participantes, 
animados e com muita gar-
ra, eles praticam atividades 
diversas durante a semana, 
Parabéns a todos que en-
cararam esse desafio”, enal-
teceu o empresário Michel 
Gomes, presidente da Acine 
Jovem. 

COMO FUNCIONA:
Em aproximadamente 60 

dias de competição, os jo-
vens empresários devem es-
colher o exercício que dese-
jam praticar. Cada atividade 
realizada vale pontos e deve 
ser postada na rede social 
Instagram com as hashtags 
de todos os patrocinadores, 
para ser contabilizada.

Conforme o regulamen-
to, por semana, podem ser 
realizadas até seis atividades 
individuais. Além dessas, 
podem ser feitas até quatro 
atividades em conjunto com 
um ou mais competidores 
e, ainda, é permitido uma 
atividade extra que pode ser 
feita com uma pessoa que 
não está participando dos 
Jojeps.

Da mesma forma, os ins-
critos também recebem o 
acompanhamento de uma 
nutricionista em que bus-
cam alcançar às metas pro-

postas na primeira avalia-
ção, como redução de peso, 
aumento de massa magra 
e outros. A cada encontro 
com a profissional recebem 
pontuação. Quem atingir 
a meta estipulada, ganha 
pontos extras.

Todas as atividades re-
gistradas devem ter duração 
igual ou superior a 40 mi-
nutos contínuos.

PREMIAÇÃO:
O ganhador estadual é 

contemplado com uma via-
gem para Las Vegas, nos Es-
tados Unidos. Outras pre-
miações em nível estadual 
serão divulgados no dia 14 
de agosto. A final do Jojeps 
2018 será realizada nos dias 
14 e 15 de setembro no Ho-
tel Sesc Caiobá, onde tam-
bém acontece a premiação 
geral.

REALIZAÇÃO:
O Jojeps é uma ação da 

Faciap Jovem e Conjove, 
em Nova Esperança a Aci-
ne Jovem conta com apoio 
das seguintes empresas e 
pessoas: Academia Arena 
Fit, Nutricionista Andressa 
Santana, Móveis Tem Tem, 
Escritório São Paulo, Oli-
veira Materiais para cons-
trução, Livraria e Papelaria 
Moderna e New Garden

Acine Jovem participa com 8 integrantes que praticam atividades diversas durante a semana


