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ARTIGO

Salvando vidas pelos ares

STJ - Previdência
privada fechada
não é partilhável em
caso de dissolução
de união estável
Flávia Teixeira Ortega*

É muito presente no imaginário infantil a figura
do super-herói. Superman e Batman, personagens
fictícios da editora norte-americana DC Comics,
ficaram famosos nas histórias em quadrinhos quando salvavam vidas pelos ares.
Muitas daquelas crianças leitoras de gibis se tornaram adultos e hoje podem ver o socorro vindo
dos ares através do serviço aeromédico do SAMU
Noroeste.
Dados do mês de maio apontam que 181 atendimentos foram prestados a pessoas da região noroeste do Paraná. A base aérea fica em Maringá e
foi inaugurada pelo governador Beto Richa em dezembro do ano passado, portanto, em apenas cinco
meses diversas vidas foram salvas.
Dentre os atendimentos realizados pelo helicóptero do Samu está, o resgate de pessoas e transporte
de pacientes em estado grave. Muita gente em situação crítica teve a vida salva pela rapidez do transporte até um hospital adequado e pela eficiência da
equipe. Especialistas no assunto destacam que o uso
de aeronaves garante um atendimento até 60% mais
rápido em situações de emergência, aumentando as
chances de sobrevivência da pessoa.
O serviço contribuiu para o Paraná subir posições no ranking nacional de transplantes de órgãos.
Antes das aeronaves entrarem em operação, o estado ocupava o quarto lugar com o maior número de
transplantes de órgãos. Atualmente é o segundo.
Além de Maringá, já há bases em Curitiba, Londrina e Cascavel, com um helicóptero cada uma. As
aeronaves fazem transporte de pacientes e de órgãos
para transplante e atuam em resgate de pessoas em
casos de enchentes e inundações. Todas são dotadas
de equipamentos para dar suporte à vida. Além disso, a população conta, também, com um avião UTI,
que atende a todo o Paraná. Outras três aeronaves,
da Casa Militar, são utilizados para serviço médico,
sempre que necessário.
Em Nova Esperança, a aeronave já esteve em
operação algumas vezes. Recentemente no resgate
da senhora que foi atacada por um cachorro Pitbull.
Na semana passada um senhor em Atalaia. Ontem,
socorreu uma vítima do acidente entre caminhão e
trator próximo a Floraí, portanto, o serviço tem se
tornado imprescindível na manutenção à vida.
Somando todas as aeronaves, (incluindo da Casa
Militar) já foram realizados, em seis anos, mais de
seis mil atendimentos em todo o Paraná.
Vale destacar o enorme esforço e cooperação
dos municípios para manter a operacionalização
dos serviços. Embora muitos prefeitos questionem
o valor do Samu, a relação custo benefício se mostra
eficaz quando a vida é colocada em primeiro lugar.
Que bom que os super-heróis saíram da ficção e
hoje, deixaram as capas de lado e hoje salvam vidas
pelos ares com o apoio hélices.

O benefício de previdência privada fechada inclui-se no rol das exceções do artigo 1.659, VII, do
Código Civil de 2002 e, portanto, é excluído da partilha em virtude da dissolução de união estável, que
observa, em regra, o regime da comunhão parcial
dos bens.
A decisão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tomada em julgamento de recurso especial interposto contra acórdão que negou
a ex-companheira a partilha de montante investido
em previdência privada fechada pelo ex-companheiro.
De acordo com as alegações da recorrente, a
previdência privada é um contrato optativo e de investimento futuro, sendo uma das formas de acumulação de patrimônio. Por isso, segundo ela, não
haveria impedimento de resgate do dinheiro a qualquer momento pelo contratante, até mesmo em razão da natureza de ativo financeiro.
Rendas excluídas
O relator, ministro Villas Bôas Cueva, não acolheu os argumentos. Para ele, a verba destinada à
previdência privada fechada faz parte do rol de rendas excluídas da comunhão de bens previsto no artigo 1.659, VII, do CC/02.
De acordo com o dispositivo, excluem-se da
comunhão as pensões, meios-soldos, montepios e
outras rendas semelhantes. Para o ministro, a previdência privada fechada se enquadra no conceito de
renda semelhante por tratar-se de uma espécie de
pecúlio, bem personalíssimo.
Ele salientou ainda que o benefício não poderia
ter sido desfrutado no interregno da relação considerando que o requerido nem sequer estava aposentado durante a relação.
Equilíbrio financeiro
O ministro destacou também a importância do
equilíbrio financeiro e atuarial do plano de previdência, pois admitir a possibilidade de resgate antecipado de renda capitalizada, em desfavor de uma
massa de participantes e beneficiários de um fundo,
significaria lesionar terceiros de boa-fé que assinaram previamente o contrato sem tal previsão.
Explicou que “tal verba não pode ser levantada
ou resgatada ao bel prazer do participante, que deve
perder o vínculo empregatício com a patrocinadora
ou completar os requisitos para tanto, sob pena de
violação de normas previdenciárias e estatutárias”.
Villas Bôas Cueva consignou ainda que, caso o
regime de casamento fosse acrescentado ao cálculo, haveria um desequilíbrio do sistema como um
todo, “criando a exigência de que os regulamentos e
estatutos das entidades previdenciárias passassem a
considerar o regime de bens de união estável ou casamento dos participantes no cálculo atuarial, o que
não faz o menor sentido por não se estar tratando
de uma verba tipicamente trabalhista, mas, sim, de
pensão, cuja natureza é distinta”.
Fonte: STJ.
*Flávia Teixeira Ortega
- Advogada, formada
em Direito pela Centro
Universitário (FAG), na cidade
de Cascavel - Paraná; inscrita
na Ordem dos Advogados do
Brasil - Seccional do Paraná sob o n. 75.923; Pós-Graduada
pela Faculdade Damásio,
com título de especialista em
Direito Penal ("Lato sensu").
Atua prestando serviços
de assessoria e consultoria
jurídica a pessoas físicas
e jurídicas, nacionais e
estrangeiras, dos mais variados
setores de atividades; jurista
no Jusbrasil e possui uma
página no facebook (facebook.
com/draflaviatortega).

***
“Se a vida não tem preço, nós comportamonos sempre como se alguma coisa ultrapassasse,
em valor, a vida humana... Mas o quê?”
Antoine de Saint-Exupéry (1900 – 1944)
Escritor, ilustrador e piloto francês.
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Investir em
Esportes faz bem
Indubitavelmente o Esporte, ao lado da Educação, configura-se em uma eficaz e importantíssima
ferramenta de transformação de realidades sociais.
Uma vez ociosos, crianças, jovens e adolescentes se
tornam presas fáceis nas mãos daqueles que maquinam o mal.
A linha que separa a adoção de um estilo de vida
saudável e o universo das drogas é extremamente
tênue. Perdi muitos amigos de infância, que cedo
partiram desta vida devido às escolhas erradas que
fizeram se aprofundando mais e mais nos vícios. Alguns deles são fáceis de recordar os primeiros goles
que tomaram ou o primeiro baseado que fumaram.
As portas para a drogadição portanto estavam abertas e alguns destes ex-colegas, que ainda resistem,
transformaram-se em zumbis, vagando pelos becos
e vilas da cidade.
A comercialização dos entorpecentes é um mercado em ascensão; Indivíduos frustrados com a vida
que levam ou desestruturados em suas bases familiares acabam movimentando este obscuro meio.
No ímpeto de preencher o vazio existencial, o ser
humano tem mergulhado cada vez mais neste universo, numa via quase sempre sem volta, já que os
índices de recuperação são baixos – dentre cada 10
internos em casa de recuperação (já coordenei uma),
02, ou seja, 20% se recuperam. O restante, infelizmente, volta para o consumo, movimentando este
mercado negro.
Com o trafico de drogas, vem a marginalidade,
corrupção e a violência. Milhares de famílias vivem
o caos de ter um dependente químico entre seus
membros e o número de vagas em casas de recuperação é infinitamente inferior à demanda, infelizmente, crescente a cada dia.
Existem movimentos, dentre eles a conhecida
Marcha pela maconha, que querem a legalização da
droga, alegando que sem o tráfico, a corrupção e a
violência entre policiais e bandidos, cessariam. Não
penso desta forma. A maconha, assim como o álcool,
são portas de entrada para substâncias mais fortes.
Os investimentos nos esportes precisam acontecer, pois estes beneficiam não somente os praticantes, inserindo-os em um contexto de vida diferente
daquele que ociosidade poderia gerar como também
a sociedade, que fica menos suscetíveis às ações
maléficas daqueles que poderiam ter seguido outro
rumo na vida. Esta mesma coletividade acabará colhendo os frutos sem ao menos se dar conta de que
outra história, infinitamente mais triste, poderia ter
sido escrita.
Nossos jovens e adolescentes precisam aprender
a conviver em grupo, conhecendo noções de valores,
sendo doutrinados via Esportes e Educação, a seguir
as regras para a convivência pacífica e salutar. Ao tirar jovens das ruas e das drogas, o poder público garante a diminuição da violência, propiciando maior
eficácia da Segurança Pública além de desafogar os
leitos hospitalares com a adoção de um estilo de vida
saudável. O desenvolvimento da ordem social passa
por esse caminho.
A tecnologia excessiva acabou sendo maléfica
para com esta geração. É tempo de mudar o jogo,
virar o quadro e reagir, pois cada ação vai gerar uma
reação e, esperamos que positivas sejam.

***
“A melhor herança que um pai pode deixar
ao filho ou o educador ao discípulo é a firmeza
em aspirar triunfos e a capacidade de assimilar
derrotas” - Moacyr Daiuto (1915-1994)
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Evento começou no ano de 2004
de forma tímida e que ano após
ano vem crescendo em número
de atrações, público e renda

Feriado Municipal
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

rganizado pela Comunidade Católica,
acontece, neste próximo final de semana, de 23
a 15 de junho (sexta/sábado
e domingo) a 13ª edição da
Festa do Padroeiro, evento
que começou no ano de 2004
de forma tímida e que ano
após ano vem crescendo em
número de atrações, público
e renda.
No feriado da próxima
sexta-feira (23), dia do Sagrado Coração de Jesus – padroeiro da cidade, haverá,
logo pela manhã a tradicional
missa do Padroeiro, a ser celebrada pelo Arcebispo Dom
Anuar Batista. Logo após serão vendidos, no Centro Pastoral, os pedaços do bolo do
padroeiro.
“As 18h30min acontecerá a missa do Padroeiro da
imagem do Sagrado. Logo
após acontecerá a abertura
da festa. Já no sábado à noite,
às 19h30min teremos a missa sertaneja com a Orquestra
Raiz Sertaneja e em seguida, a
continuidade da Festa”, explicou o Pe. Claudinei Martins
Romão.
A Festa do Padroeiro
terá Praça de alimentação,

Festa do Padroeiro começa nesta
sexta-feira com diversas atrações
Parque de diversões todos os
dias, Show com a Banda Santa Mônica, Orquestra Raiz
Sertaneja, Show de Prêmios,
apresentação dos talentos da
terra (Salão Paroquial) além
do resultado do Concurso Rei
e Rainha da Festa.
“Quando chegamos aqui
em 2015 ampliamos o tamanho da festa. Não venderemos
bebidas alcoólicas. Como a
igreja prega contra isso, não
convém que sirvamos algo
que não apoiamos. Este ano
devemos bater recordes de
público e renda. No ano passado, mesmo com chuva, a
festa foi muito boa e este ano,
com a previsão de bom tempo, a expectativa é excelente.
Agradecemos ao comércio e
comunidade que nos apoia.
Convidamos a todos a participar deste tradicional evento”,
finalizou o Padre Claudinei
Martins Romão.
Toda a renda será revertida em prol da manutenção da
Paróquia, além da construção
e reparos das capelas espalhadas pela cidade, como a da

De acordo com o Pároco Claudinei Martins Romão,
o evento, que está em sua 13ª edição, já se tornou
tradição e deve bater recorde de público e renda.
Comunidade Santo Antonio,
no Bairro Bela Vista, recentemente inaugurada.
UM POUCO DE HISTÓRIA:
Perguntado pela reportagem acerca da origem do
nome do Padroeiro da cidade, o Pe. Claudinei explicou:
“Uma família chegou e trouxe uma imagem. No meio da
mata, a beira de um picadão,
uma pequena capela, coberta
de sapé, intrigava os homens
que haviam sido contratados
para fazer o levantamento topográfico, na década de 20.
Através desse fato, podemos
afirmar que a cidade de Nova
Esperança desde antes de sua
criação e estruturação, já estava entrelaçada à religiosidade. Com o passar dos anos
a pequena capela que um dia

mos do BNDES, a gravação que ele fez
com Temer e confirmou ser verdadeira, etc. Pena que o Tribunal Superior
Eleitoral ( TSE ), com o apoio do ministro e empresário Gilmar Mendes,
sabendo que Michel Temer, Presidente da República do Brasil, é um ladrão,
golpista, corrupto, ordinário, safado,
mentiroso, ainda votou a favor da permanência desse salafrário no poder.
Opinião do Blog
Botox, rejuvenesce e auxilia no
tratamento de doenças!
A palavra Botox , de "bo," de botulínica, e de "tox," de toxina, ou seja,
de uma substância chamada "toxina
botulínica," originária da bactéria
anaeróbica "Clostridium botulinum,"
que pode estar presente no solo ou
em diversos alimentos mal conservados, provocando uma intoxicação
e doença gravíssima chamada botulismo. Causas do botulismo: a) A
bactéria pode estar presente no mel,
que é contra indicado o seu uso em
crianças antes de 1 ano em consequência da baixa função do sistema
imunológico; b) Produtos em decomposição como conservas caseiras,
conservas industriais, vegetais, frutas,
peixes, carne bovina, carne suína,
carne de aves, leite e seus derivados,
palmito em conserva, etc. Sintomas Tonturas, boca seca, fotofobia, queda
de pálpebra, dificuldade para fazer
as suas necessidades fisiológicas, paralisia muscular progressiva descendente, dificuldade para engolir, dificuldade para respirar, etc., podendo
levar a morte. Diagnóstico - Presença
das bactérias Clostridium botulinum
nas fezes e/ou no sangue. Tratamento - Não há antibiótico para a toxina
botulínica, mas sim, Soro Antibotulismo, que deve ser aplicado imediatamente após o diagnóstico.
Toxina botulínica - è uma neurotoxina produzida pela bactéria
anaeróbica Clostridium botulinum,
que se faz presente após a intoxicação
alimentar por essa bactéria. Afeta o
sistema nervoso e muscular, podendo
causar paralisia e morte. Fisiologia O seu mecanismo de ação inibe ou
bloqueia a produção ou liberação de
"acetilcolina" na junção das terminações neuromusculares, substância
responsável pela contração muscular.
Sem acetilcolina, não há contração
muscular. . A partir de 1989, após sucessivas experiências em laboratório
com atenuação de sua potencialidade, a toxina botulínica passou a ser
usada em estética, justamente por
causar do relaxamento na musculatura onde é aplicada. Em 2002, foi
autorizada sua aplicação no Brasil, já
com muito sucesso no mundo, com
a marca Botox, apesar de existir outras marcas. Eis algumas aplicações

do Botox, sempre com o propósito
de diminuir ou inibir a contração
muscular provocado pela acetilcolina: 1) Atenuar rugas sem perder a
expressão,( que são consequentes de
contraturas permanentes de músculos
da face ), pés de galinha; 2) Controlar bruxismo ( ranger dos dentes );
3) Tiques nervosos; 4) Enxaqueca; 5)
Salivação excessiva; 6) Dar um sorriso
harmônico: 7) Controle de abertura
e fechamento dos olhos com vigor(
blefaroespasmo); 8) Tratamento de
sudorese excessiva; 9) Correção da
articulação temporo-mandibular; 10)
Melhoria do sorriso gengival evitando
expor tanto os dentes; 11) Atenua os
tremores da Doença de Parkinson; 12)
Gagueiras; 13) Combate dores lombares crônicas; 13)Incontinência urinária; 14) Torcicolo espasmódico,etc.
Como usar o produto - As técnicas,
tempos de uso, benefícios, efeitos colaterais (contraindicado em grávidas e
mães que amamentam), quantidades
a serem aplicadas com seringas e agulhas de insulina e locais de aplicação,
somente deverá ser feito por profissionais especializados.Temer é chefe da Orcrim (Organização Criminosa)
A Revista Época, em sua edição de
domingo, 18 de maio, divulgou uma
entrevista com o empresário Joesley
Batista, diretor do Grupo JBS, que veio
ao Brasil prestar declarações na Justiça
Federal, em Brasília, sobre o seu envolvimento nas mais diversas falcatruas
de suas empresas com políticos brasileiros, BNDES, afirmando inicialmente que " quem não está preso está no
planalto e que o presidente Michel
Temer é o chefe da Orcrim (Organização Criminosa)".- As declarações
do empresário à revista não acrescenta
muita coisa daquilo que todo o mundo
já sabe como as altas doações de milhões para as campanhas dos diversos
partidos, principalmente PT, PSDB,
PMSB, , os favorecimentos prestados
ao presidente Temer, as propinas que
Cunha recebeu durante o ano 2016
para ficar em silêncio, os membros do
grupo criminoso que Temer chefia, as
falcatruas de Renan, Aécio, Geddel,
Cunha, Guido Mantega e outros, a
história da propina dos 500 mil reais
do assessor Rocha Loures, as propinas
a diversos governadores, os emprésti-

"Se não der certo", serei ambulante, cozinheiro ou faxineiro!
Estudantes de uma Instituição
Evangélica de Novo Hamburgo, RS,
ao participarem de um recreio temático da escola, vestiram de balconistas,
lixeiros, cozinheiros, faxineiros, etc.,
cuja a repercussão, como era de se
esperar, foi desastrosa. Tal atividade
foi um equívoco, mesmo que a sua
intenção fosse uma "descontração",
"interpretação", uma vez que trabalhar
o cenário era caso de "não aprovação no vestibular" ou seja, "se não der
certo". Ao caracterizarem de certas
profissões, os estudantes acabaram
desrespeitando inúmeras categorias
de profissionais, pois quiseram dizer
se não passar no vestibular eu vou ser
um gari, ou faxineira, ou eletricista,
etc. Os estudantes foram taxativos em
dizerem que trabalhariam em qualquer coisa, mais como piada, gozação.
A sociedade brasileira em que vivemos, costuma muito separar o trabalho intelectual do trabalho manual,
o que de certa forma está errado. O
escritor Paulo Freire, em seu livro "A
Importância do Ato de Ler" comenta
que qualquer tipo de trabalho exige a
participação intelectual e manual para
que haja um bom desenvolvimento. O
sujeito que é eletricista, por exemplo,
exige em seu trabalho conhecimentos
de eletricidade e condições manuais
para desenvolvê-la. Aqui no Brasil,
nós pensamos que somente as pessoas
que tem curso superior tem condições
de vencer na vida, como se costuma
dizer, o que não é verdade. Há muitas pessoas com diplomas em mãos
e estão desempregadas ou trabalhando como ascensoristas de elevadores,
recepcionistas, padeiros, garçons,
taxistas, cozinheiros, ganhando bem,
constituindo família, aumentando o
seu patrimônio, etc. Muitos brasileiros com certificados em mãos, vão
embora do país para trabalharem em
serviços braçais por ganharem melhor. O importante é que em qualquer
profissão, desde que você trabalhe
com amor, carinho e dedicação, com
certeza, tornar-se-á um bom profissional e será bem remunerado.Coisas do Cotidiano
• E nesta sexta feira, 23 de junho,
o enlace matrimonial de Jihade e Layane Pimenta, em Maringá. Layane
é médica, Cirurgiã Geral e Jihade,

Alex Fernandes França

“Também
teremos 500
quilos do bolo do
Padroeiro, que
será vendido e a
renda revertida
para as ações da
Igreja Católica”,
ressaltou o
Padre Claudinei
Martins Romão –
Pároco local

havia sido dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, dá lugar,
não apenas a cidade de Nova
Esperança, mas também a
Paróquia, que recebe como

padroeiro o Sagrado Coração
de Jesus. A primeira igreja foi
construída; era de madeira, de
dimensões pequenas, 8x6 metros, mas já era suficiente para

acolher os fiéis. Essa igreja se
completava com um pequeno
tronco de madeira onde o sino
estava fixado, por um confessionário e por altar central.

médico Angiologista, é filho do casal
amigo Dr. Mohamad/Munira. Aos
nubentes, felicidades!
• Segue nesta edição uma importante matéria sobre a descentralização do esporte com vistas a alcançar
o maior número de crianças e jovens.
O Esporte voltou a ganhar vida em
Nova Esperança por meio desta nova
administração municipal. Parabéns
Professor Márcio (gestor voluntário) e
prefeito Moacir Olivatti!
• Presidente Michel Temer, totalmente desmoralizado: Juiz não
aceitou o processamento de Temer
contra Joesley Batista da JBS; Polícia
Federal vai denunciar Temer por corrupção passiva; até na Russia ouviu-se
os gritos de "Fora Temer", que não
está sendo convidado para os grandes
eventos internacionais. Senadores do
PSDB e PMDB das comissões votaram contra as reformas trabalhistas,
impondo uma derrota fragorosa ao
governo;
• Espaço - Cultura - Cinema-"Mulher Maravilha" (Wonder Woman). Em cartaz nos cinemas brasileiros e com sucesso de bilheteria em
todo o mundo, o filme "Mulher Maravilha" ( Wonder Woman), com a atriz
israelense Gal Gadot, é uma continuidade dos filmes de super heróis. A
história de super heróis em quadrinho
iniciou-se por volta da década de 30,
com explosão de vendas de milhões de
revistas. Inicialmente eram somente
homens os heróis e as mulheres eram
empregadas ou subalternas. Posteriormente surgiu a ideia de se criar uma
heroína mas não que fosse violenta
como eram os heróis, mas baseado no
feminismo, ou seja, na independência
da mulher, A heroína venceria sempre pelo amor da mulher, apesar dos
seus poderes e, somente em casos de
necessidades, haveria violência. Mas
mesmo assim, com carinho e amor, a
mulher mostraria aos homens as suas
virtudes e erros. Surgiu aí a super heroína, a "Mulher Maravilha", também
com sucesso de vendas em revistas
em quadrinho. Entre tantas histórias
com a "Mulher Maravilha", o atual filme fala de uma mulher, Diana Prince
,poderosa e forte, que morava numa
ilha de nome Tremyscira, escondida
no mundo pelos deuses gregos do

Olimpo e, estava sendo preparada
por mulheres guerreiras que lutavam
a cavalo (as Amazonas)para ser também uma delas, seguindo as tradições
das guerreiras da ilha. De repente, cai
um avião em chamas ao mar, próximo
da ilha e o piloto ( de nome Steve Trevor ), que é salvo por Diana que presenciou a queda, disse após recuperar
os sentidos disse que era oficial do
exército do serviço de inteligência dos
Estados Unidos e estava em guerra
contra os alemães, com mortes de
milhares pessoas. Com o intuito de
trazer paz para a humanidade, Diana disse que tinha chegado a hora
de abandonar a ilha e pediu ao piloto
Trevor que a levasse para as linhas de
frentes da guerra, onde iria lutar em
prol da paz entre os povos. O filme
é muito interessante, com um bom
enredo e muitos efeitos especiais. Recomendo à todos a assistirem, tanto
adultos como crianças. Gostei muito
do desempenho da atriz israelense,
Gal Gadot;
• Nas eleições parlamentares da
França realizada domingo, 18 de junho, dos 577 parlamentares eleitos,
223 são mulheres, constituindo um
número bastante expressivo de deputadas;
• Caras de pau - Outro dia, estávamos numa fila para comprar ingressos para entrar numa cinema em
Maringá, quando quatro adolescentes
entraram na frente de uma das filas,
sem pedir permissão as demais pessoas, compraram os ingressos e saíram dando risadas. Pesquisa recente
realizada no Brasil mostrou que 74%
da população respondeu que gosta de
passar os outros para trás. Por aí, você
tem a ideia que a corrupção em nosso
país começa pelo próprio povo brasileiro. O que você acha disso?
• Com o apoio maciço dos caciques do PMDB, a subprocuradora da
Procuradoria Geral da República, Raquel Dodge, deverá ser eleita a nova
Procuradora Geral da República em
substituição a Rodrigo Janot;
• 21ª Parada do Orgulho LGBT
realizada domingo último, 18 de junho, em São Paulo, reuniu cerca de
três milhões de pessoas com apupos
pesados ao presidente Temer, assim
como que pressionando aos autori-

dades para que o país se torne uma
nação laica ( sem religião oficial). De
acordo com a Constituição Federal
em vigor, nós já somos um país laico;
• Você poderia dizer o que é
ética? É uma palavra derivada do
greto e faz parte de um ramo da filosofia dedicada aos assuntos morais.
É aquilo que pertence ao caráter. Em
recente pesquisa entre os jovens do
país sobre ética, 90% responderam
que o brasileiro tem pouco ou nenhuma ética. Entre as profissões que
tem mais ética para os jovens, foram
citadas pela ordem: os bombeiros,
professores, militares, jornalistas. A
classe política foi classificada como a
última nesse quesito ética. Como se
vê, ética e cidadania são conceitos importantes dentro de uma sociedade.
• O cachorro quente prensado
está movimentando as votações na
Câmara de Maringá para se tornar
o prato típico da cidade. Por ser um
alimento altamente gorduroso, a efetivação de tal comenda é desnecessária no mundo moderno onde se
combate diariamente o mal colesterol
e triglicerídios, tão danosos à saúde
humana. Como médico, não poderia
deixar de comentar este assunto!

ENTRELINHAS

Trump e a Ilha de Cuba
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou sexta feira, dia 16 de junho, mudanças
nas medidas de reaproximação com
Cuba que havia sido implementadas
pelo seu antecessor, Barack Obama.
As novas diretrizes criam mais complicações para viagens de cidadãos
americanos à ilha e vetam operações
de comércio com empresas cubanas
que tenham relações com o setor
militar. Um amplo leque de negócios
em Cuba envolve controle ou participação de empresas estatais que
pertencem as Forças Armadas Revolucionárias. Essa conduta de Trump é
um compromisso de campanha eleitoral, pois durante a campanha ele
criticou esse acordo com Cuba, dizendo que era um mau acordo. Além
do mais, essa conduta de Trump foi
para agradar a direita americana que
é anticastrista e também contrária a
presença de cubanos nos Estados
Unidos.

***Já estamos no inverno, desde o dia 21 de junho último.***Rodovia Júlio Zacharias volta a ficar
esburacada.***Cadê o DER?***O prefeito do Rio de Janeiro, o bispo Marcelo Crivela, da Igreja Universal,
acaba de criar uma celeuma sem tamanho para a sua administração. Crivela decidiu reduzir em 50% a ajuda do
município para o carnaval carioca, apesar de todos os argumentos plausíveis da Liga Independente das Escolas
de Samba alegando que o carnaval gera muito lucro para o Rio, mão de obra, turismo, etc., Crivela disse que os
outros 50% é para construir creches, melhorias na educação, etc. As Escolas de Samba ameaçam não realizar
o carnaval em 2018. Será que Crivela vai segurar essa barra? E a Rede Globo como fica?.***"Quanto mais
conheço as pessoas, mais gosto do meu cachorro." (Blaise Pascal-Físico, matemático, filósofo, teólogo
francês- 1623-1662).
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Pauta da 16ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Nova Esperança

TRABALHO MUITO,
MAS RENDO POUCO

É

bem provável que você já tenha se sentido
angustiado, assim como eu, pensando que a
única forma de conseguir melhores resultados é tentando produzir mais, seja através do trabalho árduo ou trabalhar mais para render mais.
Mas muitas vezes não é bem assim, podemos
trabalhar mais, se empenhar mais, demandar mais
energia e, no entanto, colher resultados medianos,
quando não, pequenos.
Podemos trabalhar todos os dias, cerca de 8 horas e mesmo assim ter a sensação de que não conseguimos fazer tudo o que deveríamos fazer, ou sempre ter aquela sensação de que poderíamos sempre
ter feito mais.
Bem pior ainda, é quando nos convencemos que
não nascemos para uma vida de sucesso e que ser
um vencedor é somente para os outros, e definitivamente: “eu nasci para sofrer”... e neste caso, estamos
aceitando de forma passiva, o insucesso.
O mundo está carente de pessoas com mentalidade campeã, pois a maioria das pessoas está fadada a viver uma vida de fracasso.
O mundo poderia, sim, ter um número bem
maior de pessoas vencedoras, mas isso não acontece, e estes são alguns do motivos:
- As pessoas estão perdidas na vida;
-As pessoas desperdiçam oportunidades;
-As pessoas nada realizam e na maioria das vezes ficam dando desculpas para seu fracasso.
-As pessoas assumem uma atitude de “tanto faz”
na vida.
-As pessoas estão com falta de foco;
-As pessoas sofrem de incongruência nos seus
objetivos;
-As pessoas não consideram sua vocação na formulação dos seus objetivos;
-As pessoas querem ter sucesso, mas não querem fazer o trabalho.
“Todos quererem ganhar medalhas de ouro,
mas poucos querem treinar na intensidade necessária para conquistá-las”. Mark Spitz.
A vida é curta, portando devemos aprender a
trabalhar com prazer.
Trabalhar é muito gostoso pra quem descobre o
sentido do trabalho em sua vida.
Trabalhar com alegria e satisfação é uma das características de quem tem a mente de um vencedor!

- PROJETO DE LEI
EM 2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei
25/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Roberto da
Silva, Brayan Oliveira Pasquini, Eurides Fernandes,
Dirceu Trevisan, Laércio
Mazzocatto Salvaterra, Maria Eunice Zacharias Zacarias, Maurício Alexandre
Marin Gaona e Mauro Sabino da Silva, que concede
Título de Mérito Comunitário de Nova Esperança,
conforme Lei nº 1.319 de
11/12/1995.
2) Projeto de Lei
31/2017, de autoria dos
Vereadores Carlos Roberto
da Silva e Mauro Sabino da
Silva que dispõe sobre a denominação de logradouros
públicos e dá outras providências.
3) Projeto de Lei
30/2017, de autoria do
Executivo Municipal, que
autoriza o Poder Executivo Municipal a promover
leilão para alienar veículos
e sucata inservível de propriedade do Município de
Nova Esperança, e dá outras providências.
- PROJETO DE LEI

EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº
24/2017, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para
a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício
de 2018, e dá outras providências.
- PROJETO DE LEI
DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº
35/2017de autoria dos Vereadores Maurício Alexandre Marin Gaona, Maria
Eunice Zacharias Zacarias,
Mauro Sabino da Silva,
Maria Isabel Cardoso Leal
Escobar, Laércio Mazzocatto Salvaterra, Dirceu Trevisan, Eurides Fernandes,
Carlos Roberto da Silva e
Brayan Oliveira Pasquini, que concede o Título
de Mérito Comunitário de
Nova Esperança, conforme
Lei nº 1319 de 11/12/1995.
2)
Projeto de Lei
36/2017, de autoria do Vereador Carlos Roberto da
Silva que dispõe sobre a denominação de logradouros
públicos e dá outras providências.
- INDICAÇÕES:

T

homônimo de Luiza Trigo, que já tem um sucesso
razoável e conta com uma
boa quantidade de fãs. Um
aspecto positivo para o sucesso desse filme é sua protagonista, ela é uma das queridinhas dos adolescentes da
atualidade, Larissa Manoela.
A garota debutou no cinema
ainda pequena, encantando
a todos em O Palhaço, de
2011, mas alcançou fama
nacional ao dar a vida a Carlota Joaquina no remake de
Carrossel.
Como protagonista de
Meus 15 anos ela leva aos
cinemas questões comuns
da vida normal de qualquer adolescente, como os
medos, as inquietudes, as
inseguranças e a impopularidade. Sendo esse último
quesito o que dará o tom
ao longo do filme, pois ele
apresenta uma protagonista que não é muito popular
na escola que frequenta e ao
ganhar repentinamente um

Oliveira Pasquini, requer,
após a tramitação regimental, que seja encaminhado
ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação:
solicitando que sejam feitas
as seguintes manutenções
e instalações no Posto de
Saúde Central Jair Zeferino:
- Cobertura na rampa
de entrada e instalações de
bancos;
- Manutenção constante
no telhado;
- Acessibilidade em todo
prédio (corrimão, faixa antiderrapante entre outros);
- placa com identificação conforme determinação SUS;
- verificar a possibilidade de corte das árvores
atrás do posto.

PLANTÃODASEMANA

FONE 44 3252-2253
Av. 14 de Dezembro n°845
24/06 ATÉ 30/06

“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

emos outra semana
calma nos cinemas,
algo que provavelmente será favorável aos
blockbusters que insistem
em permanecer em cartaz, alguns com razoável
sucesso, como é o caso de
Mulher-Marvilha. As duas
estreias dessa semana não
apresentam grande capacidade de chamar atenção,
mas são direcionadas a um
público bastante específico,
o que talvez possa resultar
num significativo sucesso de
bilheteria.
Estreia hoje, uma comédia adolescente nacional
intitulada Meus 15 Anos,
além dela temos o suspense
recheado de drama O Círculo estreando também.
Ambos desconhecidos do
grande público, com pouco
apelo midiático, mas com
certo potencial.
Vamos começar pelo filme nacional, Meus 15 Anos
é uma adaptação do livro

1) Indicação nº 119/2017
de autoria da Vereadora
Maria Eunice Zacharias
Zacarias, requer, após a
tramitação regimental, que
seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal,
a seguinte Indicação: solicitando o recape em toda
extensão do Conjunto Júlio
Zacarias.
2) Indicação nº 120/2017
de autoria dos Vereadores
Maria Eunice Zacharias
Zacarias, Maurício Alexandre Marin Gaona, Carlos
Roberto da Silva, Mauro
Sabino da Silva e Brayan
Oliveira Pasquini, requer,
após a tramitação regimental, que seja encaminhado
ao Senhor Prefeito Municipal, a seguinte Indicação: solicitando reiterar a
indicação onde solicita o
estacionamento em apenas
uma lateral da Rua Adelina
Procopiak, enviando ainda
anexo com fotos e abaixo-assinado da população.
3) Indicação nº 121/2017
de autoria dos Vereadores
Maria Eunice Zacharias
Zacarias, Maurício Alexandre Marin Gaona, Carlos
Roberto da Silva, Mauro
Sabino da Silva e Brayan

concurso descobre que terá
uma grande festa de 15 anos,
o que irá mudar sua vida e a
forma de se relacionar com o
mundo e as pessoas.
Um filme simples, delicado, que faz rir, mas que
não deixa de lado o drama,
o romance e outras questões
leves da vida. Algo bem definido e que agradará a um
público ávido por histórias
pelas quais ele possa se identificar, os adolescentes.
A outra estreia é mais
adulta, muito mais pesada e
bem mais crítica também. O
Círculo também é baseado
em um livro homônimo escrito por Dave Eggers, lançado em 2013, mas que chegou
ao Brasil apenas em 2014, pa-

rece recente, mas em relação
ao tema que ela aborda pode
ser entendido como algo que
já está ficando velho.
O filme procura adaptar
o clima futurista da história
à realidade, mas tem dificuldades, já que a trama do
livro já é muito próxima do
que as pessoas vivenciam
hoje em dia. A premissa é
muito simples, uma grande
empresa da internet é capaz
de saber o que cada pessoa
gosta, quer e precisa ao redor do mundo, tornando a
vida de todos muito melhor.
Em meio tudo isso ocorrerão as típicas disputas de
poder empreendidas pelos
homens poderosos que se
apresentam por detrás des-

sas grandes fachadas.
A história é boa e lembra
muito a forma de desenvolvimento utilizada pela
famosa série Black Mirror,
mas peca bastante na adaptação. Seu roteiro é demasiado rápido, os personagens
são inseridos na tela sem
que haja um desenvolvimento prévio, apenas a protagonista é tratada com respeito
em relação a isso. Há quem
diga, dentre os críticos, que
seria melhor dividir a história em duas partes, pois assim se evitaria o imenso desperdício de potencial que se
apresenta nesse lançamento.
A grande aposta do diretor James Ponsoldt está em
seu elenco, recheado de estrelas. O papel principal fica
por conta de Emma Watson,
que cada vez mais vem se firmando como grande diva do
cinema e em nada lembra a
pequena, perspicaz e frágil
Hermione de Harry Potter.
Destaque também deve ser
dado a John Boyega, um ator
que tem chamado atenção
devido à sua importância na
nova trama da franquia Star
Wars (pena que seu personagem é tão pouco desenvolvido em O Círculo) e por fim,
temos as aparições rápidas,

mas intensas de Tom Hanks
ao longo da trama (interessante que isso foi o suficiente para que ele ganhasse espaço no pôster do filme).
Mesmo que eu já tenha
adiantado muito sobre a
história no texto acima, é
interessante deixar claro
qual é a trama! Nela temos
O Círculo, uma das empresas mais poderosas do planeta. Atuando no ramo da
Internet, ela é responsável
por conectar os e-mails dos
usuários com suas atividades diárias, suas compras
e outros detalhes de suas
vidas privadas. Ao ser contratada, Mae Holland, papel
de Emma Watson, fica muito empolgada com a possibilidade de estar perto das
pessoas mais poderosas do
mundo, mas logo percebe
que sua função lá dentro é
muito diferente do que imaginava.
Por que ver esse filme?
Porque por mais o que o
potencial total do filme não
seja alcançado ele ainda traz
uma premissa crítica e instigante, além disso, sua característica de conto moderno
empolga e, só por isso, já
vale a entrada do cinema.
Boa Sessão!
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ão restam dúvidas
de que o esporte,
além de contribuir para uma significativa
melhora na qualidade de
vida da população, configura-se em uma importante ferramenta de transformação e inserção social.
O velho ditado diz que
“mente vazia, oficina do
diabo”. Crianças, jovens
e adolescentes precisam
se ocupar no período de
contraturno escolar, como
maneira de usufruir dos
múltiplos benefícios que o
esporte gera: socialização,
qualidade de vida, respeito às regras, potenciar
bons hábitos, ter responsabilidades e compromissos, enfim, transmitindo
importantes valores que
serão levados para toda a
vida. Juvenis com problemas de relacionamento
tendem a romper esta barreira por meio do esporte.
Quando este incentivo não
ocorre, uma parcela deste
público acaba se tornando
alvo fácil dos que além de
maquinar, praticam o mal.
Sabendo desta realidade de caráter sociológico,
o Departamento de Esportes de Nova Esperança
vem incentivando a prática de várias modalidades:
futebol, voleibol, futsal e
atletismo fazem parte da
estratégia da descentralização do esporte implementada pela atual administração. O município
esteve presente este ano
da 1ª competição oficial:
Jogos Abertos do Paraná
– fase regional, que aconteceu em Floraí. “Participamos em várias modalidades: vôlei (MF), Futsal
(MF) e futebol de campo
(técnico João Marcelo),
que se classificou para a
fase de mata-mata que
ocorrerá dentre 15 dias.
Isso é resultado da nova
visão esportiva que estamos implantando. Vamos
participar também dos
Jogos Escolares que se inicia neste final de semana
em Terra Rica. Estaremos

Descentralização do Esporte
busca alcançar crianças e jovens
de várias localidades do município
A ideia da administração municipal é tirar crianças e
jovens da ociosidade, estabelecendo rotinas de treinamentos
como forma de tornar o esporte mais acessível à população.
Fotos: Alex Fernandes França

O desenvolvimento do esporte além de proporcionar benefícios para a saúde dos jovens e adolescentes, configura-se em importante ferramenta de transformação social

com uma das maiores delegações tanto no masculino
quanto no feminino: futsal,
vôlei, handebol. Basquetebol e xadrez”, explicou o
professor Márcio.
COMPETIÇÕES:
Segundo o prefeito Moacir Olivatti: “nossa meta é
desenvolver várias modalidades esportivas. Inclusive
começamos a participar de
competições fora do município e voltamos a ganhar
visibilidade de outras cidades”, destacou.
De acordo o professor
Márcio André Silva, que
atua como voluntário, haja
vista ainda não ter sido
criada a Secretaria de Esportes, “buscamos atuar
onde é o ambiente destes
jovens ou seja, nos seus
bairros e na escola. Várias
modalidades atuando em
conjunto para que a criança, jovem ou adolescente se
identifique com qualquer

PARTICIPAÇÃO POPULAR:
A ARMA LETAL CONTRA
OS MAUS POLÍTICOS

A

té que enfim estamos
saindo do estado de
letargia que nos encontrávamos, para termos
uma atitude mais ativa diante
dos acontecimentos políticos
em nosso país e principalmente em nosso município.
Quando falávamos em
política, só ouvíamos dizer
que isso era coisa para ma-

landro e que pessoa de bem
não deveria se envolver, porque senão acabaria sendo
“queimado” na sociedade,
ou se contaminaria por esse
ambiente político considerado perverso.
Com certeza existem
muitos políticos corruptos,
talvez a maioria deles, mas
também existem muitas pes-

uma delas, ou quem sabe,
várias. O projeto Voleibol
nas escolas, dentro da própria aula de Educação Física além do treinamento de
futsal e futebol no contraturno escolar fazem parte
desta estratégia. Estamos
também com o prefeito de
natação para os 5ºs anos
das escolas de período integral além do Distrito em
Ação, que atende Barão de
Lucena e Ivaitinga”, frisou.
O Projeto vai contemplar cada bairro que possui uma escola e esta por
sua vez, abrigará oficinas
esportivas com a prática
de diversas modalidades.
“O objetivo é colocar dentro dos próximos 04 anos
o maior número de atividades esportivas nas várias
localidades. A menina dos
olhos é o esporte escolar.
Consequentemente o esporte de competição será
forte. O futebol que sempre
foi grande tradição ficou

anos sem representante nos
jogos escolares. Criamos
uma Escolinha do Município para sanar essa lacuna. Futebol é uma paixão
nacional. Toda cidade tem
que ter a prática dessa modalidade. As diversas modalidades esportivas existentes estão passando por
planejamento e periodização dos treinamentos. Estes
fatores são contemplados
por meio de metodologia
de treinamento unificada para todos os esportes
e suas respectivas categorias”, concluiu o professor
Márcio Santos Silva.
“A prática esportiva
proporciona diversos benefícios para o dia a dia das
pessoas além de aumentar a qualidade de vida de
quem a pratica. A nossa
gestão acredita e aposta
nisso e incentivaremos as
ações voltadas para este
fim”, finalizou, motivado, o
prefeito Moacir Olivatti.

soas de bem fazendo política,
partidária e apartidária e que
também estão contaminando esse meio.
É uma guerra entre o bem
e o mal, ou seja, entre o bom
e o mal político. E eu pergunto: Quem tem vencido? E
qual a arma que temos para
mudar esse resultado?
A resposta me parece
muito clara para as duas perguntas. Embora persistam
alguns bons políticos, pelos
acontecimentos que se revelam, tem vencido os maus
políticos, diante do afastamento dos cidadãos de bem
da política, ou seja, diante da
postura que todos estávamos
tendo de sequer falar em política. Mas acredito que essa
realidade aos poucos está
sendo mudada, pois a população está mais interessada
sobre os assuntos políticos e
os atuais acontecimentos levaram o povo a buscar mais

informações e emitir opiniões sobre a forma como
estamos sendo governados e
como deveria ser.
Portanto, a arma mais letal para os maus políticos é a
participação popular.
Vejo gratos exemplos em
nosso município e posso citar alguns deles, que inclusive foram matéria desse jornal.
Essa semana os alunos do
quinto B, da Escola Municipal Ana Rita de Cássia foram
assistir uma seção na Câmara
Municipal, para conhecer o
trabalho dos vereados. Também está sendo realizado em
nosso município o projeto
“Justiça e cidadania também
se aprende na escola”. O Observatório Social de Nova Esperança tem um espaço onde
podemos informar e convocar a população a participar
dos assuntos de interesse público, entre outros projetos

“Nossa meta é desenvolver várias modalidades de esportes.
Inclusive começamos a participar de competições fora do município e voltamos a ganhar visibilidade de outras cidades”,
destacou o prefeito Moacir Olivatti

“O objetivo é colocar dentro dos próximos 04 anos o maior número de atividades esportivas nas várias localidades”, frisou o
professor Márcio Santos - voluntário na condução do Departamento de Esporte

que estão acontecendo.
Também podemos citar
bons exemplos nas posturas
de nossos políticos, como
as visitas que os vereadores
estão fazendo às repartições
públicas, aos hospitais e escolas, para verem de perto a
realidade da estrutura fornecida aos funcionários e à população, ouvindo seus relatos. Como também a atenção
que estão dando ao problema
que o município passa por
ter perdido a Certidão Negativa junto ao Tribunal de
Contas do Estado, por extrapolar o percentual máximo
para a folha de pagamento.
Isso mostra que nossa Câmara está atuante na fiscalização
dos trabalhos do executivo,
que é uma de suas funções.
De outra banda, o chefe
do executivo está realizando
reuniões com seus funcionários e fazendo prestação
de contas à população, onde

está esclarecendo a situação
financeira do município e as
políticas que está adotando
para cada área de atuação do
executivo.
De certo que nem tudo
são flores e que muitas outras
mudanças deverão ocorrer,
visando maior transparência
de todos os atos do executivo e legislativo, uma melhor
gestão dos recursos públicos,
bem como uma maior participação popular nos assuntos
de interesse público.
Depende de nos incomodarmos e não nos acomodarmos e termos uma atitude
pró-ativa diante dos políticos
e das políticas públicas por
eles implantadas.
E finalizo com mais uma
pergunta: Você cidadão,
ciente de sua força e responsabilidade, será a arma
invencível para que vençam
os bons políticos ou vai ficar
enferrujando no armário?
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28ª Festa das Nações de Floraí
superou as expectativas mais
otimistas dos organizadores

ARTIGO

Conheça as
principais cirurgias
plásticas realizadas
no Brasil e no mundo
Descubra que essa é uma
realidade cada vez mais acessível
Por: Dr. Carlos Felipe Pasquini de Paule

A International Society of Aesthetic Plastic Surgery divulgou um
relatório com números sobre cirurgia plástica ao redor do mundo em
2013. Ao todo foram 23 milhões de cirurgias plásticas no ano passado. O Brasil ocupa posição de destaque no levantamento: o país foi
o que mais realizou procedimentos cirúrgicos, ficando a frente dos
EUA.
As cirurgias mais realizadas no Brasil foram lipoaspiração e colocação de próteses mamárias. O país também é líder quando o assunto é rinoplastia e abdominoplastia. Entre os procedimentos estéticos
não cirúrgicos o destaque é a aplicação da toxina botulínica. As mulheres representam 87,2% das pessoas que fizeram cirurgia plástica,
num total de mais de 20 milhões. Na lista de mais populares estão:
mamoplastia de aumento, lipoaspiração, blefaroplastia, lipoescultura e lifting de mama. Os homens representam 12,8% do total de
pacientes de cirurgia plástica, num total de mais de três milhões. Os
procedimentos mais procurados foram: rinoplastia, ginecomastia,
blefaroplastia, lipoaspiração e otoplastia.
Conheça melhor sobre esses procedimentos:
ABDOMINOPLASTIA:
Procedimento em que se remove o excesso de gordura e de pele
e, na maioria dos casos, restaura os músculos enfraquecidos ou separados, criando um perfil abdominal mais suave e tonificado. Mesmo
pessoas com peso corporal e proporção normais podem desenvolver
um abdômen protruido, frouxo e flácido. As causas mais comuns
destas situações incluem: gravidez ,envelhecimento, oscilações significativas no peso, hereditariedade, cirurgia prévia.
LIPOASPIRAÇÃO: Também conhecida como lipoescultura, a
lipoaspiração remodela áreas específicas do corpo, removendo o excesso de depósitos de gordura, melhorando os contornos do corpo
e a proporção. Apesar de boa saúde e da prática de exercício físico,
algumas pessoas podem, ainda, ter um corpo com contornos desproporcionais devido a depósitos de gordura localizada. Estas áreas
podem ocorrer devido a características genéticas, à falta de controle
do peso ou de atividade física.
GINECOMASTIA: A redução de mama para os homens é a correção cirúrgica das glândulas mamárias demasiadamente desenvolvidas ou grandes.
MAMOPLASTIA DE AUMENTO: Também conhecida como
mamoplastia de aumento, a cirurgia de aumento de mama utiliza
implantes para dar volume aos seios ou restaurar o volume mamário
perdido após perda de peso ou gravidez.
MASTOPEXIA: Comumente referida como cirurgia de lifting
de mama, a mastopexia reposiciona a aréola e o tecido mamário, removendo o excesso de pele para compor o novo contorno da mama,
nos casos em que há ptose (queda) da mama.
BLEFAROPLASTIA: A cirurgia de pálpebra melhora a aparência das pálpebras superiores, das pálpebras inferiores, ou de ambas.
A cirurgia proporciona aparência rejuvenescida na área ao redor dos
olhos.
OTOPLASTIA: A otoplastia trata a famosa orelha de abano, cria
uma forma natural, dando equilíbrio e proporção às orelhas e a face.
ESCOLHA UM CIRURGIÃO DE CONFIANÇA:
Cirurgia plástica envolve muitas escolhas, a primeira e mais importante é selecionar o cirurgião em que confiar. Escolhendo um cirurgião membro da SBCP assegura que você selecionou um médico
que:
-Completou um treinamento em cirurgia de no mínimo cinco
anos, sendo três de deles em cirurgia plástica.
-Está treinado para realizar todo tipo de cirurgia plástica.
-Está submetido a um código estrito de ética.
-Apenas opera em instalações médicas credenciadas.
Cirurgiões membros da SBCP são seus parceiros em cirurgia
plástica, seja reconstrutiva ou cosmética.
FATOS IMPORTANTES SOBRE A SEGURANÇA E OS RISCOS: A decisão é pessoal. Só você pode decidir se a cirurgia proposta alcançará suas metas e se as complicações e riscos são aceitáveis.
O cirurgião tem a obrigação de explicar-lhe com detalhe os riscos
associados à cirurgia. Sinta-se livre para fazer perguntas. É natural
sentir ansiedade, seja pela emoção/ entusiasmo pelo seu novo visual
ou pelo estresse pré-operatório. A evolução da cirurgia plástica nos
últimos anos é incontestável. O avanço tecnológico contribui para
o incremento das opções a serem consideradas. A cirurgia plástica
pode melhorar aspectos do corpo e da vida. Certifique-se de que suas
expectativas são realistas e pesquise antes de optar pela cirurgia.
Dr Carlos Felipe Pasquini de Paule
Cirurgião Plástico
CRM 27946 / RQE 20519
www.drcarlosfelipe.com
Nova Esperança
Clínica Dimartini – Rua Lord Lovat, 681
Telefone: 3252-3099 / 99834-1614
www.dimartini.com.br
Maringá
Clinilive – Avenida Euclides da Cunha, 1465
Telefone: 3029-3004 / 99162-6863 | www.clinilive.com.br
Médico graduado pela Universidade Estadual de Maringá
Especialista em Cirurgia Geral pela Universidade Estadual de Maringá
Especialista em Cirurgia Plástica pela Santa Casa de São José do Rio Preto
Membro efetivo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica
Professor das disciplinas de Técnica Operatória e Habilidades Clínicas da Unicesumar
Coordenador da liga de Cirurgia Plástica da Unicesumar

A

cidade de Floraí,
sua gente e visitantes vivenciaram de 15 a 18 de junho,
momentos de festividades, alegrias e encontro de
amigos e familiares.
A fase regional dos
Jogos abertos do Paraná
foi palco de encontro de
1.400 atletas de diversas
cidades do Paraná, que
aqui vieram a busca de
conquistas e classificações.
No mesmo período
aconteceu a 28ª Festa das
Nações de Floraí, evento
este já tradicional com
sua data prevista para
início na quinta-feira de
Corpus Christi, todo ano.
Na sua abertura, fez-se presente para animar
o momento a dupla revelação Bruno e Barreto,
que trouxeram a Praça
João Marques público superior a 10 mil pessoas.
No palco do cerimonial
a presença de vereadores
de Floraí, de outras cidades, prefeitos da região,
Daniel Mattos - gerente
do escritório da Cohapar
de Maringá, Evandro Junior - deputado estadual,
Luciano Ducci - deputado federal, além de outras
autoridades municipais e
estaduais.
O prefeito Fausto Herradon, abriu a festa dando
as boas vindas a todo povo
de Floraí e Nova Bilac e
também aos visitantes que
se fizeram presentes nesta
grande festa regional.
Na sexta-feira, Floraí
recebeu a ilustre visita da
governadora em exercício
do estado do Paraná, Cida
Borghetti, que com muita simpatia passava pelas pessoas com seu belo
sorriso e cumprimentos,
fazendo assim um contato
pessoal e dando seu calor
humano a nossa gente.
Visitou ainda os coordenadores dos Jogos Abertos do Paraná e desejou
bom trabalho aos mesmos. Em seguida atendeu
a imprensa e falou de seu
trabalho a serviço do Paraná e nossa gente.
A dupla Pedro Henrique e Fernando, fez o

grande show da noite para
um grande público que se
fez presente.
Esta festa teve seu sucesso principalmente pela sua
organização, tendo a frente
a vice prefeita Edna Contin,
que com o apoio do prefeito
Fausto Herradon, fizeram
planejamentos e colocaram em prática esse grande
evento, sucesso do noroeste Paranaense. Nas quatro
noites de festa passaram
por Floraí, perto de 20 mil
pessoas, o que vem mostrar
a grandiosidade deste evento que continuará a ser o
grande ícone Floraiense em
festividades.
Assessoria de Comunicação

A vice-governadora do Paraná, Cida Borghetti, foi recepcionada
pela vice-prefeita, Edna Contin e o prefeito de Floraí, Fausto
Herradon.

Em Floraí, a criança é feliz

D

entro de uma visão social
e acima de tudo, a busca da
valorização e mostra de carinho as crianças floraienses, o prefeito
Fausto e a vice Edna Contin, fizeram
liberar um dia todo de diversões a
elas no parque que fez prestar serviços durante a Festa das Nações de
Floraí, um trabalho conjunto entre
Departamento de Educação e Ação
Social do município.
Em suas palavras, o prefeito Fausto disse sobre sua alegria em ver nossas crianças se divertindo durante
toda a segunda-feira, segundo ele,
nessas crianças estamos colocando
todas nossas esperanças de um futuro
melhor para os cidadãos floraienses.
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CARTA AO
LEITOR
Sobre o Juiz
Olá, somos alunos
da Escola Municipal
Filomena Monaro
Zanusso, da turma 5º ano
B. Gostamos muito da
revista “Cidadania”, porém
tivemos uma dúvida, por
que o juiz não pode ter
duas profissões? Tchau. Até
a próxima. Beijos.

ESCOLA MUNICIPAL FILOMENA
MONARO ZANUSSO
Diretora: Aparecida Biggi dos Santos
Coordenação: Elizabete Ferreira dos
Santos Brito / Maria Ap. Alves da Silva
Professora: Rosangela Ap. Pissinate Sanches

Os alunos dos 5º anos “A” e “B” da Escola Municipal
Filomena Monaro Zanusso, orientados pela professora
Rosângela, após ter trabalhado a revista “Cidadania”
fizeram a produção de uma Carta do Leitor onde
escreveram sua opinião sobre o assunto tratado na mesma.

Giovanna Santos
Guilherme Ambrozim Messias
Hadassa Negri Rocha
João Pedro de Almeida Campos
João Pedro de Oliveira geral
Jonathan Kauã Fernandes
Kaio Henrique Rolla Jorge
Kauã Henrique Negri Cardoso
Lara Aparecida Gazola dos Santos
Larissa dos Santos Camargo

Oi, nós somos do 5º ano A, gostamos muito do projeto e aprendemos
muitas coisas com a “ Revista Cidadania”. Gostaríamos que vocês falassem
sobre o Presidente do Brasil. Gostamos muito de vocês um abraço.
Lara e Letícia
Escola Municipal Filomena Monaro Zanusso – Nova Esperança – Paraná

Giulia e Saray Noemy
Escola Municipal Filomena
Monaro Zanusso – Nova
Esperança – Paraná

ALUNOS DO 5º ANO “A”

ALUNOS: 5º ANO “A”
Aimê Ciccheto Fim
Álvaro Regiani Sabatino
Emanuelly Abrão Alves
Evellyn Eduarda Pontes Pereira
Fabrício Gabriel da Silva Soares
Fernanda Mattos
Fernando Henrique de Souza Silva
Gabriela Beatriz Boaventura
Gabriel dos Santos Dantas

Os direitos do Presidente

ALUNOS DO 5º ANO “B”

ALUNOS: 5º ANO “B”
Adrian Felipe de Souza
Amanda de Moura Rodrigues
Cabral
Bruna Sobrinho de Morais
Elany Cardoso Bruneli Rampim
Felipe Alves Rampim
Gabriela da Silva Lourenço
Giovanna Molina Gonçalves
Giulia Silva de Barros Costa

Letícia Campos Janeiro
Lucas Galvão
Pablo Ricardo Leal Costa
Pedro Henrique Castelari Paulo Barbosa
Pedro Henrique Rodrigues da silva
Poliana de Padua Coelho Bonadio
Rafael Guedis Milléo Ferrett
Sarah Subtil Pedroso
Sidney Sales da Costa
Stephany Galdino Tomadon

Gustavo Henrique S. de Oliveira
Igor da Silva Soares
João Antonio Custódio G. de
Souza
João Arthur Lopes Farias
Kathelynn Casali Ribeiro
Kauan Bedutti Oliveira
Laisa de Melo Rodrigues
Lucas Gabriel dos Santos

Matos
Lucas Gabriel Rodrigues Roncoletta
Maria Eloísa Porfírio Lopes
Mariana da Silva Lopes
Mateus Borges da Silva
Nathalia Wisenfad Casoti
Pedro Henrique Orelio Correia
Saray Noemy Silva Barros
Mickael dos Reis S. R. de Paula

APOIO

ARTIGO

De professor
para professor

Biblioteca Municipal Érico
Veríssimo inova sistema
de empréstimo de livros e
cadastro de leitores
Alex Fernandes França

Por: Luana Nicola de Sá

O

lá, amigos professores. Diante de muitas
leituras, tenho observado enquanto professora, o grande número
de projetos voltados aos
alunos. Concordo que,
o mesmo é importante
na sala de aula, que deve
ser visto e compreendido e, quando atinge a
um resultado desejado,
isso gera uma enorme
satisfação para o professor. Entretanto, é fundamental também, que
se olhe de forma mais

diligente a este profissional, pois, se o aluno
atingiu altos índices na
aprendizagem, o professor contribuiu para
que isto acontecesse.
Pensando nisto, escrevi
esse artigo, como forma
de motivá-los, pois, somos importantes perante a sociedade "SIM",
embora à rotina da sala
de aula tem causado
extress, esta profissão
tem de ser olhada com
muito respeito, porque
sem nós, não se formam
grandes médicos, advo-

gados, empresários, entre outros. Olhando por
um âmbito positivo, o
que temos enquanto
profissionais? Estudos,
carreira, experiência e
potencial para trabalhar
com nosso alunos. Com
base nesta afirmação, o
que podemos agregar?
POSICIONAMENTO,
por meio do diálogo ,
deixando o aluno expor
suas ideias, mas deixando claro que, o professor tem toda a liberdade
de se posicionar no seu
papel de profissional.

Luana Nicola de Sá
Especialista em Educação Especial e Neuropedagogia
Formação em Terapia Holística e Coaching
Fanpage: Pedagoga e Coach - Luana Nicola de Sá | (44) 99940-2954
Fênix (Núcleo de Desenvolvimento Humano)
Endereço: Avenida 14 de Dezembro, 360

Por meio da modernização do sistema, o Departamento de Cultura objetiva receber mais
leitores e criação de novos cadastros

N

o início de junho, a
Biblioteca Municipal
Érico Veríssimo, em
Nova Esperança, iniciou a sistematização de empréstimo de
livros e de criação da carteirinha de usuário da Biblioteca.
“Tudo está informatizado.
Desde a busca pelo livro que
já era através de sistema, até
o empréstimo. O cadastro do
aluno é feito no sistema, não
necessitando mais das carteirinhas físicas que eram preenchidas na máquina de escrever.
Hoje o aluno vem abrir seu cadastro e pode tirar sua foto na
hora através de uma webcan
interligada ao sistema. Tudo
ficou mais fácil, mais rápido e
acompanhando a atualidade.

É muito importante a implantação de sistemas desse tipo.”
Explica a Diretora de Cultura
Roberta Fernandes Martins.
Através da modernização
do sistema, o Departamento
de Cultura visa receber mais
leitores e criação de novos cadastros, pois antes era mais difícil, principalmente pela foto
3x4 que era item obrigatório
na hora de fazer o cadastro,
muitas pessoas não tinham
disponibilidade de fazer as fotos deixando de levar os livros
disponíveis para empréstimo.
Neste mês de julho a Biblioteca através da Coordenadora das Bibliotecas Municipais Cida de Lago, estará em
campanha para trazer novos

leitores. “É muito importante
freqüentar a Biblioteca desde
cedo criando hábitos saudáveis
como o da leitura, pois a criança que cria esse hábito nos anos
iniciais será preparado para um
futuro mais promissor.” Explica
a Coordenadora Cida Lago. A
Coordenação estará enviando
cartas convite para os pais e
alunos dos 5º anos das escolas
municipais para vir conhecer e
freqüentar a Biblioteca. Além
dos livros, a Biblioteca possui
um Telecentro para pesquisas
na internet e uso do computador para fazer trabalhos, e possui um amplo espaço que pode
ser utilizado para estudo, aulas
de reforço, leitura de revistas e
jornais.
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Débora da Costa e Juca Rando receberam em sua casa familiares para

um delicioso e farto Arraiá, com direito a bebidas e comidas típicas. Os
convidados saíram encantados com tamanha organização e beleza do evento.

O casal Dayane Nunes
e Victor Prete,

recebe os parabéns de
familiares e amigos, pela
comemoração de 10
anos de vida em comum.
Victor é gerente do
Supermercado Gazolla
de Nova Esperança e
ela, é proprietária da loja
Decor Day.

A professora Rosemery Toná
Ribeiro deixou essa bela
mensagem: “Sentimentos bons
sempre fazem bem e alimentam
o coração”. #tônonoroeste

A leitora Erika Souza Paiva comemorará
aniversário no dia 26 de junho e já
antecipou o registro. #tônonoroeste

Atletas do Centro de Treinamento Aisha
Ninja de Nova Esperança conquistaram
7 Ouros, 2 Pratas e 2 Bronzes, no
Campeonato Paranaense de Muaythay,
realizado no dia 28/05 no Ginásio
de Esportes Chico Neto na cidade de
Maringá-PR. #tônonoroeste

A Conti Bier de
Nova Esperança
tem na direção
o dinamismo
de Cristina e
Edson Hererro,
casal presente
em todos os
acontecimentos
importantes de
nossa sociedade.

Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para
colocar nas redes sociais? Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua galera os passeios legais que você tem realizado ou
seu dia a dia colocando sua foto gratuitamente no Jornal Noroeste.
Para participar é muito fácil, você só precisa escrever #tônoNoroeste, tirar uma foto, dizendo onde está e postar no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!!

*
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JOGOS DAS ESTRELAS

Jogo festivo da
Seleção Máster
termina no empate

Reunião em Curitiba vai tratar
sobre a efetiva implantação
das APACs no Paraná

N
O “Jogo das Estrelas” disputado sábado à tarde em
Paranavaí terminou no empate em 3x3. O confronto
teve a presença da seleção
máster, com ex-atletas do futebol brasileiro, como Muller, ex-São Paulo. Esta seleção contou com “reforço”
de atletas de Paranavaí para
enfrentar o representante do
Noroeste, um combinado de
jogadores de Paranavaí e região. O jogo foi disputado no
Estádio Waldemiro Wagner.
EQUIPES:
Seleção do Noroeste Gilmar, Marco Antônio, Ferreira, Nego D’água, Coruja,
Márcio, Rafael de Souza,
Reinaldo Alexandre, Canhoto, Sérgio, Carlos Henrique
(prefeito), Gersinho, Etienne, Batata, Luiz Neto, Dezinho, Luciano, Aguinaldo

(3 gols), Vilmar, Maringá,
Banana, Deni Passos, Edson
Queixada, Bagunça, Dr. Rubens Cirena. Técnico: Cidão.
Seleção Máster - Marcão,
Pavão, Claudecir, Danilo
Avelar, Aritana, Alexandre,
Nilson, Adhemar (1 gol),
Muller (1), Sidnei, Damião
(1), Marquinhos Morais, Rafael Avelar, Cláudio Mendes,
Miro, Sidnei, Gadeia, Donizete, Mano, Gino, Amauri,
Neto, Claudecir Paraná. Técnico: Tonhão.
Árbitro: Margarida. Assistentes: Washington Castellano, Rodrigo Luiz Soares,
Luiz Pereira Lucas e Nilson
Gomes da Silva. Mesário:
Luiz Henrique Torsani.
A realização foi dos Amigos da Vila Operária, em
prol ao Lar Vicentino e Asilo
Lins de Vasconcelos.
Diário do Noroeste

Um ato que salva vidas

T

O USO DO TEMPO

empo é dinheiro. Essa
frase acompanha todos aqueles que empreendem alguma coisa, quer
seja família, negócio, religião,
etc. Por incrível que pareça,
nosso maior desafio ainda
continua sendo a administração do tempo.
Tem faltado sabedoria no
uso desse presente tão valioso que Deus nos dá continua-

mente. Sempre tropeçamos
na escolha das prioridades.
Para tanto, estou compartilhando contigo as palavras
bíblicas de Eclesiastes 3:1,
que diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo
para todo o propósito debaixo do céu.
Quando essa máxima é ignorada, as coisas costumam
se encrencar. Não devemos

Alex Fernandes França

a próxima segunda-feira (26) às
14h:00min. a Juíza
da Comarca de Alto Paraná, Dra. Rita L M Prestes,
participará de uma reunião
para tratar de estratégias e
temas relacionados à efetiva
implantação das APACs no
Estado do Paraná.
A reunião será Coordenada pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do
Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, e contará com a presença do seu
Supervisor, Desembargador
Ruy Muggiat, dos representantes da FBAC – Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados, da
Dra. Branca Bernardi, Juíza
Coordenadora de Implantação das APACs no Estado
do Paraná e de diversos Juízes Estaduais, empenhados
neste trabalho de ressocialização dos condenados, pela
humanização das penas restritivas de liberdade.
A APAC - Associação de
Proteção e Assistência aos
Condenados se dedica à recuperação e à reintegração
social dos condenados a penas privativas de liberdade.
O grande enfoque do mé-

todo APAC é que, enquanto
o preso (recuperando) está
cumprindo pena, ele aprende tudo o que realmente
deve fazer lá fora, em seu retorno à convivência social.

A missão da APAC, portanto, é "humanizar o cumprimento das penas privativas
de liberdade, oferecendo
ao condenado condições de
recuperar-se e, ainda, prote-

Durante o início do inverno
acontece em todo o país a campanha "Junho Vermelho", que busca
conscientizar a população sobre a
importância da doação de sangue.
A iniciativa ganha mais relevância
porque neste período os bancos
de sangue apresentam uma queda
de 30% nas doações, muitas vezes
ficando abaixo do mínimo necessário para atender a demanda.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS) um
simples ato como doar sangue
pode salvar até três vidas. Apesar
de todos nós estarmos sujeitos a
necessitar da doação de sangue,
ainda encontramos no Brasil
poucos que se dispõe a esse ato
de solidariedade e cuidado com o
próximo.
Dados do Ministério da Saúde
apontam que 1,8% da população
brasileira doam sangue com regularidade, abaixo do indicado,
por exemplo, pela Organização
Pan-Americana de Saúde (OPAS),
que mostra que o ideal seria pelo
menos 2% da população doar
sangue para suprir a necessidade

de um país, e ainda longe dos 3%
sugeridos pela OMS.
Em 2015 apenas 61% das
doações de sangue no Brasil foram voluntárias (feitas sem saber
quem irá receber o sangue), enquanto 38% foram de reposição
(realizadas para um amigo ou
parente que precisa de sangue).
Ou seja, muitas vezes só conseguimos mobilizar a doação de sangue
quando a situação nos atinge a um
nível pessoal.
É perceptível que ainda não
temos no país uma cultura que
trabalhe a questão da doação de
sangue como um ato de responsabilidade social. Promover essa
mudança exige que desde jovens,
tanto em casa quanto nos colégios,
tenhamos informações a respeito
de como funciona, quem pode
doar, a importância da regularidade desse ato e, especialmente, que
ela beneficia a todas as pessoas.
Disseminar essas informações
também pode e deve ser feito ao
longo do ano em diferentes segmentos, com iniciativas de órgãos
públicos, empresas, comunidade e

terceiro setor. Cito como exemplo o projeto "Doe Sangue pelo
Esporte", promovido pela Secretaria Municipal do Esporte,
Lazer e Juventude de Curitiba
(Smelj), que envolve atletas beneficiários pela Lei de Incentivo
ao Esporte como embaixadores
e conta também com o suporte
de clubes, federações, entidades
e instituições da área.
Somado a isso, precisamos
facilitar o acesso a doação com
equipamentos móveis ou unidades descentralizadas, melhorar
as condições de armazenamento para evitar descartes desnecessários e promover melhorias
de comunicação entre hemocentros e hospitais. São medidas
que irão permitir maior capilaridade, qualidade e eficiência
nas ações envolvendo doação e
transfusão de sangue.
Por fim, também temos que
eliminar absurdos em nossa lei

dormir no momento do trabalho, trabalhar no horário
do sono, comer enquanto trabalhamos, namorar enquanto devíamos dormir. Enfim,
nada sai a contento quando o
tempo é desrespeitado.
Aqueles que têm família,
aprendam isso para serem relevantes dentro de casa; aqueles que pensam em formar família, aprendam isso antes de
dar esse passo. Vários fatores
têm estragado a vida das pessoas e o mau uso do tempo é
um deles.
Eu poderia citar várias
coisas que têm contribuído para o esbanjamento de
tempo, mas o momento é de
convite à reflexão. Todos sabemos o que tem sido importante na vida.

Em uma tentativa de
aconselhar, proponho a você
que trate as coisas na seguinte
ordem de importância:
1. Deus. Seja uma pessoa que gasta tempo em oração. Procure conhecer a sua
Bíblia. Use-a diariamente.
Obedeça às ordens dadas por
Deus. Nunca falte aos cultos
de sua igreja. Participe dos
cultos com vontade de conhecer mais a Deus. Aprenda
a meditar na Palavra de Deus.
Isso lhe dará muita qualidade
de vida. Deus é sua primeira
prioridade. Ele é o primeiro
lugar em tudo na vida. Sem
Ele, o resto perde o significado.

seu cônjuge. Dê carinho a
ele, ou ela. Ouça as preocupações. Tenha paciência com
as falhas. Ore por ele ou ela.
Valorize essa pessoa espetacular que lhe ama. Gaste tempo com os filhos, se os tiver.
Acompanhe-os na escola.
Ofereça ajuda, aconselhe-os,
corrija-os. Faça o melhor por
eles. Não leve problemas do
trabalho para sua casa. Nossos problemas profissionais
devem ser resolvidos profissionalmente. Em sua casa
você não é profissional. Abaixo de Deus, a sua família é o
que você tem de mais precioso nesse mundo. Exerça ali a
paternidade, a maternidade,
o matrimônio, a comunhão
com seus queridos...

A Presidente da APAC de Alto Paraná, Sra. Aparecida Remedi Osmarin e a Dra. Rita L M Prestes,
em reunião realizada entre a diretoria da APAC da Comarca de Alto Paraná.

2. Família. Seja alguém
com disposição para ouvir

ger a sociedade, socorrer as
vítimas e promover a justiça restaurativa", destacou a
magistrada de Alto Paraná,
dra. Rita L. Machado Prestes.

que, por exemplo, restringe a
doação de homens que mantiveram relações sexuais com
outros parceiros do mesmo
sexo pelo período de um ano.
Logicamente que deve existir
uma preocupação em relação
ao comportamento de risco do
doador, mas isso indefere da escolha sexual de uma pessoa. Em
uma época que os resultados
de exames para verificar se um
sangue é saudável ou não levam
cerca de 10 a 15 dias apenas,
acabamos desperdiçando potenciais doadores devido a uma
legislação atrasada e inegavelmente preconceituosa.
O "Junho Vermelho" trouxe
novamente à pauta a doação de
sangue e precisamos potencializar essa ação para incentivar novos doadores, buscar melhorias
estruturais e garantir que as pessoas encontrem o suporte necessário para salvar suas vidas.

*Marcello Richa é presidente do Instituto
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

3. Trabalho. Nunca leve
problemas familiares para o
trabalho. Seu local de trabalho é onde você ganha o seu
sustento. Seja atencioso ou
atenciosa para com os clientes, patrões, funcionários. Seu
sucesso acompanha sua dedicação. Chegue pontualmente
no trabalho e faça horas extras, se isso for preciso.
Não temos porque competir com ninguém no mundo.
Faça uma competição consigo mesmo e faça questão de
ganhar sempre.
Encerrando, nunca ande
em bando. O bando nunca
chega no pódio. Para chegar
lá, use a sequência das prioridades acima citadas. Deus,
Família e Trabalho!
Um abraço!
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Paraná gerou 25 mil
empregos formais
de janeiro a maio

O

Paraná gerou 25.182 novos empregos com carteira assinada nos primeiro cinco meses de 2017, já
descontadas as demissões no período. No mesmo
período do ano passado, o Paraná registrava um saldo negativo de 9.382 vagas. Os dados são do Cadastro Geral de
Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados na terça-feira (20) pelo Ministério do Trabalho.
Em maio, pelo quinto mês consecutivo, o saldo (diferença entre contratações e demissões) foi positivo, em
2.379 vagas. Em maio do ano passado, o saldo no mês estava negativo em 3.388 postos de trabalho.
O Estado obteve o melhor resultado da região Sul,
tanto no mês quanto no acumulado do ano. De janeiro
a maio, Santa Catarina registrou saldo de 22.729 postos
e Rio Grande do Sul (8.568). Em maio, Santa Catarina e
Rio Grande do Sul tiveram resultados negativos de 614 e
12.220 vagas respectivamente.
MELHORA - O saldo nos primeiros cinco meses confirma a tendência de melhora do mercado de trabalho, de
acordo com Suelen Glisnki Rodrigues dos Santos, economista do Observatório do Trabalho, da Secretaria da Justiça, Trabalho e Direitos Humanos.

SETORES - O resultado do Paraná foi impulsionado pela indústria da transformação, que obteve saldo de
11.772 vagas, seguida pelos serviços, com 10.902, e construção civil, com 2.847.
“A indústria já supera os serviços na geração de vagas,
o que é um dado muito positivo não apenas porque foi um
setor muito afetado pela crise mas também porque é um
grande gerador de vagas, muitas delas de maior qualificação e remuneração. O setor vem crescendo e mantendo a
tendência positiva”, diz Suelen.
A agropecuária registrou um saldo de 1.849 vagas, seguida da administração pública (414) e serviços de utilidade pública (51). As contribuições negativas vieram do
setor extrativo mineral (menos 45 vagas) e do comércio
(com 2.608 vagas). A expectativa, de acordo com Suelen,
é que o comércio melhore seus indicadores nos próximos
meses, já que o segundo semestre costuma ser um período
forte de vendas, impulsionado pelas festas de fim de ano.
Entre as atividades, os destaques foram abate de suínos, aves e outros animais (1.004), construção de edifícios
(547) e construção de rodovias e ferrovias (314).
CIDADES – As cidades que mais geraram emprego
nos primeiros cinco meses do ano foram Cascavel (574),
Maringá (467) e Sengés (281).
Em Cascavel as contratações foram principalmente no
abate (274 postos) e na construção de edifícios (145 postos);
Em Maringá principalmente na construção de edifícios, rodovias e ferrovias que somaram 98 postos. Em
Sengés, destaque para a indústria da madeira e atividades
de apoio florestal, com 276 postos.
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Anibelli Neto é o presidente
da CPI dos atestados
médicos no Paraná

O
“É necessária uma investigação apurada e séria, para que
se evitem possíveis fraudes”,
destacou o deputado estadual
Anibelli Neto (PMDB).

deputado
estadual
Anibelli
Neto (PMDB) assumiu os trabalhos como
presidente da Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) que pretende
apurar irregularidades no
fornecimento de atestados
médicos na rede pública
e privada de saúde do Paraná que foi instalada na
manhã de 24 de maio na
Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná.

Para o presidente deputado Anibelli Neto o assunto é muito importante
a sociedade, para se corrigir e evitar as fraudes “é
necessário uma investigação apurada e séria, para
que se evitem possíveis
fraudes, e se puna com o
rigor da lei os envolvidos,
sem prejudicar aqueles
que procedem de forma
correta”, explicou Anibelli.
Já se encontra em elaboração um cronograma

de trabalho da comissão
que em breve será divulgado
A CPI é composta pelos deputados Anibelli
Neto (PMDB) - Presidente
e Rubens Recalcatti (PSD)
relator, e ainda integram
como membros titulares,
os deputados Mauro Moraes (PSDB), Cristina Silvestri (PPS), Felipe Francischini (SD), Stephanes
Junior (PSB) e Luís Corti
(PSC).

Inverno começa com previsão
de El Niño de baixa intensidade

O

inverno no Hemisfério Sul começou ontem, quarta-feira (21)
à 1h24. A estação, que segue
até 22 de setembro às 17h02,
é marcada por um período
menos chuvoso nas regiões
Sudeste, Centro-Oeste e na
maior parte do Norte do país.
De acordo com o Instituto
Nacional de Meteorologia
(Inmet), neste ano, as chances
de ocorrência do fenômeno
El Niño diminuíram no último mês. Mesmo que haja
confirmação do fenômeno,
ele será de baixa intensidade.
O período também se
caracteriza pela chegada de
massas de ar frio, procedentes do Sul do continente, que
derrubam as temperaturas.
Essa queda pode provocar
formação de geadas no Sul,
Sudeste e em Mato Grosso do
Sul; neve nas áreas serranas
e de planalto no Sul do país;
e friagem em Rondônia, no
Acre e sul do Amazonas.
Estradas e aeroportos devem sofrer impactos pela
formação de nevoeiros e/
ou névoa úmida nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste
que reduzem a visibilidade
no período da manhã. Com a
redução das chuvas, diminui
a umidade do ar, que favorece o aumento de queimadas
e incêndios florestais, assim
como a ocorrência de doenças respiratórias.
REGIÕES
Na região Centro-Oeste,
o período seco já começou.
A tendência é de que a umidade relativa do ar nos próximos meses fique abaixo
de 30%, com picos mínimos
abaixo de 20%. No Distrito
Federal, por exemplo, que
já enfrenta racionamento de
água, a situação pode piorar.
As chuvas devem ficar entre
normal e abaixo da média no
inverno. O período seco deve
vir acompanhado de temperaturas médias acima do normal, devido à permanência
de massa de ar seco e quente,
especialmente entre agosto e
setembro.
O tempo seco também
será uma característica da
Região Sudeste para os meses
de inverno, especialmente em
Minas Gerais. A previsão do
Inmet indica que as chuvas
devem permanecer dentro
do esperado para o período,
exceto São Paulo e o sul do

Elza Fiúza/Arquivo Agência Brasil

Estação se caracteriza pela chegada de massas de ar frio, procedentes do Sul do continente, que
derrubam as temperaturas

Rio de Janeiro, que podem ter
chuvas acima do esperado.
As temperaturas devem permanecer acima da média em
grande parte da região, mas,
em alguns pontos, massas de
ar frio podem provocar declínio acentuado da temperatura e formação de geada.
No Sul do país, foram registradas chuvas acima da
média no outono. O volume
máximo ocorreu no noroeste do Rio Grande do Sul. Na
segunda quinzena de abril,
houve intenso resfriamento,
com temperaturas abaixo de
zero. De acordo com o Inmet,
na segunda semana de junho,
nevou na serra catarinense,
devido a forte massa de ar de
origem polar.
O Paraná, Santa Catarina
e o nordeste do Rio Grande do Sul devem ter chuvas
acima da média. O aumento
de frentes frias vai contribuir para maiores variações
de temperatura ao longo dos

próximos três meses. Mesmo
assim, elas se mantêm de normal a abaixo da média, o que
favorecerá as geadas, mas,
segundo o órgão de meteorologia, devem menos intensas
do que em 2016. “Novos episódios de neve podem ocorrer, principalmente no mês de
julho, nas áreas propícias ao
fenômeno”, diz o Prognóstico
de Inverno do Inmet.
Para o Norte do país, a
meteorologia prevê a permanência de chuvas variando de
normal a abaixo do esperado.
A exceção é o nordeste de
Roraima e o centro-norte do
Pará. Além disso, de acordo
com o instituto, a possibilidade de ocorrência de temperaturas médias abaixo do
normal favorece a incidência
de friagem, principalmente
no sul do Amazonas, Acre e
de Rondônia.
No outono, as chuvas
ocorreram com maior intensidade no leste da Região

Nordeste, principalmente em
Pernambuco, Alagoas, Sergipe e parte da Bahia. Segundo
o Inmet, acumulados de chuva muito acima da média são
comuns nessa área. O mesmo
ocorreu nos anos de 1966,
1975, 1985 e 2009. O órgão
chama atenção para o fato
de que a estação chuvosa na
região segue até agosto, favorecendo a ocorrência de chuvas que podem ultrapassar o
volume de 100 milímetros em
um único dia.
A previsão do instituto
indica, no entanto, que haverá predomínio de áreas com
maior probabilidade de chuvas dentro da faixa normal ou
levemente abaixo do esperado para a estação. “As temperaturas estarão mais amenas
ao longo da costa. No interior
da região, começa o período
seco, com temperaturas altas
e baixos índices de umidade
relativa”, diz o Prognóstico de
Inverno.
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