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DESDE MAIO DE 1995

O título causa espanto. A famosa frase é do tea-
trólogo, jornalista, romancista e dramaturgo Nel-
son Rodrigues (1912 – 1980) onde enfatiza, “todas 
as mulheres gostam de apanhar. Só as neuróticas 
é que reagem”. Nem por brincadeira a afirmação é 
válida.

Desde a semana passada repercute as cenas 
brutais onde o biólogo Luís Felipe Mainvailer, de 
32 anos agride covardemente a esposa, advogada 
Tatiane Spitzner, de 29 anos. O Ministério Públi-
co do Paraná (MP-PR), denunciou o biólogo na 
segunda-feira (6), pela morte da esposa pelo crime 
de homicídio com quatro qualificadoras – meio 
cruel, dificultar a defesa da vítima, motivo torpe e 
feminicídio.

Não quero aqui falar sobre a situação pontual 
em si, mas alertar para um problema corriqueiro, a 
quantidade de mulheres que são agredidas, violen-
tadas quase que diariamente em seus lares e sofrem 
em silêncio.

Dados apontam que a Central de Atendimento 
à Mulher em Situação de Violência recebeu 72.839 
denúncias que incluem relatos de violência sexual, 
homicídio, cárcere privado e outros, entre janeiro e 
junho deste ano. Os registros foram feitos por meio 
do Ligue 180, serviço criado pelo governo federal 
em 2005 para dar assistência as vítimas. 

Os números sobre violência contra mulher fo-
ram divulgados pelo Ministério dos Direitos Hu-
manos, na terça-feira (07), dia em que a Lei Maria 
da Penha completou 12 anos.

Os dados dos primeiros seis meses do ano 
correspondem a 47% do total registrado em 2017 
(156.839). O governo destaca, porém que, em al-
guns casos, houve o aumento do número de de-
núncias. Foram constatados os crescimentos de 
37,3% nos relatos de homicídio e de 16,9%, de vio-
lência sexual.

A violência (física, psicológica, sexual, patrimo-
nial e moral) e agressão de qualquer maneira de-
vem ser eliminadas da sociedade. Encarar a agres-
são às mulheres como algo normal para nossos 
dias é fechar os olhos para um grande problema.

Não podemos perder o foco, nunca. A culpa 
não é de quem apanha, a culpa é de quem bate. A 
culpa também é de quem ouve tudo e pensa que é 
briguinha de marido e mulher e por isso não deve 
“meter a colher”. A culpa é de quem acha que ca-
sos assim não existam, e de quem acha que mulher 
gosta de apanhar. A culpa é de alguns homens que 
“encarnam” o instinto animal irracional e tentam 
resolver os conflitos através da violência e infeliz-
mente algumas mulheres que não reagem pelos 
meios legais.

As mulheres não precisam sofrer caladas. O Li-
gue 180 é o canal direto para denúncias.

Aos “machões” que na verdade são covardes 
disfarçados (e muitas vezes carregados por trau-
mas) que insistem em agredir as mulheres a Lei 
está aí para ser aplicada. Infelizmente não é um ou 
outro que não aceita terminar o relacionamento, e 
mata a mulher para se vingar, ou para ela não ser de 
mais ninguém. São muitos. Os números apontam 
para doze mulheres mortas por dia no País. Foram 
4.473 homicídios dolosos em 2017, um aumento 
de 6,5% em relação a 2016. Isso significa que uma 
mulher é assassinada a cada duas horas no Brasil. 
Uma realidade muito triste! 

“Desde que o mundo é mundo humano, a mulher 
sempre foi discriminada, desprezada, humilhada, 

coisificada, objetificada, monetarizada.”
Belmiro Pedro Welter – Autor do livro: A norma 

da Lei Maria da Penha

***

“Todas as mulheres 
gostam de apanhar”

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Há aqueles que tem o coração tão 
grande que entramos sem bater. 
Há aqueles que tem o coração tão 
frágil, que quebramos com um 
dedo".

As notícias não param. A cada dia mulheres 
são vítimas de agressões físicas, psicológicas por 
seus companheiros e infelizmente algumas vezes 
até mesmo assassinadas, deixando a triste mar-
ca do feminicídio, que geralmente deixa também 
órfãos, pais desfilhados e marca de forma trágica 
toda uma família para sempre.

A lei 11.340/06, chamada “Lei Maria da Penha”, 
em homenagem à farmacêutica que ficou paraplé-
gica em virtude de um tiro nas costas dado pelo 
próprio marido, se tornou um ícone na luta contra 
a violência doméstica.

Essa norma foi criada para combater qualquer 
tipo de violência contra a mulher, em qualquer es-
fera, desde a física, até a moral, sexual ou psicoló-
gica, através da proteção da instituição da família, 
onde a mulher  tem direito a um lar sem violência. 

Entre as disposições desta Lei, estão os artigos 
5 º à 7º,  onde são elencadas as formas de violên-
cia doméstica contra a mulher, e o que configura a 
violência doméstica contra a mulher, seja por ação 
ou omissão, causando morte, sofrimento sexual, 
psicológico, mental ou moral.

Através dessa Lei a mulher deve ter diante de 
um fato criminoso praticado contra si, todo aten-
dimento pela autoridade policial que tem o  dever 
de adotar as providências necessárias legais ime-
diatamente.

O diferencial desta lei é que a mesma contem 
mecanismos de prevenção, assistência às vítimas, 
políticas públicas e punição rigorosa para os agres-
sores. 

As Delegacias de Polícia, em especial as de 
Atendimento à Mulher, que fazem o atendimento 
da mulher em situação de violência doméstica e 
familiar, além das providências relativas à elabo-
ração da ocorrência, tem o papel de garantir pro-
teção à ofendida, e quando necessário, levar o fato 
ao conhecimento do Ministério Público e Poder 
Judiciário, encaminhando a vítima ao hospital ou 
ao IML.

Tem ainda o papel de fornecer transporte para 
a vítima e seus dependentes e abrigá-los em local 
seguro quando houver risco para a sua vida e a de 
seus familiares. Podem por fim, fazer o acompa-
nhamento da mulher até sua residência para reti-
rada de seus pertences pessoais.

Depois de registrado o Boletim de Ocorrência, 
a depender do tipo de Ação, o expediente será re-
metido em 48 (quarenta e oito) horas ao juiz com 
o pedido da ofendida, contendo as medidas caute-
lares de natureza processual penal que estão pre-
vistas, a fim de prevenir e garantir a integridade 
física, psicológica e patrimonial da vítima e seus 
familiares e  proteger sua saúde física e mental.

Se restar indiciado o suposto agressor pela prá-
tica de violência doméstica e familiar contra a mu-
lher, o juiz poderá de imediato aplicar a medida 
cautelar, que pode ser de medida cautelar de afas-
tamento do agressor do lar, da  ofendida ou ainda 
de proibição de determinadas condutas.

O afastamento do lar possibilita que a vítima e 
seus familiares se sintam mais seguros. A saúde fí-
sica e psicológica é preservada, porque inexistirá o 
risco iminente de agressão, uma vez que o agressor 
não estará dentro de casa, protegendo também o 
patrimônio da vítima.

Apesar da violência à mulher atingir níveis as-
sustadores em alguns casos, vemos que nossa so-
ciedade está  mais consciente da existência dos me-
canismos estatais  capazes de garantir às mulheres 
a proteção necessária de seus direitos humanos.

A lei Maria da Penha  
- Proteção contra a 
violência à mulher 

* José Paulo Graciotti é autor do livro “Governança Estratégica para es-
critórios de Advocacia”, sócio da Graciotti Assessoria Empresarial, membro 
da ILTA– International Legal Technology Association e da ALA – Associa-
tion of Legal Administrators.

Um dos fluxos de recursos na economia refere-
-se à prestação de serviços e os serviços jurídicos. 
De um lado existem pessoas ou grupo de pessoas 
(formando escritórios de advocacia ou departa-
mentos) detentoras desse conhecimento jurídico/
legal; e do outro, pessoas, empresas e negócios ca-
rentes de orientação jurídica para elaboração de 
suas necessidades. 

O patrimônio de um prestador de serviço ju-
rídico é representado pelas pessoas que o compõe 
e seus respectivos conhecimentos e experiencias 
acumuladas, de modo que esse “ativo” desce o ele-
vador (ou escadas) e vai para casa todos os dias no 
final do expediente, tornando zero o seu valor caso 
esse “ativo” não retorne na manhã seguinte! 

Desta forma considero que os quatro pilares de 
um prestador de serviços são: seus talentos, repre-
sentados por sua equipe de advogados (incluin-
do os sócios); as informações e dados coletados, 
armazenados, indexados e utilizáveis, gerando o 
conhecimento explícito e tácito; a tecnologia em-
barcada nesse ambiente possibilitando a conexão 
entre os pilares anteriores e, por fim, a coordena-
ção geral de tudo isso criando foco e direcionando 
os esforços em direção ao resultado.

Os consumidores de serviços jurídicos estão in-
seridos no mercado como um todo e seguem suas 
tendências esperando dos prestadores alta qualida-
de, excelente prestação de serviços e preços com-
petitivos, gerando nestes últimos a necessidade de 
se adaptarem ou reinventarem adotando o mantra 
de “fazer mais com/por menos”. 

A metáfora, por mim adotada, é a de um tabu-
leiro de xadrez na gestão de um escritório de advo-
cacia, onde a simples movimentação de um peão 
pode desencadear uma alteração estratégica que 
resultará num xeque mate de um ou de outro lado. 

Para exemplificar as componentes principais de 
cada pilar e a interação entre elas, temos: 

• A principal interação entre o pilar da Infor-
mação (governança) e o pilar da Coordenação (re-
presentado pelos sócios e gestores) origina a gestão 
estratégica. 

• A principal interação entre o pilar da Tecnolo-
gia (representado por todos os sistemas instalados) 
e o da Informação origina a eficiência, com a utili-
zação correta e rápida dessas informações. 

• A principal interação entre o pilar dos Ta-
lentos (representado pela equipe e sua formação 
técnica) e o pilar da Tecnologia e da Informação 
(representados pelo acesso às informações e ao 
conhecimento acumulado) origina a qualidade do 
trabalho executado. 

• E a principal interação entre o pilar da Coor-
denação (representado pelos sócios e/ou gestores) 
e o pilar de Talentos origina a elaboração correta e 
tempestiva dos trabalhos. 

 O resultado final produz o que o mercado de-
seja: um trabalho de qualidade associado a uma 
excelente prestação de serviços executado tempes-
tivamente e com o uso correto de recursos, agre-
gando valor ao cliente com preços competitivos.

ARTIGO

OS QUATRO PILARES 
DOS SERVIÇOS 

JURÍDICOS 
Por: José Paulo Graciotti* 
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Opinião do Blog
Novas Convenções Partidá-

rias, mas  a  Velha Política persiste!
Afinal, como era essa história 

da velha política que persiste até 
hoje?  Por ocasião de 1898-1902, o 
presidente do Brasil na época era 
Campos Sales, 9 anos após a Procla-
mação da República, idealizou e co-
locou em prática, juntamente com 
os governadores de estados, a polí-
tica de não intervir nos  estados em 
troca de apoio total dos parlamen-
tares desses estados ao seu governo. 
Havia uma comissão especial com 
membros fieis ao presidente, que 
iriam conferir as eleições dos depu-
tados e senadores de cada Estado. 
Aqueles que fossem de oposição, o 
governo federal fazia de tudo para 
que eles não tomassem posse, e fos-
sem automaticamente, "degolados" 
(afastados da política). Com a elei-
ção de Getúlio Vargas em 1930, esse 
tipo de política arrefeceu, passaram 
vários anos  e ela  voltou com  força 
total. Hoje, o que se vê nas conven-
ções dos 35 partidos,  é uma cópia 
fiel da velha política, com envolvi-
mento do Executivo, Legislativo e 
Judiciário. Enquanto protestos nas 
ruas pediam uma nova política para 
o Brasil há vários anos, as velhas  
práticas continuam como troca de 
favores, impunidade, toma lá dá cá,  
dinheiro público sendo jogado pelo 
ralo, etc. Os exemplos são os mais 
variados e fica a critério de cada  
leitor levantar a questão. O candi-
dato a presidente, Geraldo Alckmin 
(PSDB), já fez acordo com outros 
oito partidos, dentre eles, vários 
deputados de partidos pequenos do 
chamado " centrão", que  já afirma-
ram que querem dinheiro e cargos 
dos mais variados, inclusive minis-
térios. Alckmin fez acordo também 
com o PTB de Roberto Jefferson e 
sua  filha Cristiane Brasil ( proibi-
da de tomar posse no Ministério do 
Trabalho por causa de falcatruas). 
Em troca, o PTB quer o  Ministério 
do Trabalho onde corre uma grana 

violenta. O candidato a presidente 
Jair Bolsonaro ( PSL) votou a fa-
vor de  Michel Temer por ocasião 
das denúncias contra o presidente. 
Agora ele critica Temer e é contra a 
corrupção. Com certeza, na época,  
Temer gastou bilhões para permane-
cer no cargo e calar a boca de muitos 
parlamentares que ficaram ricos em 
cima da grana recebida. O senador 
Álvaro Dias ( que já mudou de par-
tido 8 vezes, agora no PODEMOS), 
que votou pela cassação de Dilma, 
diz ser um defensor intransigente 
contra a corrupção, citando Sérgio 
Moro para participar de seu gover-
no. Álvaro esqueceu de citar que em 
seu atual  partido, quase  todos os 
deputados receberam dinheiro de 
Temer para não cassar o presidente. 
Já  Beto Richa disse outro dia, que 
não apoiaria Cida Borghetti, candi-
data ao governo do Paraná. Todavia 
na convenção do PP de  Cida, Beto 
Richa estava presente. O juiz Sérgio 
Moro cassou Lula, sem provas ca-
bais, conforme a imprensa nacional 
e  internacional, para que o preso 
político Lula não fosse candidato a 
presidente, pois caso acontecesse, 
seria o eleito com uma esmagadora 
maioria de votos, segundo o IBOPE. 
Por sua vez, o PT, está negociando 
acordos no Nordeste com partidos 
que não tem nada a ver com o PT 
(que são contra o PT) em troca de 
favores, cargos, etc. Eu fiz questão 
de comentar alguns casos desse as-
sunto para dizer aos leitores que a 
velha política no Brasil não vai aca-
bar e a cada eleição ela se torna mais 
forte,com mais mentiras, com mais 
falcatruas, principalmente agora 
com bilhões de reais do governo fe-
deral, através do fundo partidário, a 
serem distribuídos aos partidos que 
a cada eleição, o seu número aumen-
ta. Sorria meu amigo, sorria porque 
trouxa somos nós!

Celulares: os perigos de usar e 
carregar

Recentemente, enquanto  se pre-

parava para decolar em Barcelona, 
um Boeing  727 da Ryamair, com 
destino ao Balneário de Ibiza,  os 
mais de 100 passageiros tiveram que 
descer do avião as pressas, em con-
seqüência de fogo em um celular que 
estava conectado a um carregador 
portátil de lítio de uma passageira. 
Já não é a primeira vez que esse tipo 
de acidente acontece dentro de um 
avião. Choques, explosões e queima-
duras estão sendo  freqüentes. Em 
junho deste ano, um jovem de 16 
anos, no Ceará, levou um choque e 
morreu, ao usar um celular  carre-
gando.  Por se tratar  de um assunto 
recente, de muitas discussões, mas 
que vem provocando inúmeros pro-
blemas aos usuários, selecionamos 
aqui alguns cuidados que você deve 
ter ao usar e carregar o seu celular:  
1) Não use o celular enquanto dirige 
(25% dos acidentes de carros acon-
tecem com os motoristas usando 
celulares enquanto dirigem); 2) Usar 
celular carregando é extremamente 
perigoso por causa da transmissão 
de corrente elétrica; 3) Mexer no 
celular enquanto carrega também 
é perigoso; 4) Usar fone de ouvido 
com o celular carregando é perigoso; 
5) Evite usar o celular com as mãos 
e pele do rosto úmidas; 6) Use carre-
gador de qualidade ou original, pois 
os piratas não oferecem nenhuma 
segurança; 7) É extremamente pe-
rigoso dormir com o celular ligado. 
É altamente prejudicial ao nosso cé-
rebro; 8) Evite deixar celular carre-
gando durante e noite em superfície 
de madeira, plástico, tecido, papel, 
lugares úmidos como banheiros, 
etc,; 9) Use o carregador esticado e 
não enrolado, assim como  depois 
de usá-lo, enrole direito e guarde em 
lugar próprio; 10) Ao usar o com-
putador para carregar o seu celular, 
use cabos diferentes ( ou seja, para 
a tomada um e para o computador 
outro );11) Deixar carregador ligado 
na tomada poderá incendiar a sua 
casa; 12) Evite  tirar o  carregador da 
tomada puxando-o pelo fio. Diante 
do aumento de acidentes  com os 
celulares e carregadores pelo mundo 
afora, vale a pena tomar os devidos  
cuidados que citamos, ou qualquer 
outro que você tenha conhecimen-
to.-

Coisas do Cotidiano
• Fernando Haddad, ex-exce-

lente prefeito de São Paulo, é o vice 
de Lula na chapa do PT. Ao que tudo 

ENTRELINHAS
***PSDB, que votou contra Dilma e a favor de Temer, mandou avisar o presidente que não compareça em seus 
comícios.***Parabéns aos Atleticanos Paranaenses pela excelente vitória por 4x1  em Montevidéu contra o fortíssimo 
Peñarol, que só perdia em seus domínios para o legendário Santos de Pelé Cia.Não se viu a grande imprensa nacional 
valorizar, como mereci, o grande feito. Falta maior respeito ao futebol paranaense*** R$820 milhões: este é o montante de 
dinheiro que o fundo partidário vai repassar para a coligação de Geraldo Alckmin. Qual sua opinião sobre isto?***Muitas 
pessoas tem me perguntado o por que da desistência da candidatura de  Osmar Dias ao Governo do Paraná, quando ele 
tinha reais condições de vencer o pleito? ***E agora praticamente não há candidato de oposição, da qualidade de  Osmar 
para o referido pleito.***Eu vou acreditar nas palavras de Osmar Dias, mas prefiro as minhas palavras, ou melhor, as 
palavras do ex prefeito de Nova Esperança, dr. João Urbano,  quando ele dizia: " Juarez, a política é uma dinâmica. O que 
você falou de manhã, poderá não servir a tarde". E a Velha Política, Osmar, do toma lá dá cá,  não tem tempo para acabar 
em se tratando de Brasil***"Como nenhum político acredita no que diz, fica sempre surpreso ao ver que os outros 
acreditam nele." (Charles de Gaulle, general político, ex presidente da França, 1890-1970)

indica. Haddad será o candidato do 
partido caso Lula seja inelegível. 
Milhares de petistas foram as ruas 
em São Paulo para receber Fernan-
do Haddad, disparado, o melhor 
candidato a vice entre todos os de-
mais candidatos  espalhados por aí 
afora;

• Parabéns aos pais por todos os 
dias e não somente no Dia dos Pais, 
comemorado no segundo domingo 
de agosto;

• O surto de Sarampo no Brasil 
é fruto da mediocridade do governo 
federal em não investir na pesquisa, 
saúde e educação, mas também do 
relaxamento da população brasilei-
ra;

• O Brasil não merece isso. Can-
didatos à presidente da República 
do Brasil que não sabem ler e es-
crever. Candidatos que não sabem 
nada da história do país. Candidatos 
que não sabem falar. Os vices então 
são bem  piores. Tem que haver um 
critério de seleção em cima de tudo 
isso. Não podemos  continuar as-
sim. Afinal, um vice pode ser pre-
sidente, como tivemos que engolir o 
golpista Michel Temer; 

• A venda da Embraer para a 
Boeing, acabou dando um grande 
prejuízo para a empresa brasileira, 
de mais de quatro bilhões de reais 
em apenas um mês. Aliás, estamos 
privatizando tudo como o pré-sal, a 
Eletrobrás, os minérios do Amazo-
nas, o ensino público, a saúde, etc. É 
uma característica do sistema neoli-
beral  de governo que o Brasil atra-
vessa. Apenas Lula, Ciro, Manuela, 
Boulos se manifestaram contra a 
privatização. Já Alckmin e Bolsona-
ro se manifestaram a favor da priva-
tização Com a venda do pré-sal, os 
municípios vão perder cerca de 78 
bilhões de reais. Somente o Nordes-
te, deixará de receber 38 bilhões de 
reais. O problema maior que eu vejo 

nestas coisas  todas, é que não te-
mos ninguém, nenhum parlamen-
tar  para discutir com a sociedade , 
levantar as questões, aplicar a Cons-
tituição Federal,etc. Enquanto isso, 
nosso país está sendo loteado pelos 
vendilhões da nação, depois de tan-
to suor, tantas lutas e impostos  que 
o nosso povo pagou.

Decisão de Juiz Federal causa 
perplexidade no país!

O Juiz Federal  de primeira ins-
tância, Helder Girão Barreto, da 1ª 
Vara Federal de Roraima,  decretou 
a limitação de ingresso  de estran-
geiros pela fronteira daquele Estado 
ao Brasil, mais precisamente de ve-
nezuelanos. Causou muita perple-
xidade em todo o pais a decisão do 
juiz e a ministra Rosa Weber assim 
como os demais juristas do país,  
entendem que essa  medida é uma 
prerrogativa do Presidente da Re-
pública, não cabendo a um juiz tal 
decisão. Jamais um juiz deveria ter 
feito tal interpretação, pois se trata 
também de uma violação direta das 
obrigações legais internacionais do 
Brasil. Além disso, existe um acor-
do internacional entre o Brasil e a 
Venezuela de não impedir as suas 
fronteiras. Para Rosa Weber, a de-
cisão do juiz foi a mesma coisa que 
dizer "fechar os olhos" ou "cruzar os 
braços", diante de problema uma 
problema tão sério de refugiados. 
A uma certa irritação da governa-
dora daquele Estado, Suely Cam-
pos, que vem pedindo sucessivas 
ajudas ao governo federal em casas, 
saneamentos, alimentação, saúde, 
educação, segurança, para amenizar 
a situação do Estado que não tem 
condições de receber o grande nú-
mero de refugiados da Venezuela. 
Sabemos também, que o presiden-
te golpista  Michel Temer é fraco e 
não tem legitimidade, nem sensibi-

lidade, para ajudar a resolver esse 
sério problema. Mas nem por isso, 
vamos virar as costas para os nossos 
irmãos venezuelanos!

Osmar Dias: desisto de minha 
candidatura ao governo do Esta-
do!

Causou um reboliço político no 
Paraná a  decisão do então candi-
dato Osmar Dias de participar das 
eleições para o cargo de Governador 
do Paraná.  A estranheza foi ainda 
maior,  quando se sabia que Osmar 
Dias estava tecnicamente empatado 
com o outro candidato, Ratinho Ju-
nior, com amplas possibilidades de 
vencer as eleições, com o apoio do 
MDB  e o PT paranaense e outro 
partidos, no segundo turno. O Os-
mar era praticamente o candidato 
de todas as oposições. Ex Senador 
e ex  Secretario da Agricultura, Os-
mar tinha um grande transito por 
onde ele passava, em qualquer es-
fera. Ao desistir da candidatura, ele 
disse que "as propostas que defen-
dia, não poderia ser levadas adian-
te sem reforma no sistema político 
e que na prática, todos os políticos 
pregavam na época de eleições. " Por 
ingenuidade ou excesso de confian-
ça, acreditei que os políticos de to-
dos os partidos haviam compreen-
dido o momento grave que estamos 
vivendo."  Acontece que houve um 
racha entre Osmar (PDT) e Re-
quião (MDB), o que dava a Osmar 
apenas 30 segundos na TV. "Não 
quero barganhas escusas ou apoios 
hipócritas"."Política não pode ser  
um jogo dominado por sentimentos 
e paixões  negativas como vaidade, 
inveja, pensamento medíocre", afir-
mou Osmar. Sugestão: Osmar,  leia  
Novas Convenções Partidárias, mas 
a Velha Política persiste, na opinião 
do blog desta coluna e depois vai 
pra casa descansar!

Mais de 120 licitações já foram transmitidas 
ao vivo pela Prefeitura de Nova Esperança

População pode 
acompanhar certames em 

tempo real através de sessões 
veiculadas pelo You Tube

A Prefeitura de Nova 
Esperança está desde 
o dia 21 de fevereiro 

transmitindo em tempo real 
seus processos licitatórios na 
internet.

Mais de 120 certames já 
foram realizados utilizando a 
nova ferramenta. Todos os trâ-
mites de concorrência pública, 
pregão presencial, tomada de 
preço e convites estão abertos 
ao público, que pode acom-
panhar a licitação que desejar 
ao vivo pela Internet, através 
da transmissão registrada por 
três câmeras filmadoras.

LICITAÇÕES ON LINE
O projeto “Licitações on-

line” foi implantado pelo Es-
critório de Advocacia Tiossi 
Junior e Barboza Advogados 
Associados, por intermédio de 
sua equipe técnica, que atra-
vés de capacitações e oficinas 
técnicas apontaram os proce-
dimentos a serem adotados 
pelos servidores públicos, com 
o apoio da Secretaria de Ad-
ministração.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Na opinião do advogado 
Bruno Barboza, “trata-se de 
um avanço tecnológico em prol 
da sociedade, garantindo aos 
munícipes e órgãos fiscaliza-
dores amplo acesso às compras 
públicas, proporcionando a co-
modidade de acompanharem 
os certames de qualquer local 
com acesso a internet”, avaliou.

O Escritório Tiossi e Barbo-
za implantou no ano passado o 
projeto na Prefeitura Municipal 
de Mandaguari, esse ano em 
Nova Esperança e desenvolve 
modelo semelhante já em fase 
de implantação para o municí-
pio de Doutor Camargo.

“A efetivação deste proje-
to demonstra o compromisso 
com a reversão dos tributos 
pagos pela população à conse-
cução das finalidades da Ad-
ministração Pública. Oferece, 
inclusive, oportunidade para 
assegurar o tratamento iso-
nômico entre os licitantes de 
forma transparente”, ponderou 
Barboza.

ADMINISTRAÇÃO:
De acordo com o secretá-

rio da Administração Dalberto 
Toná, a transmissão via inter-
net vai aumentar ainda mais 

a transparência nos processos 
licitatórios do Município. “As 
sessões já eram abertas ao pú-
blico e, em muitos casos, com 
o acompanhamento de repre-
sentantes do Observatório So-
cial. Agora, a população poderá 
acompanhá-las pelo celular ou 
de um computador, sem preci-
sar se deslocar até a Prefeitura”, 
destaca Toná.

O secretário faz questão de 
ressaltar ainda que os servido-
res da licitação são competen-
tes e muito éticos. “Só temos a 
agradecer a eles pelo seu em-
penho e extrema dedicação na 
condução de todos os proces-
sos licitatórios. O município 
deseja incentivar a participação 
de empresas locais, permitindo 
que os recursos do município 
permaneçam aqui”, enaltece.

“Inúmeros são os objetivos 
deste projeto, com destaque 
para: Garantir a ampla parti-
cipação popular nos certames 
públicos, ampliando a fisca-
lização e evitando possíveis 
contratações que não sejam 
vantajosas; Desmistificar a fal-
sa noção que o certame público 
é local de falcatruas e acordos 
imorais entre Administração 
Pública e particular; Permitir 
o conhecimento da população 
do que está sendo adquirido e 
contratado pelo Poder Público 
Municipal; Diminuir os cus-
tos nas contratações públicas 
mediante maior fiscalização 
nos procedimentos licitatórios; 
Alavancar a participação po-

“As licitações já eram abertas, desde a implan-
tação do Projeto, a população pode acompa-
nhá-las pelo computador, sem precisar se des-
locar até a Prefeitura”, explicou Toná

“Trata-se de um avanço tecnológico em prol da 
sociedade, garantindo aos munícipes e órgãos 
fiscalizadores amplo acesso às compras públi-
cas”, avaliou o advogado Bruno Barboza 

Sala de licitações da Prefeitura de Nova Esperança é equipada 
com microfones, câmeras e projetor o que demonstra o com-
promisso do município com a transparência e lisura dos atos 
administrativos.

pular e despertar o sentimento 
de cidadania nos munícipes”, 
explicou o advogado Carlos 
Henrique Bredariol Batista, 
integrante da equipe Tiossi e 
Barboza.

ACESSO:
Para acessar o portal das 

transmissões, basta clicar no 
link do site da prefeitura de 
Nova Esperança (http://www.
novaesperanca.pr.gov.br/) de-
nominado “Licitação ao Vivo”, 
que automaticamente será 
direcionado ao canal do You 
Tube.

Fotos: José Antônio Costa
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Esse será um fim de sema-
na agitado nos cinemas brasi-
leiros, pois as duas principais 
estreias da semana agradam 
a públicos muito distintos, 
por isso, quem for se entreter 
com a tela grande por esses 
dias não irá perder sua via-
gem. Ontem estrearam dois 
opostos, o terror/ação Mega-
Tubarão e o romance/drama 
Vidas à Deriva. Sobre eles a 
Coluna Sétima Arte informa 
você sobre tudo o que vale a 
pena saber.

MegaTubarão é um filme 
simples, bem por isso, um 
excelente candidato à queri-
dinho do público que adora 
histórias de ação. Ele não ino-
va em aspecto algum, mas, 
talvez esse seja seu grande 
trunfo, pois utiliza todos os 
elementos de filmes anterio-
res com a mesma temática 

para se firmar como um bom 
filme do gênero.

Ele bebe diretamente na 
fonte do clássico Tubarão de 
Steven Spielberg, de 1975, 
construindo um terror com 
alto grau de suspense, mas 
eleva tudo isso a uma esca-
la monstruosa, o que torna 
a trama ainda mais interes-
sante. Dirigido por Jon Tur-
teltaub, o filme conta com o 
grande astro dos filmes de 
ação Jason Statham e com um 
roteiro simples, mas plausível 
e interessante. 

A trama se passa nas pro-
fundezas do Oceano Pacífico, 
onde a tripulação de um sub-
marino acaba presa após ter 
sido atacada por uma criatura 
pré-histórica que todos con-
sideravam extinta, um tuba-
rão de mais de 20 metros de 
comprimento, o Megalodon. 

Para salvá-los, um oceanógra-
fo chinês, papel de Winston 
Chao, contrata Jonas Taylor, 
interpretado por Jason Sta-
tham, que é um mergulhador 
especializado em resgates em 
águas profundas que já havia 
se encontrado com a criatura 
anteriormente.

Já a outra estreia não traz 
nenhum tipo de ser estranho 
ou de história mirabolante, 
pelo contrário ela é um balde 
de realidade, nua e crua. Ba-
seado em uma história real, 
Vidas à Deriva narra a difícil e 
trágica história de Tami Asch-

craft, a partir do livro escrito 
por ela mesma. De maneira 
geral, o público adora filmes 
que tem por inspiração a rea-
lidade e a história de vida de 
pessoas que superaram suas 
dificuldades e limites, eles são 
como um alento para muita 
gente, mesmo não sendo ne-
nhum tipo de obra de autoa-
juda. 

Vidas à Deriva se encaixa 
nesse tipo de filme e tem uma 
história muito edificante. O 
responsável por isso foi o dire-
tor islandês Baltasar Kormá-
kur, que tem em seu currículo 

um outro grande sucesso do 
mesmo gênero, Evereste, de 
2015. É incrível a habilidade 
dele com esse gênero e tam-
bém sua capacidade de criar 
uma narrativa ímpar, mesmo 
sem o recurso dos diálogos. 
Outro destaque em seu traba-
lho de direção é sua maestria 
ao filmar no mar, um ambien-
te conhecidamente difícil na 
sétima arte. 

Além do diretor, o elen-
co também é responsável 
pelo bom resultado que o 
filme apresenta nas telonas, 
ganhando destaque a prota-
gonista, Shailene Woodley 
que apresenta ao público sua 
melhor performance desde 
sua estreia no premiado Os 
Descendentes. Shailene Woo-
dley, desde de 2012, tem tri-
lhado um caminho tortuoso 
por Hollywood, apresentando 
obras que não conquistaram o 
público ou que não valoriza-
ram sua capacidade. Foi assim 
com a Culpa é das Estrelas e 
com a trágica franquia Diver-
gente, após isso ela resgatou 
seu valor como atriz por meio 
da TV, com a elogiada série 

Big Little Lies, e agora, com 
Vidas à Deriva, recoloca sua 
carreira no bom caminho que 
lhe é de direito. 

Vamos conhecer melhor 
a história. A trama é sim-
ples, Tami Oldham, papel de 
Shailene Woodley, e Richard 
Sharp, interpretado por Sam 
Claflin, velejam pelo Tai-
ti quando são atingidos por 
uma terrível tempestade. 
Passada a tormenta, ela se vê 
sozinha na embarcação em 
ruínas e tenta encontrar uma 
maneira de salvar a própria 
vida e a do parceiro.

Por que ver esse filme? 
Porque ele entrega aquilo que 
promete, não é uma obra pri-
ma, pois o roteiro tem algu-
mas falhas, principalmente 
nos flashbacks, mas trans-
borda vivacidade nas cenas 
trágicas, o que compensa as 
falhas do roteiro. Seu ponto 
alto, sem dúvida é o seu des-
fecho emocionante, que traz 
uma boa reviravolta e que vai 
surpreender a todos. Se você 
gosta de histórias para chorar 
e se emocionar, esse é seu fil-
me. Boa sessão!

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

ECONOMIA 

Prefeito e Presidente da Acine se 
reúnem para discutir Feiras Itinerantes 

e destacam a lei que regulamenta o tema
Segundo eles, além de produtos de baixa qualidade, estes 

eventos não geram emprego na cidade e compromete 
o consumidor em eventual necessidade de trocas. Foco 
da reunião é que o comércio local não seja prejudicado 

além assegurar mais segurança aos compradores. 

A  criação de legislação 
municipal para re-
gulamentar as feiras 

itinerantes foi a solução en-
contrada pelos poderes legis-
lativo e executivo de Nova Es-
perança no sentido de impor 
regras e limites para a reali-
zações destes chamados “Fei-
rões”.  Na quarta-feira (08), 
o Prefeito Moacir Olivatti e 
o Presidente da Associação 
Comercial e Empresarial, 

Comércio local gera emprego e renda
“Este tipo de Feirão prejudica o comércio 

local, pois este pessoal atua de forma irregu-
lar tendo um preço às vezes mais baixo, pois 
não recolhem impostos. Sem contar que tra-
balham com produtos de má qualidade. Nos-
so comércio preza pela boa qualidade no que 
oferece aos clientes. A maior reclamação de 
quem compra esse tipo de mercadoria é quan-
to ao material usado na confecção das pe-
ças, de péssima qualidade. Isso sem contar o 
transtorno que gera para o comércio local que 
paga seus impostos e tem gastos com o paga-
mento de funcionários”, explicou o Presidente 
da Associação Comercial Paulo Oliveira.  

Paulo Oliveira, se reuniram 
para debater o tema, que tem 
causado dissabores tanto en-
tre os comerciantes quanto 
aos consumidores. Segundo 
Olivatti, “as feiras itinerantes 
causam prejuízo ao varejo lo-
cal e evasão de receita ao mu-
nicípio, frustram a geração de 
empregos e trazem riscos ao 
consumidor”, frisou. 

Na quarta-feira, 20 de 
dezembro do ano passado, 
durante a 10ª Sessão Extraor-
dinária os vereadores aprova-
ram Projeto de Lei nº 82/2017, 
de autoria do Executivo Mu-

nicipal que regulamenta a 
realização de feiras de venda 
de produtos e mercadorias a 
varejo em Nova Esperança. 
Após a aprovação pela Câma-
ra o prefeito Moacir Olivatti 
sancionou a Lei 2.608 que foi 
publicada no Jornal Noroeste, 
órgão oficial do município, na 
edição de sexta-feira, 22 de 
dezembro.

O QUE DIZ A LEI 
82/2017

A Lei considera como fei-
ras todos os eventos tempo-
rários cuja atividade princi-
pal seja a venda, diretamente 
ao consumidor, de produtos 
industrializados ou manufa-
turados com o fim comercial 
ou não. Excluindo, portanto 
os eventos promovidos por 
órgão representativo da in-
dústria e do comércio do mu-
nicípio, as feiras de artesana-
to promovidas por entidades 
sediadas em Nova Esperança 
e as feiras exclusivas de pro-
dutos primários, in natura, 
comercializados diretamente 
pelos produtores do municí-
pio, salienta ainda os eventos 
promovidos por entidades de 
cunho beneficente.

Pelo dispositivo legal a 
concessão de licença para 
realização das feiras é de com-
petência exclusiva do Poder 
Executivo Municipal.

Ainda ficou estabelecido 
que a empresa promotora do 
evento deverá disponibilizar 
quatro módulos com no mí-
nimo 8m² cada, para as fisca-
lizações municipal, estadual, 
INMETRO e órgão de defesa 
do consumidor, dentre outras 
exigências legais, tais como a 

regularidade fiscal dos produ-
tos e/ ou serviços comerciali-
zados no evento.

O início e término das fei-
ras somente serão permitidos 
no período distante de no mí-
nimo 30 dias antes de grandes 
datas festivas tais como: Ano 
Novo, Páscoa, Dia das Mães, 
Namorados, Pais, Crianças, 
Natal e outro, não podendo a 
feira ultrapassar 3 dias.

A Lei deixa claro que a 
promotora do evento deve-
rá comprovar com um prazo 
mínimo de antecedência de 
60 dias ofertou aos órgãos 
representativos do comércio, 
indústria e entidades locais 
50% dos estandes da feira, 
além de escritório para conta-
to em Nova Esperança. “O ob-
jetivo dessa lei é regulamentar 
as feiras para que sejam cum-
pridas regras de forma a não 
prejudicar o comércio local”, 
observa Olivatti.

Prejuízos ao comércio 
e consumidores

“Visamos garantir que a sociedade seja beneficiada 
da melhor forma com a promoção destes eventos, já que 
os consumidores também são prejudicados, uma vez que, 
atraídos pelos baixos preços, podem adquirir mercadorias 
sem garantia, sem possibilidade de troca ou assistência. É 
importante que o consumidor fique atento, pois não exis-
tem milagres neste sentido. Quando alguém lhe oferece um 
produto muito mais barato do que é praticado no nosso co-
mércio, é preciso desconfiar, pois muitas vezes se tratam de 
produtos sem nota fiscal.  Além da tributação que o comer-
ciante recolhe, existe a geração de empregos além dos custos 
com aluguéis. Existe um aspecto econômico e social. Como 
consumidores é importante buscar pagar mais barato, mas 
dentro de algo lógico e racional”, ressaltou o prefeito Moacir 
Olivatti

Fotos: Alex Fernandes França

Será realizada no dia 
15 de setembro de 2018, 
com uma carreata saindo 
de frente ao Fórum Mu-
nicipal de Nova Espe-
rança, às 19h00, indo 
até a Câmara Municipal 
de Nova Esperança, para 
estacionamento dos 
veículos e a primeira 
concentração. Em cami-
nhada a partir da Câmara 
Municipal, passará pela 
Prefeitura Municipal de 
Nova Esperança e con-
centrará, por derradeiro, 
na Concha. 

Programação:
- 19h00 – início da 

carreata, com breve 
devocional, em frente 
ao Fórum Municipal de 
Nova Esperança. 

- 19h15 – encerra-
mento da carreata, com 

breve devocional, frente 
Câmara Municipal de 
Nova Esperança, e início 
da caminhada até a Pre-
feitura Municipal de Nova 
Esperança. 
 
- 19h30 – breve devocio-
nal frente Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Esperan-
ça, e início da caminhada 
até a concha acústica. 
 
- 20h00 – devocional de 
encerramento. Farão uso 
da palavra no devocional 
de encerramento quatro 
pessoas, pela ordem: as 
chefias dos três poderes 
– judiciário, legislativo e 
executivo, e o presidente 
do COPENE, que será o 
responsável pela men-
sagem final. Em seguida 
o evento será encerrado 
com aproximadamente 
40 minutos de louvor.

MARCHA PARA JESUS 2018
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A LEI E A ÉTICA
Quando pensamos no 

Ordenamento Jurídico, onde 
as leis estabelecem regras, 
princípios, direitos e deveres, 
temos a sensação de que isso 
limita nosso livre-arbítrio e, 
de certa forma, nos aprisiona. 
É aquela sensação de quando 
vemos um policial ou uma 
viatura de polícia na rodovia 
e nos sentimos de certa forma 
acuados, como se o policial 
estivesse ávido em nos multar 
ou nos prender.

No entanto, estamos ro-
tundamente errados, pois o 
sentido da lei é libertar, ain-
da que ela, em determinadas 
circunstâncias, nos imponha 
multas ou penas de privação 
de liberdade. Parece uma con-
tradição, mas essa é a verda-

de e o real espírito da Lei. É 
como no exemplo do policial, 
que na realidade está ali para 
nos proteger, muitas vezes de 
nós mesmos.

A Lei, quando criada, tem 
repercussão geral e todos, 
indistintamente, devem ob-
servá-la. Em uma sociedade 
onde as leis são cumpridas, os 
cidadãos se sentem mais se-
guros, pois sabem exatamen-
te como se conduzir e o que 
esperar do outro, pois confia 
que a lei será respeitada por 
todos.

Quando aplicamos o cha-
mado “jeitinho brasileiro” 
não estamos sendo espertos, 
estamos gerando insegurança 
e prejudicando toda a socie-
dade, inclusive a nós mesmos, 

porque hoje podemos ser o al-
goz, mas amanhã poderemos 
ser a vítima.

Porém, tão importante 
quanto o respeito às leis, é a 
qualidade das mesmas. Um 
dos princípios norteadores 
do nosso Ordenamento Jurí-
dico é o Princípio da Boa-Fé, 
que deve ser observado nas 
relações interpessoais, mas 
também na criação das leis, 
que deve ter como premissa a 
ética.

É que, infelizmente, o que 
é legal nem sempre é ético e 
precisamos nos forçar a pen-
sar sobre os legisladores que 
escolhemos para fazer as leis 
que regem a nossa vida, por 
isso a importância do nosso 
voto.

O que estamos vendo em 
nosso país hoje é que as leis 
não estão sendo feitas visan-
do a ética e o Bem Comum, 
mas sim contemplar interes-
ses de poucos, que agindo de 
forma corporativa ou com po-
der econômico, influenciam 
os legisladores a aprovar leis 
que prejudicam o país e a po-
pulação e criam privilégios e 
vantagens a certos grupos de 

pessoas e empresas.
As leis que criam privilé-

gios não são éticas. O Princí-
pio da Igualdade impõe tratar 
os iguais de forma igual e os 
desiguais de forma desigual, 
para que exista equilíbrio na 
balança. Porém, em que os 
políticos se diferenciam da 
população, se eles são eleitos 
por nós para nos representar? 

É antiético e imoral que os 
políticos recebam altos salá-
rios quando grande parte da 
população passa fome e está 
desempregada, pois mesmo o 
desempregado paga impostos 
que sustentam o político. Da 
mesma forma que os pendu-
ricalhos, que na verdade com-
põe a maior parte da remune-
ração, são uma afronta a nós 
contribuintes, que não pode-
mos admitir pagar carros ofi-
ciais, passagens aéreas, hotéis 
caros, apartamento funcional, 
auxílio terno, engraxate de 
luxo, dezenas de assessores 
para fazerem as campanhas 
eleitorais que na verdade nun-
ca cessam, já que o objetivo é 
a manutenção de poder.

E talvez seja por isso que 
tantos filhos de políticos se-

guem os passos de seus pais, 
como se os cargos públicos 
fossem hereditários, sempre 
se valendo de todos os pri-
vilégios que os pais políticos 
gozam para também se ele-
gerem. Essa se mostrou uma 
ótima herança em nosso país.

Em nossa cidade, o 
ONESP está levantando a 
bandeira sobre a forma de 
pagamento das “diárias”, 
que abranja o Legislativo e 
o Executivo, onde visando 
uma mudança na maneira de 
pensar e proceder, está pe-
dindo aos nossos vereadores 
que mudem a lei municipal 
que trata sobre esse tema, 
transformando a modalidade 
“diárias” em “ressarcimento 
de despesas” e nela relacione 
critérios objetivos para a con-
cessão das mesmas, com vista 
que o motivo da viagem seja 
em benefício do município e 
também que seja dado total 
publicidade, com a apresen-
tação da justificativa e de to-
dos os documentos no Portal 
da Transparência. 

O objetivo é que o agente 
público que utilize as chama-
das “diárias”, o faça por moti-

vo relevante à Administração 
e receba tão somente o valor 
que necessita gastar, sempre 
observando um teto e com-
provando com notas fiscais 
eletrônicas os gastos realiza-
dos. Isso evita que o agente 
público fique com dinheiro 
público indevidamente, pois 
da forma que é hoje, mesmo 
não sendo necessário gastar 
todo o valor da diária, não é 
preciso comprovar os gastos 
realizados e a sobra fica na 
carteira do servidor, que não 
tem a obrigação de devolver 
o dinheiro que sobrou aos 
cofres públicos. E isso é uma 
forma de apropriação indevi-
da do dinheiro público, ainda 
que não seja ilegal. É que nes-
se caso, a lei não é ética. 

O que estamos pedindo 
é que Nova Esperança mais 
uma vez dê um bom exem-
plo aos demais municípios 
brasileiros, dando um passo 
de cada vez, com foco numa 
mudança cultural, onde as 
leis induzam a ética no trato 
do dinheiro público. Temos 
bons legisladores e adminis-
tradores, por isso sabemos 
que é possível dar esse passo.

Dia dos Pais aliado às quedas 
nas temperaturas prometem 

impulsionar as vendas do comércio
Comemorada neste segundo domingo de agosto (12), a data é mais uma aposta 

do comércio para fortalecer as vendas. Comércio vai atender em horário 
especial neste sábado. Chegada do frio também ajuda na melhora das vendas.

ECONOMIA

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Basta caminhar pelo cen-
tro de Nova Esperança 
e observar que o Dia 

dos Pais aliado à queda nas 
temperaturas  já começm a a 
movimentar o comércio, que 
preparou ofertas e promoções 
especiais, com vistas a atrair a 
clientela da cidade e região. O 
Dia dos Pais, a ser comemora-
do no próximo domingo, 12, 
é uma data especial que movi-
menta bastante as lojas. Neste 
sábado (11), véspera do Dia 
dos Pais, o consumidor, como 
sempre, poderá aproveitar 
as oportunidades oferecidas 
pelos lojistas com mais tem-
po, conforto e comodidade. 
Os comerciantes vivem a ex-
pectativa de um aumento em 
torno de 10% nas vendas em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. 

Sem dúvidas o Dia dos 
Pais é uma data que represen-
ta a retomada do consumo 
no segundo semestre do ano, 
após o comércio ter registrado 
uma queda nas vendas duran-
te a Copa do Mundo. 

De acordo com o Presi-
dente da Associação Comer-
cial e Empresarial de Nova 
Esperança, Paulo Oliveira 
“os comerciantes estão apos-
tando nas vendas para o Dia 
dos Pais, pois estocaram suas 
lojas, oferecendo ao público 
produtos de excelente quali-
dade a preços convidativos. 
facilitando as condições de 
compra para o consumidor. 
As ações desenvolvidas pela 
Acine no tocante à divulgação 
são fundamentais para que 
possamos atingir nossas me-
tas. O movimento no comér-
cio deverá ser intenso neste 
sábado", frisou Oliveira. 

Como nos anos anteriores, 
os artigos que devem liderar 
a lista de compras dos filhos 
são roupas, calçados, acessó-

rios, celulares, perfumes e ele-
troeletrônicos. O comércio de 
Nova Esperança ficará aberto 

neste sábado até às 16 horas e 
um bom movimento é espera-
do.

Alex Fernandes França

A proximidade do Dia dos Pais aliada à queda nas temperaturas prometem impulsionar as vendas 
no comércio, que vai atender até às 16 horas deste sábado 11 de agosto

Origem do Dia dos Pais
Ao que tudo indica, o Dia dos Pais tem uma origem 

bem semelhante ao Dia das Mães, e em ambas as datas 
a ideia inicial foi praticamente a mesma: criar datas para 
fortalecer os laços familiares e o respeito por aqueles que 
nos deram a vida. No Brasil, a ideia de comemorar esta 
data partiu do publicitário Sylvio Bhering e foi festejada 
pela primeira vez no dia 14 de Agosto de 1953, dia de São 
Joaquim, patriarca da família.

Pesquisa da Fecomércio mostra que 69,5% 
dos consumidores devem presentear

O Dia dos Pais deve ser o mais mo-
vimentado e lucrativo dos últimos qua-
tro anos. Sondagem da Federação do 
Comércio de Bens, Serviços e Turismo 
do Paraná (Fecomércio PR) mostra que 
69,5% dos consumidores paranaenses 
devem agradar os pais com um presente 
no próximo dia 12 de agosto. Na compa-
ração com o ano passado, quando 62% 
dos filhos pretendiam presentear, houve 
aumento de 7,5 pontos percentuais. Em 
2016, a intenção de compras foi de 68% e, 
em 2015, era de 61%.

Em 2017 o Dia dos Pais elevou as ven-
das do varejo em 1,96% na comparação 
com o mesmo mês de 2016. Esse cresci-
mento foi motivado principalmente pelo 
setor calçadista, que vendeu 14,43% a 
mais, e pelas lojas de vestuário e tecidos, 
que tiveram reação positiva de 0,91%.

Formas de pagamento
A sondagem evidencia que boa par-

te dos consumidores paranaenses não 

pretende se endividar para comprar o 
presente dos pais, já que 57,6% projetam 
pagar a compra à vista, sendo 31,5% em 
dinheiro e 26,1% no cartão de débito.

O cartão de crédito para pagamen-
to no vencimento deve ser a opção para 
23,2% dos filhos neste Dia dos Pais, en-
quanto o parcelamento no cartão foi 
mencionado por 19,2% dos entrevistados.

Local da compra
O comércio de rua ainda é o local pre-

ferido pelos consumidores, com adesão 
de 45,4% das pessoas que estão em busca 
do presente ideal para o pai, seja no cen-
tro da cidade (33,8%) ou em lojas de bair-
ro (11,6%). O conforto e a segurança dos 
shoppings centers devem atrair 39,1% dos 
paranaenses nos próximos dias de agosto.

As compras pela internet concen-
trarão 6,3% das vendas do Dia dos Pais, 
bem como os hipermercados (2,9%) e o 
comércio informal (1%).

Dos consumidores ouvidos na son-

dagem, 41,1% dizem realizar pesquisas 
de preços anteriormente pela internet; 
36,8% fazem a pesquisa pessoalmente e 
22,2% revelam que compram sem con-
sulta prévia.

Neste ano, dos 30,5% dos consumi-
dores que responderam que não iriam 
comprar nada para a data, grande parte 
se deve à ausência do pai ou por falta de 
condições financeiras.

Valor do presente
O valor do presente também está 

mais alto em 2018, com tíquete médio de 
R$106,00, ante o de R$99,00 no ano pas-
sado.

A maioria dos consumidores (61,1%) 
deve gastar entre R$50,00 e R$100,00. 
Houve aumento nas lembranças com 
valores entre R$101,00 e R$150,00, que 
subiram de 18,7% no ano passado para 
22% neste Dia dos Pais. Já os paranaen-
ses que pretendem investir de R$151,00 
a R$200,00 correspondem a 8,7%, índice 

um pouco menor do que no ano anterior 
(9,8%). Este ano aumentou a parcela de 
filhos que intencionam comprar um pre-
sente mais caro, acima de R$200,00. Estes 
correspondiam a apenas 5,4% em 2017 e 
aumentaram para 8,2%.

Tipos de presente
Itens de vestuário e calçados são a pre-

ferência dos filhos na hora de presentear, 
com 52,4%, da mesma forma que em anos 
anteriores. Para agradar aos pais mais vai-
dosos, 18% dos paranaenses intencionam 
comprar cosméticos e perfumes. Livros 
e outros materiais de livrarias devem ser 
a escolha de 7,3%. Outras opções, tais 
como chocolates, vinhos e bebidas, cestas 
matinais, viagens ou dinheiro para que o 
presenteado possa comprar algo de sua 
preferência, somam 12,2%. A opção por 
aparelhos eletrônicos, como tablets, celu-
lares, entre outros, corresponde a 5,8%. 
Para completar, 2,4% dos filhos devem 
presentear os pais com artigos de pesca.
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Floraí é campeão da Liga Regional de Futebol 
de Nova Esperança – Categoria Veteranos

Em meio a controvérsias, Evo Morales 
inaugura novo palácio de governo

Tivemos um grande 
público domingo 
último no Estádio 

Municipal Orlando Peron 
de Floraí para o jogo da vol-
ta que decidiria o campeo-
nato de veteranos da Liga 
de Nova Esperança, placar 
final: Floraí 4 x 0 Manda-
guaçu, como a Associação 
Floraiense de Esportes já 
havia vencido o primeiro 
jogo em Mandaguaçu por 
1 x 0, sagrou-se a grande 
campeã. Além do troféu de 
campeão a equipe floraiense 
teve ainda a premiação para 
o goleiro menos vazado, 
DIO e a premiação para o 
melhor jogador do campeo-
nato MARIO SÉRGIO.

Para chegar a este títu-
lo valorizado pelas equipes 
que disputaram o campeo-
nato como por exemplo: 
Atalaia, Alto Paraná, Cente-
nário do Sul, Cruzeiro, Pa-
ranacity, entre outras.

Os nossos parabéns a to-
dos os atletas floraienses por 
esta conquista, participaram 
do momento de entrega dos 
troféus diretores da liga, en-
tre eles, o Presidente Juarez, 
Otávio Landin, vereadores 
de Floraí e de Mandagua-
çu, o Prefeito Municipal em 
exercício de Mandaguaçu 
Gil Cadamuro, a vice Prefei-

Em meio à polêmica, o 
presidente da Bolívia, 
Evo Morales, inaugu-

rou ontem, quinta-feira (9) 
a nova sede de governo de-
nominada "Casa Grande do 
Povo". O palácio, que tem 
26 andares, três sótãos e um 
heliporto, custou cerca de 
US$ 34 milhões, segundo a 
imprensa internacional. Evo 
alegou que a troca de sede 
era necessária porque o an-
tigo prédio tinha caracterís-
tica "colonialista".

"Inauguramos a Casa 
Grande do Povo de onde 
governará com democra-

cia com os bolivianos e as 
bolivianas. Deixamos para 
atrás o palácio colonialista 
em que tantos governos de-
ram as costas para o povo; 
a nova Bolívia avança livre, 
digna e soberana", escreveu 
Evo Morales no Twitter.

A antiga sede do gover-
no é um edifício de de 1551, 
construído na Praça Mu-
rillo, em La Paz , capital da 
Bolívia. Para Evo Morales, 
segundo a agência pública 
de notícias, o antigo prédio 
era símbolo dos governos 
neoliberais que tiraram do 
Estado sua riqueza, seu pa-

trimônio e sua memória.
Segundo a agência públi-

ca, Evo Morales considera a 
nova sede do governo uma 
representação do "processo 
de mudança" político, eco-
nômico e social que vive a 
Bolívia desde 2006 - quando 
o atual presidente assumiu o 
governo.

A inauguração da  Casa 
Grande do Povo teve  uma 
oferenda a Pachamama, di-
vindade máxima dos povos 
indígenas dos Andes, e di-
versas expressões da cultu-
ra original e tradicional da 
Bolívia.

PR fatura mais de R$ 2 BI com 
franquias no 2º tri de 2018

O setor de Franchising no Brasil fa-
turou, neste segundo trimestre de 
2018, R$ 40,734 bi, um aumento de 

8,4% em comparação ao mesmo período de 
2017. O Estado do Paraná foi destaque na 
pesquisa com uma participação na receita 
que passou de 5,5% em 2017 para 6,3% nes-
te ano, colaborando com o total de R$ 2,5 
bi. A região Sul obteve uma participação de 
9,7% no ganho do setor neste 2º trimestre. 
Os dados foram divulgados na manhã de 
hoje pela Associação Brasileira do Franchi-

sing (ABF).
 Um exemplo da expansão das redes de 

franquias no Paraná é a rede inFlux English 
School, a escola de idiomas foi fundada em 
Curitiba em 2004 e atualmente conta com 
mais de 140 unidades em todo Brasil. A 
rede abrirá mais 15 unidades no primeiro 
semestre de 2019. O Paraná concentra 28% 
das franquias inFlux, com 41 escolas.

 
SOBRE A INFLUX
Com mais de 150 franquias pelo Brasil, 

a inFlux English School é reconhecida por 
ter um método de ensino exclusivo no qual 
o aluno aprende a pensar em inglês. A mar-
ca já foi reconhecida como Franqueador do 
Ano de 2017 pela ABF (Associação Brasi-
leira de Franchising) e o Selo 5 estrelas do 
prêmio Melhores Franquias do Brasil 2018, 
da revista Pequenas Empresas e Grandes 
Negócios. A escola de idiomas ficou com o 
primeiro lugar em excelência na categoria 
de ensino de idiomas. Saiba mais em www.
influx.com.br.

ESPORTE

ta de Floraí Edna Contin e o 
Prefeito Municipal de Floraí 

Fausto Eduardo Herradon.
ASCOM/FLORAÍ

Antônio Cruz/ Agência Brasil

"Inauguramos a Casa Grande do Povo de onde governará com democracia com os bolivianos 
e as bolivianas. Deixamos para atrás o palácio colonialista em que tantos governos deram as 
costas para o povo; a nova Bolívia avança livre, digna e soberana", escreveu Evo Morales



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 10 de agosto de 2018

GERAL - 7JORNAL NOROESTE

Escola Cônego promove palestra aos 
alunos sobre a valorização da vida

Bullying, cyberbullying e suicídio foram temas abordados durante a palestra

A Escola Estadual Cô-
nego Francisco P. X. 
Lopes – ensino fun-

damental, sob a direção da 
professora Grazielli Lago, jun-
tamente com os professores, 
equipe pedagógica e funcioná-
rios, além de construir conhe-
cimentos técnicos e científicos 
tem buscado incentivar e valo-
rizar seus alunos, oferecendo 
um ambiente aconchegante, 
com salas reformadas e espa-
ços diferenciados que permi-
tem uma melhor socialização.

Sempre em busca de par-
cerias que contribuam para o 
crescimento físico, mental, in-
telectual e emocional de seus 
alunos, promoveu na quinta-
-feira (09), a palestra: “O mun-
do não será um lugar melhor 
sem você”.

O evento aconteceu no 
Centro Catequético, local gen-
tilmente cedido pelo Padre 
Claudinei nos turnos matuti-
no e vespertino e contou com 
a participação dos estudantes e 
professores. 

A diretora da instituição, 
Grazielli Lago, destacou e agra-
deceu as parcerias para realiza-
ção como a Paróquia e o Padre 
Claudinei, professores e alunos, 
salientando, “no momento crí-
tico em que estamos vivendo 
onde muitos de nossos jovens 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
Com informações não valorizam a vida, temos a 

honra de participarmos do Pro-
jeto “Quebrando o Silêncio” que 
é desenvolvido todos os anos 
pela Igreja Adventista do 7º Dia, 
que este ano traz como tema: 
‘não quero morrer’, (abordando 
o suicídio) para isso contamos 
com a participação especial da 
palestrante Monie  Cremonezi 
Braga, licenciada em educação 
física, pós graduada em meto-
dologia de ensino, pós graduan-
da em terapia familiar e res-
ponsável pelo departamento de 
crianças e adolescentes da Igreja 
Adventista do 7º Dia para toda 
região norte . do Paraná”, frisou.

PROJETO:
O Quebrando o Silêncio 

é um projeto educativo e de 
prevenção contra o abuso e a 
violência doméstica promovi-
do anualmente pela Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia em oito 
países da América do Sul, (Ar-
gentina, Brasil, Bolívia, Chile, 
Equador, Paraguai, Peru e Uru-
guai) desde o ano de 2002. A 
campanha se desenvolve duran-
te todo o ano, mas uma das suas 
principais ações ocorre sempre 
no mês de agosto. 

“O Projeto atua prevenindo 
contra vários tipos de abusos. 
Neste ano o nosso objetivo é 
fazer um alerta as crianças e 
adolescentes para identificarem 
se estão com algum problema e 
buscarem ajuda. Gostaria muito 

“No momento crítico em que estamos vivendo onde muitos de 
nossos jovens não valorizam a vida, temos a honra de partici-
parmos do Projeto Quebrando o Silêncio”, enfatizou a diretora 
da Escola Cônego, Grazielli Lago

“Estima-se que 90% dos suicídios podem ser prevenidos. Daí a 
necessidade de conversar abertamente sobre isso”, destacou 
Monie Braga, coordenadora do Ministério da criança e adoles-
cente da Associação Norte Paranaense da Igreja Adventista do 
Sétimo Dia.

Alunos das turmas do 6º ao 9º ano dos períodos matutino e 
vespertino da Escola Cônego assistiram a palestra.

de ajudar os pais, pois a maior 
parte da depressão da criança 
e adolescente vem da família, 
devido a falta de atenção e cari-
nho. Meu alerta aos pais é que 
prestem mais atenção aos filhos, 
deem mais tempo aos filhos e 
não fiquem julgando pois uma 
criança ou adolescente em de-
pressão não pode sofrer julga-

mento, mas sim amor, carinho 
e confiar nos pais que ele (filho) 
pode abrir o coração”, explicou a 
palestrante Monie Braga. 

Ao final da palestra cada 
aluno recebeu uma revista cujo 
título diz “O mundo não será 
melhor sem você”. Abordando o 
tema e principalmente a valori-
zação a vida. 

Quais são as diferenças entre bullying e cyberbullying?
O bullying é o comportamento agressivo, 

intencional e frequente em que o agressor está 
numa posição assimétrica em relação à víti-
ma, seja por ser mais forte, maior ou ter algu-
ma ascendência sobre o abusado. Nesses casos, 

a vítima conhece o agressor e se sente ameaça-
da na presença dele. Se o bullying é limitado 
em termos de tempo e espaço, o cyberbullying, 
não. Ele também não envolve necessariamen-
te uma relação assimétrica entre agressor e 

vítima; na verdade, eles costumam nem se co-
nhecer. Porém, é exatamente o anonimato que 
torna o cyberbullying geralmente mais hostil, 
e a exposição nos meios digitais favorece a pro-
pagação e a visibilidade dessas ofensas.

Fotos: José Antônio Costa
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Eleições nos EUA têm recorde 
de candidatas na disputa

Adapar acata 
recomendação 

do MPPR e altera 
portaria que poderia 

dar margem a 
dispensa de receita 
agronômica para 

compra de agrotóxicos

Os Estados Unidos registraram um nú-
mero recorde de mulheres candidatas 
ao Congresso e aos governos esta-

duais. Pelo menos 11 mulheres estão confir-
madas para a disputa aos governos estaduais. 
A quantidade pode ser ainda maior, pois exis-
tem 16 mulheres disputando primárias em 
convenções estaduais.

O recorde anterior foi em 1994, quando 
10 mulheres disputaram as eleições estaduais 
dos Estados Unidos. Já está confirmado tam-
bém o número de indicadas para 185 cargos 
na Câmara de Representantes (equivalente à 
Câmara de Deputados), superando o resulta-
do de 2016, que teve 167 mulheres candida-
tas.

O levantamento é do Centro de Mulheres 
Americanas na Política da Universidade de 
Rutgers (em inglês, Center for American Wo-
men and Politics at Rutgers University).

As aspirantes aos cargos legislativos po-
dem ainda aumentar, porque segundo o le-
vantamento da universidade, ainda há 94 pré-
-candidatas nas primárias desta semana. As 
primárias em quatro estados confirmaram o 
recorde de candidaturas femininas.

PERFIS

Democrata muçulmana pode se eleger pelo estado de Michigan

Já foram escolhidas as democratas Gret-
chen Whitmer e Laura Kelly que venceram, 
respectivamente, as disputas nos estados de 
Michigan e Kansas. As primárias do Missouri 
e de Washington também confirmaram mu-
lheres para a disputa.

O perfil das candidatas também é diverso. 
No Kansas, a atleta de artes marciais Sharice 
Davids, 38 anos, pode ser a primeira mulher 
nativa americana eleita para o Congresso.

Rashida Tlaib deve se tornar a primeira 
mulher muçulmana eleita para o Congresso 
dos Estados Unidos. Deputada experiente, ela 
venceu as eleições primárias pelo Partido De-
mocrata no estado do Michigan.

Na Geórgia, a candidata afro-americana 
Stacey Abrams, 44 anos, também fez história 
ao ser escolhida a primeira mulher a disputar 
as eleições pelos democratas no estado – que 
desde 2003 elege apenas democratas para o 
governo.

Para analistas políticos, o maior engaja-
mento de mulheres nas eleições deste ano 
está relacionado à vitória de Donald Trump 
em 2016. O chamado "efeito anti-Trump" e a 
derrota da candidata democrata Hillary Clin-
ton acabaram motivando mulheres a se enga-

jar na disputa deste ano.
A Universidade de Rutgers acrescenta que 

há uma associação direta entre o número ele-
vado de eleitoras mulheres e candidaturas fe-
mininas.

DIFERENÇAS
O partido Democrata ultrapassou o recor-

de de indicação de mulheres para a Câmara. 
Até agora 143 representantes do partido foram 
indicadas candidatas, mais que o triplo de re-
publicanas, que tem 42 mulheres registradas 
até o momento.

A porcentagem de democratas na Câmara 
de Representantes  vem aumentando desde a 
década de 1960, após uma queda 4% no início 
da década, para cerca de 32% em 2018. Por ou-
tro lado, a participação de mulheres republica-
nas vem sendo mais lenta, segundo a análise 
do centro. 

Agência Brasil

A Agência de Defesa Agropecuária do 
Paraná (Adapar) acatou recomenda-
ção do Ministério Público do Paraná, 

emitida pelo Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Proteção ao 
Meio Ambiente e de Habitação e Urbanismo, 
para alterar portaria que poderia possibilitar a 
venda de agrotóxicos sem receita agronômica.

De acordo com nota técnica emitida pelo 
órgão do MPPR, a Portaria 101, de 2017, criou 
a figura do “usuário final certificado pela Ada-
par”, abrindo a possibilidade de interpretação 
de que esse usuário seria dispensado da neces-
sidade de apresentação de receita agronômi-
ca no ato de compra de agrotóxico. Em vista 
disso, o MPPR recomendou a mudança da 
portaria, de modo a impedir tal interpretação 
indevida.

Acatando a recomendação, a Adapar, por 
meio da Portaria 230/2018 modificou o con-
teúdo da portaria 101/2017, esclarecendo ser 
indispensável a apresentação de receita agro-
nômica para a comercialização de agrotóxicos. 
Comunicação MPPR
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Fies abre prazo para renovação de 
contratos feitos até dezembro de 2017

Lei Maria da Penha completa 12 anos. 
Como denunciar violência contra a mulher?

Petrobras recebe mais de R$ 1 
bilhão por meio da Lava Jato

Está aberto o perío-
do de renovação dos 
contratos do Fundo 

de Financiamento Estudan-
til (Fies) para os estudantes 
que aderiram ao programa 
até 31 de dezembro de 2017. 
Os alunos que se enquadra-
rem nessa situação têm até 
31 de outubro para realizar 
o aditamento por meio do 
Sistema Informatizado do 
Fies (SisFies). Nos casos de 
quem deseja fazer a transfe-
rência de curso ou instituição 
de ensino ou dilatar o tempo 
de financiamento, o prazo é 
30 de setembro. Apenas nes-
te semestre, cerca de 890 mil 
contratos devem ser renova-
dos, segundo o Ministério da 
Educação (MEC)

RENOVAÇÃO
O aditamento dos con-

tratos do Fies deve ser feito 
todo semestre. Inicialmente, 
o pedido é feito pelas pró-
prias instituições de ensino, 
por meio da Comissão Per-
manente de Supervisão e 
Acompanhamento (CPSA). 
Os estudantes devem, poste-
riormente, acessar o SisFies 
para validar as informações.

Caso haja alguma mudan-

A Lei Maria da Penha, 
sancionada em 7 de 
agosto de 2006, sur-

giu da necessidade de inibir 
os casos de violência domés-
tica no Brasil. O nome foi 
escolhido em homenagem à 
farmacêutica cearense Maria 
da Penha Maia Fernandes, 
que sofreu agressões do ex-
-marido por 23 anos e ficou 
paraplégica após uma tentati-
va de assassinato.

O julgamento de seu caso 
demorou justamente por 
falta de uma legislação que 
atendesse claramente os cri-
mes contra a mulher. Hoje, 
a lei 11.340/2006 considera o 
crime de violência doméstica 
e familiar contra a mulher 
como sendo "qualquer ação 
ou omissão baseada no gêne-
ro que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou 
psicológico e dano moral ou 
patrimonial". 

O  balanço, divulgado na 
terça-feira (7) pelo Ministé-
rio dos Direitos Humanos 
(MDH), mostra que por meio 
do Ligue 180, canal para de-
núncias de violência contra a 
mulher, recebeu 72.839 noti-

ficações apenas no primeiro 
semestre deste ano. A violên-
cia física foi o crime mais re-
gistrado no período, com 34 
mil casos, seguida da violên-
cia psicológica, com 24.378, 
e da violência sexual, corres-
pondendo a 5.978 casos. 

PIXABAY
Como posso denunciar 

um caso de violência do-
méstica? 

A denúncia de violência 
contra a mulher pode ser 
feita em delegacias e órgãos 
especializados, onde a vítima 
procura amparo e proteção.

O Ligue 180,  central de 
atendimento à mulher, fun-
ciona 24 horas por dia, é gra-
tuito e confidencial. O canal 
recebe as denúncias e esclare-
ce dúvidas sobre os diferentes 
tipos de violência aos quais 
as mulheres estão sujeitas. As 
manifestações também são 
recebidas por e-mail, no en-
dereço ligue180@spm.gov.br. 

Mesmo se a vítima não 
registrar ocorrência, vizi-
nhos, amigos, parentes ou 
desconhecidos também po-
dem utilizar o Ligue 180 ou 

ir a  uma delegacia para de-
nunciar uma agressão que 
tenham presenciado. O autor 
da denúncia pode ser ainda 
o  Ministério Público. Após 
mudanças recentes na Lei, a 
investigação não pode mais 
ser interrompida, ainda que a 
vítima desista da ação.

Casos de ameaça tam-
bém podem ser denuncia-
dos? 

Dados do Ligue 180 mos-
tram que, além da física, a 
violência psicológica é uma 
das mais frequentes. Mesmo 
quando não há a agressão 
propriamente dita, as amea-
ças  já caracterizam crime 
(art. 147, Código Penal). 
Também nesses casos, as 
mulheres podem procurar  o 
atendimento telefônico  para 
realizar as denúncias ou bus-
car informações acerca dos 
seus direitos e da legislação 
aplicável. 

Como é o atendimento 
pelo País? 

Existem serviços espe-
cializados no atendimento 
à mulher em todos os estados, 

Estudantes têm até 31 de outubro para fazer o aditamento por meio do SisFies

É mulher e sofreu violência física, psicológica 
ou sexual? Saiba o que fazer e a quem procurar

ça nas cláusulas contratuais 
do financiamento – situação 
em que ocorre o aditamento 
não simplificado –, o estudan-
te deverá levar a nova docu-
mentação ao agente financei-
ro (Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica) para concluir o 
processo.

ACOMPANHAMENTO
Para realizar o aditamen-

to simplificado do contrato, 
o estudante deve ficar atento 
ao SisFies. Após a CPSA da 
instituição de ensino enviar o 
pedido de aditamento, é pre-
ciso checar se os dados inseri-
dos estão corretos. Após essa 
etapa, existem duas possibi-
lidades. A primeira, caso não 
haja nenhum erro nos dados 
informados, é confirmar o pe-
dido em até 20 dias contados 
a partir da data da conclusão 
da solicitação. Após isso, bas-
ta comparecer à CPSA para 
retirar uma via do Documen-
to de Regularidade de Matrí-
cula (DRM), que deve estar 
assinado pelo presidente ou 
vice-presidente da Comissão.

A segunda possibilidade 

A Petrobras informou 
na quinta-feira (9), 
através de comuni-

cado ao mercado, que conse-
guiu reaver R$ 1,034 bilhão, 
no âmbito da Operação Lava 
Jato.  O dinheiro foi devolvi-
do por meio de acordos de 
colaboração e leniência cele-
brados com pessoas físicas e 

jurídicas pelo Ministério Pú-
blico Federal.

De acordo com a Petro-
bras, essa é a maior restitui-
ção recebida em um único 
período. Desde o início da 
Lava Jato, a companhia já re-
cebeu R$ 2,5 bilhões.

“A companhia, que é re-
conhecida pelas autoridades 

como vítima dos atos des-
vendados pela operação, se-
guirá adotando as medidas 
cabíveis contra empresas e 
indivíduos que lhe causaram 
prejuízos. A Petrobras atua 
como coautora do Ministério 
Público Federal e da União 
em 16 ações de improbidade 
administrativa em andamen-

to, além de ser assistente de 
acusação em 51 ações pe-
nais”, diz a nota.

Desde que foi instaura-
da, a Operação Lava Jato in-
vestigou vários esquemas de 
corrupção envolvendo a es-
tatal petrolífera, ex-diretores, 
funcionários e prestadores de 
serviço.

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), 890 mil contratos devem ser renovados apenas neste semestre

Foto: Arquivo/Agência Brasil

é para quando houver algu-
ma inconsistência nos dados 
informados. Nessa situação, 
o estudante deverá rejeitar o 
pedido de aditamento, entrar 
em contato com a CPSA para 
pedir correção e o reinício do 
processo. Para o aditamento 

não simplificado, a formali-
zação deve ser feita pelo es-
tudante em até dez dias con-
tados a partir do terceiro dia 
útil seguinte à data de confir-
mação da solicitação de adi-
tamento. Um exemplo para 
facilitar: se o pedido de reno-

vação for confirmado no dia 
13 de agosto (segunda-feira), 
a partir do dia 16 (quinta) o 
aluno terá dez dias para for-
malizar o aditamento.

NOVO FIES
Vale destacar que os estu-

dantes que aderiram ao pro-
grama em 2018 estão inseri-
dos no Novo Fies, com regras 
e modalidades diferentes, e 
não devem seguir as instru-
ções descritas acima. 

Portal Brasil
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seja para proteção como para 
denúncias. De acordo com a 
Secretaria Nacional de Polí-
ticas para Mulheres, a vítima 
tem à disposição Delegacias 
Especializadas de Atendi-
mento à Mulher, Casas-
-Abrigo, Juizados, Promoto-
rias Especializadas, Casas da 
Mulher Brasileira, Serviços 
de Saúde e Unidades Móveis 
de Atendimento.  "O  próprio 
delegado já pode determinar 
as primeiras medidas prote-
tivas, acelerando a proteção 
da mulher e evitando a pos-
sibilidade de situações mais 
graves, como o feminicídio", 
informa a secretária da pasta, 
Andreza Colatto.  

Quais as punições? 

A pena a ser aplicada será 
calculada de acordo com a ti-
pificação do caso específico. 
Como medida de proteção 
à vítima e para evitar a im-
punidade do agressor, a Lei 
Maria da Penha não permite 
que haja penas alternativas à 
prisão ou o oferecimento da 
transição penal e defende até 
três anos de reclusão.

Há integração entre o 
Disque 100 e o Ligue 180?

O Disque 100 recebe, 
analisa e encaminha denún-
cias de violações de direi-
tos humanos relacionadas 
a mulheres, mas também a 
outros grupos sociais, como 
crianças, adolescentes, ido-
sos, pessoas em situação de 

rua, trabalhadores em situa-
ção análoga à escravidão, 
migrantes e refugiados. Já o 
Ligue 180 é um canal especí-
fico de orientação e denúncia 
sobre direitos e serviços pú-
blicos para a população femi-
nina.

Desde maio de 2018, o Li-
gue 180 e o Disque 100 pas-
saram a trabalhar de forma 
integrada. Com a mudança 
adotada, quando um usuá-
rio ligar para o Disque 100 
com denúncias relacionadas 
à mulher, ele vai ser remane-
jado automaticamente para o 
Ligue 180, sem precisar fazer 
uma nova ligação, e o mes-
mo vale para quando a te-
mática for relativa ao Disque 
100. Portal Brasil

A denúncia 
de violência 
contra a mulher 
pode ser feita 
em delegacias 
e em órgãos 
especializados

Foto: Pixabay
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Social
Osvaldo Vidual

Os advogados Bruno Barboza e Carlos Henrique Bredariol Bastista 
tem se destacado em temas atrelados a Administração Pública em 

diversos municípios da região. Ambos integram a equipe do Escritório 
Tiossi Junior e Barboza Advogados Associados com sede em 

Maringá e atuação em âmbito nacional e na ocasião parabenizam todos 
os colegas de profissão pelo dia 11 de agosto – Dia do Advogado (a)

Matriarca da família Cotrin, D. Ana comemorou idade 
nova, rodeada pelo carinho dos filhos, Marilu, Marcos 

e Maicon, demais familiares e inúmeros amigos.

Pastora na Igreja 
do Evangelho 

Quadrangular, 
Iloá Faustino, 

comemorou idade 
nova, semana 

passada, recebendo 
os cumprimentos do 

esposo Waldemar, 
também pastor na 

mesma denominação 
e demais membros 

da comunidade 
evangélica.


