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Quantos de vocês já pararam para avaliar 
que nossa vida é uma negociação? Quando 
negociamos, tratamos com pessoas diferen-
tes, pensamentos diferentes e o ser humano 
em decorrência da sua herança evolutiva, ao 
se sentir desafiado na obtenção de seus in-
teresses, tende a reagir com o emprego das 
emoções (raiva, fuga), estabelecendo um 
dilema de necessariamente escolher na con-
quista do que se negocia ou a manutenção do 
relacionamento. 

O objetivo do bom negociador é atacar o 
processo e manter um bom relacionamento 
com a contraparte. É o mesmo que dizer que: 
o objeto ou substância da negociação é dife-
rente do relacionamento e o bom negociador 
nunca oferece uma concessão para melhorar 
o relacionamento. Negociação é, portanto, 
um processo dinâmico de busca de um acor-
do mutuamente satisfatório para se resolver 
diferenças, no qual cada parte obtenha um 
grau ótimo de satisfação. 

Saber negociar nesse mundo globalizado 
é fundamental, pois, a negociação está pre-
sente em todos os momentos nas organiza-
ções ou na nossa vida. Talvez, vários de vocês 
se lembrem agora daquela negociação que já 

fez ou fará com seu chefe, seu liderado, com 
algum colega de trabalho, ou até mesmo com 
alguém de sua família.

Mas, o que o Coaching tem a ver com 
negociação? E como podemos aplicar ferra-
mentas de Coaching na negociação? Segun-
do John Whitmore, que foi um pioneiro no 
campo de Coaching para negócios, coaching 
é ampliar a consciência da pessoa fazendo 
com que ela assuma mais responsabilidades. 
Consciência + responsabilidade. O objetivo 
de uma negociação é ser criativo para criar 
opções de ganhos mútuos (ampliação de 
consciência), fazendo com que a outra pes-
soa pense que a ideia é dela (assumir respon-
sabilidades).

O ser humano se comunica por meio dos 
canais sensoriais. Isso quer dizer que o olfa-
to, tato, visão, audição e paladar devem ser 
observados com maestria para o estabeleci-
mento de uma comunicação eficaz na nego-
ciação. Se as pessoas podem ser mais visuais, 
auditivas ou cinestésicas, devemos adaptar 
nossa comunicação ao estilo de cada uma e 
para conduzirmos um processo de negocia-
ção ou de Coaching é importante fazer boas 
perguntas. 

Quem sabe fazer boas perguntas, prefe-
rencialmente abertas, conduz a comunica-
ção. O mundo é movido pelas perguntas e 
não pelas respostas. Se não houvesse as per-
guntas, como poderiam existir as respostas e 
as evoluções no mundo e nas negociações? A 
psicologia humanista é uma das principais 
raízes do Coaching na figura de Carl Rogers 
e na terapia centrada na pessoa, descrita por 
Rogers, o terapeuta desempenha o papel de 
um facilitador e é o cliente que conhece me-
lhor a si mesmo e suas respostas. 

Como tirar então o melhor do cliente? 
Fazendo boas perguntas já dizia Carl Rogers. 
Façamos então perguntas poderosas no pro-
cesso de negociação. As perguntas são fun-
damentais para entendermos a diferença de 
posições para interesses em uma negociação. 

A negociação por defesa de posições é ruim 
porque não explora o que cada lado da nego-
ciação realmente quer. 

O negociador deve ter a habilidade de 
perceber seus padrões de crenças limitan-
tes, assim como possíveis crenças limitantes 
da contraparte com o intuito de ressignificar 
possíveis objeções pautadas em crenças limi-
tantes. O negociador deve usar técnicas e fer-
ramentas como as “perguntas poderosas” ou 
outras mais adequadas para que essas trans-
ferências, ressignificações e pensamentos se-
jam substituídos de forma sólida.

Podemos então concluir que muitos dos 
livros atuais sobre o futuro do mundo dos 
negócios sugerem que as empresas precisam 
passar pela reengenharia. No entanto, o se-
gredo do sucesso dessa reengenharia não está 
em renovar inteiramente a estrutura da orga-
nização, mas sim em reprogramar de dentro 
para fora sua forma de pensar e suas atitudes. 

Depende de você a partir de agora usar 
mais ferramentas de Coaching nas negocia-
ções para mudar o que as pessoas sentem 
através da comunicação. Integre ferramentas 
de coaching ao processo de negociação e te-
nha mais sucesso!

*Marco Túlio Costa é professor de Formação em Coaching, e coordenador do Trainer Training em programação neurolinguística no ISAE – Escola de Negócios. 

ARTIGO

NEGOCIAÇÃO AVANÇADA USANDO FERRAMENTAS DE COACHING
*Marco Túlio Costa

Fui morar sozinho, e agora? 5 dicas 
para arrasar nas tarefas domésticas

A partir de agora, você 
é o responsável pela 
sua casa e isso pode 

ser mais simples - e mais ba-
rato - do que você imagina

Quando você vai morar 
sozinho (ou com o cônjuge 
ou com amigos), você passa a 
ter responsabilidade integral 
com a organização da sua ro-
tina e com a manutenção da 
sua casa. Tantas novidades 
podem causar algum deses-
pero no início, mas com um 
pouco mais de experiência, 
você irá se adaptar.

Sair da casa dos pais de-
finitivamente é uma opor-
tunidade de amadurecer, ser 
mais independente e usar 
sabiamente o seu orçamento. 
Entretanto, existem muitas 
tarefas que quase ninguém 
gosta de fazer em relação à 
casa, mas que deverão ser fei-
tas para que você possa viver 
muito mais feliz.

Separamos algumas solu-
ções que vão ajudar com os 
"problemas" mais comuns da 
vida solo, simplificando o seu 
dia a dia e sem estourar o seu 
orçamento:

Arriscar-se na cozinha
Cozinhar é um dos gran-

des desafios de quem está 
morando sozinho pela pri-
meira vez. A boa notícia é 
que, quando se trata de co-
mida, não existem muitas 
formas de errar e, se você co-
zinhar em casa, vai economi-
zar uma boa grana, melhorar 
suas habilidades e ser muito 
mais saudável.

Alguns alimentos são ver-
dadeiros coringas para uma 
dieta equilibrada e saborosa, 
como arroz, macarrão e le-
gumes. As carnes são fáceis 
de serem preparadas, basta 
grelhar para que elas fiquem 
deliciosas. Frutas e castanhas 
são práticas para um petisco 
rápido ao longo do dia.

Ao cozinhar, fique aten-
to ao prazo de validade dos 
itens. A maioria pode ser 
congelada para que você pos-
sa comer no dia que está sem 
tempo, porém, outros apre-
sentam consumo imediato 
ou dentro de poucos dias.

Organizar o pagamento 
das contas

Pagar as contas em dia re-
presenta uma boa economia 
a ser feita com juros e mul-
tas, além de garantir que você 
não vai ficar sem os serviços 
essenciais, como energia elé-
trica e celular.

Se for possível, coloque 
todos os pagamentos no 
modo débito automático. 
Agrupá-los para a mesma 
data ou datas próximas, que 
coincidem com o recebimen-
to do seu salário, é uma for-
ma eficiente de evitar dívidas.

Coloque lembretes no 
celular ou na geladeira para 
conferir se todos os paga-
mentos realmente caíram no 
dia certo e, em caso negativo, 
resolva a situação imediata-
mente.

Aprender a arrumar a 
casa

Uma casa limpa e orga-
nizada traz muito mais qua-
lidade de vida e até mesmo 
saúde. Você será o responsá-
vel por garantir esses efeitos 
positivos, mas não se preocu-
pe, pois não é preciso de mui-
to esforço.

Comece a arrumação ad-
quirindo bons hábitos diá-
rios. Não acumule louça suja, 
retire o lixo das lixeiras, arru-
me a sua cama, se tirar algum 
item do lugar, devolva o mais 
rápido possível e, se não usar 
mais algum item, faça uma 
doação ou jogue fora.

Uma vez por semana, faça 
uma faxina na casa. Passar a 
vassoura no piso, remover o 
pó dos móveis e objetos e la-
var cozinha, banheiro e área 
de serviço já vão deixar a casa 
limpa por mais tempo.

Periodicamente, faça uma 
faxina mais pesada, daquelas 
em que você arrasta todos os 
móveis, limpa a geladeira e o 
fogão, providencia a lavagem 
de tapetes e cortinas, passa 
um pano dentro dos armá-
rios e assim por diante.

Assinar um plano de la-
vanderia

Separar, lavar, secar, pas-
sar e dobrar as roupas toma 
muito tempo e dá trabalho. 
Por isso, quase sempre é vis-
ta como a tarefa doméstica 
mais detestada por qualquer 
morador.

Para simplificá-la e, ainda, 
garantir a higiene e a qualida-
de de todas as peças que você 
possui no guarda-roupas, as-

sine um plano de lavanderia 
com a Lava e Leva. Fica mais 
barato do que levar tudo em 
uma lavanderia convencional 
e é muito mais prático do que 
lavar roupa em casa.

A empresa coleta as suas 
roupas, se responsabiliza por 
todo o processo de limpe-
za e devolve apenas depois 
de passar e dobrar uma por 
uma. A única tarefa que so-
brará para você é guardar de 
acordo com a sua organiza-
ção no armário.

Contrate serviços profis-
sionais de confiança

Inevitavelmente, uma vez 
ou outra você precisará con-
tratar um especialista para 
complementar habilidades 
que você não possui, como 
um eletricista ou um encana-
dor. Saber onde procurá-los é 
muito importante para eco-
nomizar e ter um serviço de 
qualidade na sua casa.

Se você mora em condo-
mínio, muitas vezes o zelador 
pode se encarregar de peque-
nas tarefas. Caso contrário, 
converse com ele ou com 
vizinhos. Eles podem dar re-
ferências e passar os contatos 
de serviços na região.

Além disso, conte com a 
ajuda da internet para encon-
trar o especialista que você 
está precisando. Existem sites 
e aplicativos criados para esse 
fim, inclusive com os valores 
e com a avaliação de cada 
serviço para que você garan-
ta o melhor custo-benefício 
para o seu lar.

*Celso Luiz Tracco é economista e autor do livro Às Margens do Ipiranga - a 
esperança em sobreviver numa sociedade desigual.

VOCÊ SE LEMBRA EM QUEM 
VOTOU NA ÚLTIMA ELEIÇÃO?

Em véspera de eleição surgem notícias do tipo: 8 em 10 elei-
tores não se lembram em quem votaram para deputado federal, 
estadual ou distrital; eleitores não fiscalizam seus representantes, e 
por aí vai, demonstrando que a nossa frágil democracia ainda tem 
muito por crescer, desenvolver e se consolidar.

Nossa experiência democrática é muito superficial, porque so-
mos uma sociedade:

Secularmenteiletrada - recente pesquisa mostrou que 44% 
da população não lê e 30% nunca comprou um livro na vida. 
Se a população em geral não lê, porque iria se interessar por 
política?Política, direita, esquerda, liberalismo? Ah! Não adianta 
entender! Nada muda!

Extremamente desigual - a renda média per capita de 1% dos 
trabalhadores mais bem pagos representa a mesma massa de ren-
da de 40% dos trabalhadores que recebem na faixa mais baixa de 
salários. É lícito pensar que quem está preocupado com a sobre-
vivência diária de sua família, não se importa com quem está no 
poder, tanto faz.Ninguém olha para o pobre, o que interessa é co-
mida na mesa!

Perigosamente desalentada - a abstenção, votos brancos e nu-
los em 2014 foi perto de 30%, tanto no 1º como no 2º turno das 
eleições. Em 2018, as pesquisas indicam que os votos brancos, 
nulos e indecisos somam cerca de 40%, muito acima do número 
de votos dados ao primeiro colocado. Parece que, após apenas 30 
anos de eleições diretas, já estamos cansados de votar. Democracia 
serve para que mesmo? Não tenho emprego, segurança...

Culturalmente escravocrata - parte da sociedade gosta do es-
tilo feitor, do pensamento único, do isolacionismo social. Somos 
uma nação de privilégios, de exceções, onde nem todos são iguais 
perante a lei. Queremos ser servidos e não servir. Hipocritamente 
admiramos sociedades mais igualitárias mas agimos como as to-
talitárias. Você sabe com quem está falando? Sou autoridade! A 
lei? Ora a lei.

Por isso damos mais atenção aos candidatos do executivo 
(presidente e governador) aqueles que mandam, decidem autori-
tariamente, do que àqueles do legislativo (deputados e senadores), 
os que, teoricamente, deveriam promulgar as leis em benefício da 
população. O atual sistema político é anacrônico, perdulário, ine-
ficiente e corrupto em seu cerne. O Congresso Nacional se tornou 
um balcão de negócios, onde o interesse público nada vale. Isto 
só terá chance de mudar, se a sociedade mudar. Se ela realmente 
quiser ser protagonista do seu destino, assumindo suas responsa-
bilidades e deixando de querer sempre, um "salvador da pátria". 
Caso contrário, continuaremos caminhando como um bêbado 
claudicante que vai tropeçando nas próprias pernas. Uma hora ele 
irá cair e não conseguirá se levantar sozinho.

O Brasil precisa mudar enquanto é tempo.
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I Fórum de 
Discussões com o 

tema: as atribuições 
do Conselho Tutelar

Conferência Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente

Como escolher o seu candidato?

No dia 03 de setem-
bro de 2018, as 13h, 
aconteceu em Alto 

Paraná o “I Fórum de Discus-
sões com o tema: as atribui-
ções do Conselho Tutelar”, 
organizado pela Secretaria 
Municipal de Assistência So-
cial. O evento foi destinado 
aos profissionais que com-
põem a rede de serviços de 
proteção e defesa dos direitos 
da criança e do adolescen-
te, com representantes da 
Saúde, Educação, Assistên-
cia Social, Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Poder 

Judiciário, Polícia Militar, e 
representantes da Adminis-
tração Municipal, contanto 
ainda com a participação do 
presidente da Associação de 
Conselheiros e Ex-Conse-
lheiros Tutelares da Região 
de Entre-Rios, e atualmente 
conselheiro tutelar de Iporã, 
Rodrigo Martins Lopes, que 
intermediou as discussões.

Foi um espaço ímpar de 
discussão sobre o tema, sen-
do abordados as atribuições 
e competências do Conselho 
Tutelar, com esclarecimento 
de muitas dúvidas que, tan-

to os profissionais da rede 
quanto o próprio colegia-
do de conselheiros tutelares 
possuem no processo de en-
caminhamento dos casos.

A Secretária Municipal 
de Assistência Social, Maria 
Cristina de Oliveira Seixas, 
destacou que o evento foi de 
grande importância para o 
desenvolvimento do traba-
lho da rede, sanando muitas 
dúvidas que os profissionais 
encontram no dia a dia, fa-
vorecendo ainda para o for-
talecimento do trabalho em 
rede.

No dia 12 de se-
tembro de 2018, 
das 08h às 17h, 

foi realizada em Alto Pa-
raná a “VIII Conferência 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente” 
com o tema  P r o t e ç ã o 
Integral, Diversidade e En-
frentamento das Violências, 
convocada pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
de Alto Paraná– CMDCA. 

A conferência contou com 
a palestra magna realizada 
pela assistente social e ad-
vogada Jézica Neres Fonse-
ca Buniotti, a presença do 
prefeito Altamiro Pereira 
Santana, e com a partici-
pação dos membros do re-
ferido conselho, crianças e 
adolescentes, conselheiros 
tutelares e representantes 
das diversas políticas públi-
cas que atendem crianças e 
adolescentes no município. 

O objetivo da conferência 
é mobilizar os integrantes 
do Sistema de Garantia de 
Direitos - SGD, crianças, 
adolescentes e a socieda-
de para a construção de 
propostas voltadas para a 
afirmação do princípio da 
proteção integral de crian-
ças e adolescentes nas polí-
ticas públicas, fortalecendo 
as estratégias/ações de en-
frentamento às violências e 
considerando a diversida-

de. As propostas aprovadas 
na etapa municipal consta-
rão no relatório final a ser 
encaminhado ao Conselho 
Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescen-
te – CEDCA/PR, nas quais 
serão analisadas na Confe-
rência Estadual em conjun-
to com as propostas dos de-
mais municípios do estado, 
e após aprovação serão en-
caminhadas à Conferência 
Nacional.

É comum, em época 
de eleições, que os 
meios de comunica-

ção dediquem-se a publicar 
matérias sobre as mais va-
riadas fórmulas que o elei-
tor deve usar na hora de de-
cidir em quem votar. Todas 
as ideias são interessantes, 
algumas simples, outras 
nem tanto. Assim, aprovei-
tando a oportunidade, ele-
gemos alguns critérios que 
devem ser levados em con-
ta para escolher um candi-
dato.

Primeiramente, o eleitor 
deve identificar quais va-
lores julga mais importan-
tes e quais valores quer ver 
seu representante defender. 
Isso é importante porque, 
geralmente, escolhemos 
um candidato por afinida-
de, ou seja, aquele que tem 
valores iguais aos nossos.

Em teoria, não há nada 
de errado nessa escolha, 
aliás, é improvável, senão 

impossível, alguém votar 
em quem defende valores 
opostos aos seus. Contudo, 
o eleitor deve esforçar-se 
para escolher candidatos 
que tenham preocupações 
universais, ou seja, preocu-
pações que dizem

 respeito ou são aplicá-
veis a todas as pessoas e não 
só a um pequeno grupo.

Para saber o que o can-
didato pensa, o eleitor deve 
conhecer a carreira dele, 
assim como sua atuação 
profissional, seu histórico 
de vida, sua postura ética 
e sua conduta diante da so-
ciedade. Se o discurso do 
candidato não condiz com 
sua atuação em outros mo-
mentos da vida, isso é um 
indício de que ele pode es-
tar mentindo.

Em seguida, é preciso 
analisar suas propostas, o 
partido ao qual está filiado 
e quem são seus correligio-
nários. Além disso, é pre-

ciso ver se suas promessas 
são viáveis e compatíveis 
com o cargo que ele preten-
de ocupar. Promessas ge-
néricas do tipo “vou criar 
milhares de empregos” são 
muito fáceis de fazer e ob-
viamente são inviáveis de 
cumprir.

Informação das mais 
importantes é saber quem 
são os financiadores do 
candidato, pois as pessoas e 
empresas que financiam as 
campanhas eleitorais têm 
interesses que nem sempre 
se coadunam com os inte-
resses da coletividade.

Muito embora não dê 
para ter certeza de que o 
candidato mais preparado 
cumprirá suas promessas, 
mesmo que viáveis, é pos-
sível reconhecer e descartar 
o político falastrão e des-
preparado.

Para obter informações 
sobre os candidatos, deve-
mos ficar atentos a notícias, 

jornais, revistas, propagan-
das eleitorais veiculadas no 
rádio e na televisão, pes-
quisas e debates entre os 
concorrentes. Dessa forma, 
é possível saber se o candi-
dato já esteve envolvido em 
algum escândalo, o que ele 
realizou em mandatos an-
teriores e avaliar suas pro-
postas.

Todos os meios de vei-
culação de informação são 
válidos, contudo, atual-
mente, a melhor ferramen-
ta para auxiliar o cidadão 
é a Internet, pois nada es-
capa à rede mundial de 
computadores. Nas páginas 
dos órgãos do Legislativo, 
da Justiça Eleitoral, de al-
gumas ONGs ou simples-
mente em sites de busca, é 
possível obter informações 
sobre os candidatos e polí-
ticos.

Fonte:
www.tse.jus.br

ALTO PARANÁ

A Secretária de Assistência Social, Cristina Seixas, agradeceu o 
apoio e dedicação de toda sua equipe

Fotos: Divulgação
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Gaeco e Gepatria denunciam cinco pessoas, 
investigadas na Operação Container, por 

corrupção ativa, passiva e tráfico de influência

CAMPEONATO MUNICIPAL: Resultados 
dos jogos, polêmicas e destaques  

No último sábado 
(15), teve início o 
Campeonato Mu-

nicipal de Futebol Suíço de 
Nova Esperança – Edição 
2018, que movimentou 16 
equipes, aproximadamente 
250 atletas e vários torcedores 
pelos 3 campos que sediaram 
a 1ª rodada (AABB, CANEL e 
CORINGA). 

Na primeira partida rea-
lizada no campo da AABB, 
entre Capelinha F.C e Asser-
ne “B” aconteceu a primeira 
goleada. Com facilidade, a 
equipe do Capelinha F.C der-
rotou seu adversário pelo pla-
car de 6 à 2. O segundo jogo 
na associação foi entre Rosa 
de Ouro e Tropa de Elite, que 
empataram em 1 a 1. Com 
um forte ritmo de jogo e mui-
ta marcação os gols vieram 
a sair somente na segunda 
etapa do jogo, com Cristiano 
abrindo o placar do jogo e Ju-
liano empatando para a Rosa 
de Ouro. Na última partida, a 
equipe do Tahiti derrotou o 
Móveis Brasil por 2 a 0.  

No campo da Canel, Ami-
gos F.C venceu o Bom Bife 
F.C por 2 a 1 em uma partida 
quente e acirrada. O destaque 
do jogo foi o atleta Julinho, 
que por duas vezes balançou 
as redes do adversário. No 
confronto seguinte, a equipe 
do América F.C saiu vitoriosa 
sobre o Vigilantes F.C, tam-

Mais cinco pessoas 
foram denuncia-
das na sexta-feira, 

14 de setembro, no âmbito 
da Operação Container, que 
apura crimes de fraude a lici-
tações para destinação e tra-
tamento de resíduos sólidos 
em diversos municípios do 
estado. Os cinco denunciados 
(um empresário, um enge-
nheiro químico, um ex-presi-
dente do Instituto Ambiental 
do Paraná e sua filha, além 
um ex-estagiário do IAP) são 

acusados da prática dos cri-
mes de corrupção ativa, pas-
siva e tráfico de influência.

A denúncia foi apresen-
tada pelos núcleos de Guara-
puava (Centro-Sul paranaen-
se) do Grupo de Atuação 
Especial de Combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco) e 
do Grupo Especializado na 
Proteção do Patrimônio Pú-
blico e no Combate à Impro-
bidade Administrativa (Ge-
patria), órgãos do Ministério 
Público do Paraná. Segundo 

a denúncia, os crimes foram 
praticados com o objetivo de 
favorecer o trâmite de licen-
ciamento ambiental de um 
aterro sanitário de proprieda-
de de empresa localizada no 
Sudoeste do Paraná.

O Gaeco e o Geapatria 
apontam que as ofertas de 
vantagens ilícitas foram reali-
zadas pelo empresário e pelo 
engenheiro químico, inicial-
mente, ao então estagiário do 
IAP. Os fatos se estenderem 
de julho de 2013 a dezem-

bro de 2015. Para favorecer 
o mesmo procedimento de 
licenciamento ambiental 
também foi ofertada propina 
para o ex-presidente do IAP, 
em maio de 2017. Os valores 
acordados teriam sido entre-
gues então pelo empresário 
diretamente para a filha do 
ex-presidente do Instituto, 
em um estacionamento pú-
blico situado nas proximida-
des da sede do IAP, em Curi-
tiba.

Comunicação MPPR

Operação policial combate crimes 
cibernéticos em seis estados

A Polícia Civil do Rio 
de Janeiro cumpre  
esta semana 45 man-

dados de prisão contra acu-
sados de integrar uma qua-
drilha nacional especializada 
em crimes cibernéticos e la-
vagem de dinheiro. Os man-
dados estão sendo cumpridos 
em seis estados: São Paulo, 
Paraná, Minas Gerais, Santa 
Catarina e Bahia, além do Rio 
de Janeiro.

Os investigados foram 
denunciados pelo Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gae-
co), do Ministério Público 
do Rio de Janeiro, pela prá-

tica de crimes patrimoniais, 
com subtração de valores das 
contas bancárias por meio de 
transações fraudulentas, além 
de lavagem de dinheiro e or-
ganização criminosa.

Ao todo, 237 pessoas estão 
envolvidas no esquema frau-
dulento. Esta é a segunda eta-
pa da Operação Open Doors, 
cuja primeira fase foi desen-
cadeada em agosto de 2017.

Uma das fraudes aplicadas 
pelo grupo é o envio aleatório 
de e-mails e mensagens por 
celular a milhares de pessoas. 
As mensagens eram identifi-
cadas como sendo de institui-
ções bancárias e pediam para 

que os clientes atualizassem 
suas senhas clicando em um 
endereço específico na inter-
net.

Ao clicar nesses endere-
ços, as vítimas eram direcio-
nadas a websites com pro-
gramas capazes de capturar 
informações de contas e se-
nhas, que permitiam à qua-
drilha retirar quantias dessas 
contas de forma fraudulenta.

Outro golpe do grupo, 
que causava prejuízos ainda 
maiores segundo o Ministé-
rio Público (chegando a R$ 
500 mil em alguns casos), 
era a ligação telefônica para 
potenciais vítimas. Os frau-

dadores se faziam passar por 
funcionários de bancos para 
obter dados pessoais. Entre 
os alvos estavam inclusive 
funcionários do setor finan-
ceiro de grandes empresas.

“Os integrantes da organi-
zação adotaram mecanismos 
para camuflar a origem ilíci-
ta do produto de seus crimes 
econômicos, na figura típica 
conhecida como lavagem de 
dinheiro, por meio da utili-
zação de ‘laranjas’ na compra 
de terrenos, apartamentos 
e salas comerciais e para a 
ocultação de patrimônio”, diz 
nota do MP.

Agência Brasil

*Fernando Razente é Acadêmico de História

ARTIGO

O PASMO DE ENEIAS

Na obra Eneida de Virgílio, é descrita com mais 
detalhes a medonha história que descortina algumas 
das realidades ignoradas por nós nos dias de hoje. 
Trata-se da morte de Polidoro e do pasmo de Eneias. 

Depois de ser atacada, Tróia ficou envolta em cha-
mas e Eneias fugiu para Trácia. Ali o herói pensava 
em começar a construir uma nova cidade e recomeçar 
a vida com as famílias e os amigos que haviam fugi-
do com ele. Como era costume de um herói piedoso, 
Eneias decidiu fazer oferendas em gratidão aos deu-
ses, sobretudo à deusa Vênus, sua mãe, e a Júpiter. 
Enquanto Eneias cortava os ramos que iriam enfei-
tar os altares da oferenda, aconteceu algo assustador. 
Gotas de sangue começaram a verter dos troncos dos 
arbustos e uma voz lamuriante se fez ouvir debaixo 
da terra. Imagine-se na ocasião sobrenatural, leitor. O 
sangue escorrendo e a voz suplicante eram da mesma 
pessoa, Polidoro, o filho de Príamo, rei de Tróia. O in-
feliz Polidoro apareceu para Eneias, aconselhando-o a 
sair daquela terra perigosa contando-lhe sua própria 
história.

Quando Tróia foi sitiada, o rei Príamo enviou seu 
filho Polidoro a Polimestor, o rei da Trácia, com todos 
os seus tesouros para assegurar que tudo seria prote-
gido. Polimestor recebeu cordialmente Polidoro, po-
rém quando soube que Tróia havia sido por fim des-
truída, assassinou traiçoeiramente Polidoro e roubou 
toda a riqueza de Tróia. A vida de Polidoro havia sido 
ceifada pela cobiça desenfreada de Polimestor. Diante 
de um defunto contando essa tragédia, Eneias foi to-
mado de um terror indizível e uma profunda angústia 
apagou sua voz. Vox faucibus haesit [a voz ficou presa 
na garganta] foi a reação do herói. A história de Poli-
doro junto com a reação de Eneias nos revelam duas 
coisas essenciais que perdemos na nossa sociedade 
pós-moderna: limites e sensibilidade.

A primeira coisa que perdemos são os limites. A 
cobiça de Polimestor que causou a morte de Polidoro 
tem a mesma origem do princípio de vida reaplica-
do na pós-modernidade: hedonismo. Dentro do pós-
-modernismo, o intelecto foi substituído pela vontade, 
a razão pelas emoções e a verdade pelo relativismo. 
Ou seja, o entendimento que molda a vida da nos-
sa sociedade e que moldava a do rei da antiga Trácia 
mitológica é o hedonismo – os desejos imediatos no 
trono – que, tendo como fruto a cobiça, não respeita 
limites nenhum para alcançar a satisfação pessoal. A 
primeira coisa que perdemos ao adotarmos o hedo-
nismo é o limite, e sem limite, perdemos também o 
valor do próximo, machucando e até matando os nos-
sos irmãos. 

A segunda coisa que perdemos é a sensibilidade. 
Retratada no pasmo de Eneias, a sensibilidade fez o 
herói levar a sério as palavras de Polidoro. As tragé-
dias que vemos com frequência nos noticiários não 
nos causam mais espanto, e uma possibilidade de uma 
vida bela não existe e nem causa encantamento. Já não 
nos surpreendemos com nada debaixo do sol! Eneias, 
apesar de ser herói e estar acostumado com sangue e 
morte, não se tornou indiferente ao horror que estava 
diante de si, todavia, nós, há tempos, estamos amor-
tecidos e cauterizados pela “normalidade” do nosso 
mal. O grito de horror, que ficou preso na garganta do 
herói, se quer existe em nós. 

Para encerrar, penso que a maior lição de tudo 
isso seja que perdemos a beleza, ou a relativizamos. 
O que fazia com que Eneias se espantasse não era o 
mal diante dele, mas a noção de que existe algo muito 
belo e totalmente distinto daquele horror. Ao perde-
mos a visão do belo e do sublime, perdemos também 
a anormalidade do feio e do cruel. O pasmo de Enéias 
é fruto do contraste entre o encantamento que ele ali-
menta e do horror que ele enxerga. Se Eneias um dia 
não vier mais a se espantar com o mal como nós, é 
que no fundo, ele [escrevo em lágrimas] como nós, já 
não consegue ver o Belo.

Por: Fernando Razente*

Enéias - fungindo de Tróia 

"Quando todo o mundo é corcunda, o 
belo porte tornar-se-à monstruosidade." 

- Honoré de Balzac (1799-1850)

Amigos F. C. (foto) venceu a equipe do Bom Bife pelo placar de 
2x1, com dois gols de Julinho.

Pedras foram atiradas em direção ao gramado, atingindo o árbi-
tro e o mesário da partida, provocando ferimentos.

Jogadas e lances bonitos 
abrilhantaram a rodada que 
contou com um bom público 

bém pelo placar de 2 a 1.
 No campo do Coringa, 

a equipe do 100% Arte ga-
rantiu sua primeira vitória 
no campeonato sobre o time 
do Kleverson Pinturas “Ve-
terano” pelo placar de 2 a 0. 
Em seguida, M.R.G. e Selaria 
Pantaneira se enfrentaram 
em um jogo marcado por ex-
pulsões e agressões. A forte 
equipe da M.R.G. que vinha 
realizando uma boa campa-
nha nos torneios sofreu sua 
primeira derrota no munici-
pal por 1 a 0. Encerrando a 
primeira rodada, jogaram Su-
cão Família x D.E.C/ Tessaro-
lo. Do confronto, a equipe do 
D.E.C/ Tessarolo saiu vitorio-
sa por 2 a 0.

Cada jogo foi acompa-
nhado por um bom público 
que assistiram a dedicação, 
o empenho e os lances bo-
nitos, mas que tiveram que 
presenciar cenas lamentá-
veis que não condizem com 
a ética do esporte. Apesar de 
toda organização, a partida 
entre M.R.G. e Selaria Pan-
taneira manchou a primeira 
rodada com sangue. Pedras 
foram atiradas com o auxilio 
de um estilingue em direção 
ao gramado, atingindo o ár-
bitro e o mesário da partida, 
provocando ferimentos que 
originaram sangramento. 
“Não se tem conhecimento 
de quem foi ou quem foram 
os responsáveis por esse ato, 
nem é possível relacionar 
os infratores às equipes que 
disputavam a partida.”, disse 

Fernando Razente
fernandorazente997@gmail.com

Prof. João Marcelo. 
O organizador do cam-

peonato e professor de Edu-
cação física também apro-
veitou para pedir calma e 
conscientização: “O fato é 
que, com ânimos acirrados, 
a probabilidade de ocorrer 
um caso trágico na beira dos 
campos é cada vez mais real. 
No município de Mandagua-
ri no último domingo (16), 
um atleta que disputava uma 
partida amadora foi expulso, 
saiu do campo, buscou uma 
arma, e disparou 5 vezes con-
tra um atleta da equipe ad-
versária. Os dirigentes, atle-

tas e torcedores precisam se 
conscientizar o quanto antes 
para prevenir casos como os 
ocorridos no último final de 
semana em Nova Esperança e 
Mandaguari. A violência está 
muito alta em todos os seto-
res da sociedade e o esporte 
deve atuar como ferramenta 
para disciplinar e coibir ações 
como estas, dentro e fora dos 
gramados”, finalizou.

A segunda rodada será no 
próximo sábado (22), e a ex-
pectativa é que gols, jogadas 
bonitas, empenho e competi-
tividade substituam a violên-
cia dentro de campo. 
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- ACABADOR DE MÁRMORES E 
GRANITOS

- AUXILIAR DE LIMPEZA
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)
- MONTADOR DE MÁRMORES E 

GRANITOS
- MOTORISTA DE CAMINHÃO (CNH D/E)

- SERRADOR DE MÁRMORES E GRANITOS
- TRABALHADOR AGRÍCOLA

- VENDEDOR INTERNO

Saiba como conquistar o crédito 
rural e a regularização fundiária

7 sinais óbvios de que você está 
lidando com um mentiroso

Alunos do IFPR apresentam projetos 
tecnológicos e de inovação em Paranavaí

No ano de 2017 a 
agricultura e o agro-
negócio no Brasil 

contribuíram com 23,5% do 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do país, a maior participa-
ção em 13 anos, estimado 
pela Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Brasil 
- CNA.

Para que este setor se de-
senvolva é necessário que 
exista a realização de inves-
timentos que são provenien-
tes de liberação do crédito 
rural. Desde a década de 60, 
o crédito rural tornou-se um 
importante instrumento de 
apoio ao desenvolvimento 
do setor primário, assegu-
rando recursos destinados a 
custeio, investimento ou co-
mercialização.

No Plano Safra 18/19 o 
limite máximo para os fi-
nanciamentos foi de R$ 31 
bilhões, sendo o valor des-
tinado por família de até R$ 
415 mil dentro do Progra-
ma Nacional de Agricultura 

Familiar (Pronaf). O valor 
concedido na modalidade de 
microcrédito (agricultores 
de baixa renda) pode ser de 
até R$ 23 mil, para o médio e 
grande agricultor o Governo 
Federal deve liberar quase 
R$ 194,5 bilhões.

Para concessão do cré-
dito também são analisados 
pela instituição financeira 
concedente: projeto de fi-
nanciamento, análise de cré-
dito ou score do cliente, e as 
benfeitorias no local. Com 
a regularização ocorre à va-
lorização da propriedade e 
assim os valores de crédito 
rural liberados são maiores.

Os pequenos e médios 
produtores rurais, em es-
pecial os da região norte 
e nordeste do país sofrem 
com a dificuldade de acesso 
ao crédito devido a muitas 
propriedades não estarem 
regularizadas. A regulariza-
ção fundiária ou titulação é a 
porta de entrada para o aces-
so ao crédito rural, e conse-

A vida é mais fácil 
quando todos são 
honestos sobre suas 

intenções e sentimentos, 
mas as pessoas nem sempre 
são verdadeiras. As pessoas 
mentem para todos os tipos 
de razões, às vezes, porque 
acham que é no melhor in-
teresse do ouvinte.

As razões não são tão 
importantes, ser capaz de 
reconhecer quando alguém 
está alimentando uma men-
tira é mais importante.

1. Estão sempre nervo-

sos
Têm medo de que al-

guém descubra sua menti-
ra. Este medo os deixa em 
um estado continuamente 
ansioso. Eles também po-
deriam estar nervosos por-
que estão sempre temendo 
as opiniões imaginadas de 
outros. Mentem para com-
bater esse medo, tentando 
levantar opiniões deles do 
outro.

2. Suas histórias não 
são compatíveis

As lembranças de um 

mentiroso são muito incon-
sistentes. Eles estão focados 
em certos aspectos da histó-
ria, então negligenciam os 
princípios básicos do senso 
comum.

3. Eles mudam sua his-
tória muitas vezes

Como criaram uma sé-
rie fictícia de eventos para 
uma finalidade específica, 
suas necessidades mudam 
e eles precisam se adaptar 
a uma nova versão de sua 
história. Faça perguntas e 
preste atenção aos detalhes 

e sequência de eventos para 
revelar a sua validade.

4. Eles distraem
Eles são naturalmen-

te nervosos e estão sempre 
tentando distrair as pessoas 
de olhar muito de perto as 
suas mentiras. Além disso, 
o silêncio que ocorre natu-
ralmente é preenchido com 
os julgamentos severos e 
presumidos de outros.

5. Eles rapidamente 
mudam de assunto

Uma vez que um menti-

roso teceu uma história ins-
tável sobre um determinado 
assunto, vai tentar mudar o 
foco, para evitar a detecção. 
Ele vai mudar de assunto 
muitas vezes para manter-se 
no controle. Evita assuntos 
que não conhece bem e ten-
ta manter a conversa em seu 
controle.

6. Vão rápido para a de-
fensiva

Eles estão sempre se sen-
tindo culpados ou pelo me-
nos cientes de quanto estão 
mentindo. Como resultado, 

suas defesas estão sempre 
ativadas.

7. Eles não fazem conta-
to visual

É mais difícil mentir 
para alguém quando você 
olha nos olhos dele enquan-
to fala. Falta de contato vi-
sual é geralmente indicativo 
de algum tipo de desones-
tidade. Você também deve 
buscar comportamentos 
irregulares, especialmente 
quando a conversa leva a 
determinados temas. www.
osegredo.com.br

O Instituto Federal 
do Paraná (IFPR), 
Campus de Para-

navaí, realizou na quarta-
-feira (12) a 6ª Feira de 
Inovação Tecnológica (IF-
TECH) e a 4ª Mostra de 
Cursos. Durante todo o 
dia os visitantes puderam 
conhecer os cursos ofere-
cidos pela instituição, além 
de 21 projetos inovadores 
desenvolvidos pelos alunos 
do campus. Quem passou 
pela feira pode conferir 
ideias que vão de impresso-
ra 3D e robôs, a cosméticos 
e alimentos funcionais ou 
adaptados para quem tem 
algum tipo de restrição ali-
mentar.

Alunos do curso de Li-
cenciatura em química, por 
exemplo, apresentaram ba-
las de gelatina com o com-
posto resveratrol, que serve 
para combater o coleste-
rol infantil. Estudantes do 
técnico em agroindústria 
demostraram uma bebida 
fermentada à base de qui-

qüentemente ao crescimento 
da produtividade e geração 
da renda no campo.

O processo de regulari-
zação fundiária rural com-
preende a realização do 
Cadastro Ambiental Rural 
– CAR, delimitação da pro-
priedade (Georreferencia-
mento) e protocolo no ór-

gão público responsável pela 
emissão do título, dentre ou-
tros.

Revela-se, portanto, uma 
importante função social da 
concessão de crédito rural, 
pois, as reais situações am-
bientais de garantias imo-
biliárias, contribuem para 
a regularização desses imó-

veis, conforme a legislação 
vigente. A empresa EGTX 
com sede no Paraná através 
do trabalho de seus técnicos 
(advogados, engenheiros ci-
vis e ambientais, topógrafos 
e geógrafos) e com auxílio 

de representantes comerciais 
espalhados em todo Brasil 
auxilia os produtores rurais 
a regularizarem suas pro-
priedades de forma legal e 
mais rápida além de elaborar 
projetos de financiamentos.

IFTECH

21 projetos foram expostos nesta quarta-feira (12) na 6ª IFTECH; 
Inovações vão de robótica a cosméticos e cervejas funcionais.

rera de arroz para alérgicos 
ao leite ou intolerantes à 
lactose.  

Outro grupo apresentou 
um pão com farinha da en-
trecasca e folha da mandio-
ca, com o objetivo de enri-
quecer o valor nutricional 
do alimento e aproveitar as 
partes da planta que seriam 
jogadas fora. E teve ainda, 
iogurte grego sem gordura, 
leite de amendoim, bebida 
simbiótica a base de suco de 
uva e chá verde, entre ou-
tros.

E para os amantes da 
cerveja também teve apre-
sentação e degustação de 
uma cerveja funcional, feita 
a partir do bagaço da man-
dioca. Segundo a professora 
do curso técnico em agroin-
dústria e coordenadora de 
Pesquisa e Extensão da ins-
tituição, Tatiana Colombo 
Pimentel, essa bebida traz 
vários benefícios para o 
organismo. “Tentamos fa-
zer uma cerveja que tives-
se algum benefício para o 

consumidor, além da parte 
ambiental. Pegamos um re-
síduo da indústria, que nin-
guém usa - que é o bagaço 
da mandioca -, e substituí-
mos parte do malte, que é 
caro, por ele. Além disso, 
adicionamos prebióticos, 
que são uma espécie de fi-
bras. Quando consumidos, 
não são digeridos e chegam 
ao intestino colonizando 
os probióticos, que são mi-
crorganismos e fazem bem 
para constipação intestinal, 
reduzem colesterol, glice-
mia, entre outros. É uma 
cerveja funcional.”, explica 
a professora, que também 
conta que outra cerveja se-
melhante, criada no Insti-
tuto, a partir do bagaço de 
mandioca, já foi patenteada.

Para o professor do cur-
so técnico em eletromecâ-
nica e um dos coordenado-

res da feira, Aurasil Garcia, 
essa é uma oportunidade 
de mostrar para a comuni-
dade todo o conhecimento 
e inovação que vem sen-
do produzido no campus. 
“O objetivo desta feira é 
dar o retorno à população 
dos trabalhos que estamos 
desenvolvendo dentro do 
Instituto. É uma forma 
de divulgar os trabalhos e 
também de receber a comu-
nidade externa e os empre-
sários que tenham interesse 
em montar uma parceria 
conosco. É uma forma de 
trazer esses empresários 
para o Instituto Federal e 
divulgar o nosso potencial, 
em termos de capacidade 
de resolver problemas den-
tro de uma empresa.”, res-
salta.

Fonte: Portal da Cidade 
Paranavaí
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Setembro Amarelo: 
uma campanha a 

favor da vida

O mês de setembro marca a luta contra 
um problema de saúde mundial con-
siderado grave: o suicídio. Por vários 

anos evitava-se falar sobre isso. Era um as-
sunto rodeado de tabus, o que não permitia 
enxergar quem estava mais vulnerável. A Or-
ganização Pan-Americana da Saúde / Organi-
zação Mundial da Saúde (OPAS/OMS) alerta 
que o suicídio é responsável por uma morte 
a cada 40 segundos no mundo e é a segunda 
principal causa de morte entre as pessoas de 
15 a 29 anos de idade.

Segundo dados da Organização das Na-
ções Unidas (ONU), mais de 800 mil pessoas 
morrem por suicídio a cada ano. Desse núme-
ro, aproximadamente 65 mil casos acontecem 
anualmente em todo o continente americano.

No Brasil, de acordo com a cartilha do Mi-
nistério da Saúde, cerca de 11 mil pessoas ti-
ram a própria vida por ano. Confirmando essa 
estatística, o Hospital Santa Genoveva chegou 
a atender oito casos de pacientes que tentaram 
tirar a própria vida no ano de 2017 e, neste 
ano, de janeiro até o mês de agosto, já foram 
seis casos. Esses números foram apurados por 
meio de registros do serviço social do Hospi-
tal.

As causas mais comuns são em decorrência 
de transtornos mentais, como esquizofrenia e 
bipolaridade, bem como dependência quími-
ca, alcoolismo e depressão. Mas, quando há 
mais de um transtorno associado, o risco de 
tentar contra a própria vida é maior. Para a 
psiquiatra Ana Carolina Chaves Alucio, ter 
pensamentos de morte como única saída fren-
te a algumas situações de dor ou impotência 
extrema, é comum ao ser humano, mas definir 
se o fará ou não, envolve uma série de fatores 
biológicos, emocionais, culturais, filosóficos 
e religiosos. “É difícil definir o que leva uma 
pessoa a se matar. Acredito que não haja uma 
única causa, mas um conjunto de fatores que 
leva o indivíduo ao ato. Estudos sugerem que 
90% das vítimas de suicídio tinham alguma 
doença mental, o que pode não ser determi-
nante, mas expõe a pessoa a uma vulnerabili-
dade maior ao ato”, conta Ana Carolina.

Segundo a psiquiatra, existem alguns si-
nais que podemos observar quando o indiví-
duo está com intenção suicida. "A maioria das 
pessoas, antes de tentar tirar a própria vida, 
fala sobre isso com alguém e tem mudanças 
repentinas de hábitos e humor. Apesar de as 
mulheres tentarem mais o suicídio que os ho-
mens, são eles os que, majoritariamente, che-

Assunto pouco discutido, o aumento de 
tentativas do autoextermínio chama a atenção 
de especialistas. A meta da OMS é reduzir em 

10% a mortalidade por suicídio até 2020.

Para a psiquiatra Ana Carolina Chaves Alucio, 
ter pensamentos de morte como única saída 
frente a algumas situações de dor ou impo-
tência extrema, é comum ao ser humano, mas 
definir se o fará ou não, envolve uma série de 
fatores biológicos, emocionais, culturais, filo-
sóficos e religiosos.

Divulgação

gam às vias de fatos, pois utilizam meios mais 
agressivos e letais”, afirma Alucio.

“Estima-se que 50% das pessoas que suici-
daram já haviam tentado anteriormente. Essa é 
uma questão de saúde pública grave. Demons-
tra o maior grau do sofrimento humano. É im-
portante, cada vez mais, falarmos sobre esse 
tema, levarmos informação e, principalmente, 
solidariedade às pessoas”, finaliza a médica.



www.jornalnoroeste.comTerça-feira, 18 de setembro de 2018

8 - GERAL JORNAL NOROESTE

JORNAL NOROESTE

Associação Comercial lança campanha 
“Meu nome limpo” para Nova Esperança

Após o lançamento da Campanha foi realizada 
uma palestra sobre educação financeira

O maior bem que al-
guém pode ter é o seu 
nome limpo. Por isso, 

a Associação Comercial e Em-
presarial de Nova Esperança 
(ACINE) lançou na noite de 
quinta-feira, 13, no auditório 
Benedito Silveira a campanha 
“Meu nome limpo”.

A campanha possibilita aos 
consumidores inadimplentes 
a oportunidade de renegociar 
suas dívidas, junto aos seus 
credores, podendo assim, dei-
xar de pertencer ao banco de 
dados do Serviço Central de 
Proteção ao Crédito – SCPC.

De acordo com o presiden-
te da Acine, empresário Paulo 
Oliveira, “o objetivo da Cam-
panha é criar condições para 
que o inadimplente quite as 
suas dívidas junto ao comércio 
de Nova Esperança e recupere 
o seu crédito”, analisou Olivei-
ra.

Um dos idealizadores da 
campanha, o diretor para as-
suntos do Serviço de Prote-
ção ao Crédito, empresário 
José Roberto Pereira Sansalo-
ne explicou “podem aderir a 
Campanha Meu nome Limpo 
todos os comerciários, indus-
triários e prestadores de ser-
viço que tenham interesse em 
receber os perdidos”, explicou 
Sansalone.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

CAMPANHA
Poderão negociar suas dívi-

das todos os consumidores ina-
dimplentes inseridos no SCPC 
até o dia 31 de outubro.

A negociação de uma pen-
dência será feita entre o credor 
e o inadimplente no próprio es-
tabelecimento local da compra. 
Existe a possibilidade de isen-
ção parcial ou total dos juros. 
Deverá ainda ser proposta uma 
renegociação razoável para que 
o devedor tenha condições de 
colocar em seu orçamento com 
desconto de zero até 50% do 
valor da dívida de acordo com 
o respectivo custo.

“Ao receber ou renegociar 
a dívida, o comerciante deverá 
baixar o registro no SCPC do 
referido cliente”, salientou José 
Roberto. 

Todas as empresas usuárias 
do banco de dados do SCPC de-
vem se preparar juridicamente 
para efetivação dos recebimen-
tos das dívidas em atraso de 
seus clientes. “Sugerimos que a 
empresa estabeleça previamen-

te um plano de procedimentos 
voltado a criar facilidades de 
atendimento junto aos objeti-
vos da campanha, proporcio-
nando-lhe assim o benefício do 
recebimento de antigas dívidas; 
além da recuperação de crédito 
para um maior número de con-
sumidores, que no período que 
antecede as comemorações de 
final de ano, procuram quitar 
suas dívidas a fim de estarem 
aptos a novas compras. Dessa 
forma, todos nós colaboramos 
com a melhora da economia de 
nossa cidade”, ponderou Paulo 
Oliveira.

PALESTRA:
Após o lançamento da 

Campanha, os mais de 70 as-
sociados presentes assistiram 
a uma palestra com o tema: 
“Educação Financeira – como 
cobrar e receber dívidas”.

Ministrada por pelo consul-
tor Brás Vendramine, a palestra 
foi oferecida gratuitamente em 
parceria do Sicredi junto ao Se-
brae e Acine.

A recuperação do crédito contribuirá para o aque-
cimento das vendas para as compras de Natal. 
Esses fatores somados ao desejo das pessoas 
de regularizarem sua situação financeira gerará 
excelentes resultados fazendo com o que o di-
nheiro volte a circular aqui na cidade”, explicou o 
presidente da Acine, empresário Paulo Oliveira.

Parceiros e apoiadores da Campanha Meu Nome Limpo

“A Campanha “Meu nome Limpo” pos-
sibilitará às empresas o recebimento e 
regularização dos créditos perdidos, a 

reativação de clientes antigos”, avaliou 
o diretor da Acine para assuntos de SPC, 

José Roberto Pereira Sansalone.

O Sicredi sorteou brindes entres os 
associados. O gerente geral Luiz 

Henrique Lazaretti entregou um chapéu 
a Getúlio Kanamori e na sequência junto 
ao gerente de pessoa jurídica, Gil Staub, 

entregaram um kit churrasco a Paulo 
Henrique Thomaz foram os ganhadores.

Campanha Meu nome 
limpo ocorrerá de 1 a 

30 de novembro de 2018
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