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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL:

Município aprimora modelo de gestão do lixo e descarte irregular de entulhos está com os dias contados. PÁG. 4

Uniflor

POLICIAL

Promotoria de Justiça
requer medida de proteção a
idoso mantido em condições
insalubres e degradantes
O caso, que está sendo acompanhado
pelo MP, denunciou a situação de um
idoso de 89 anos, extremamente fraco e
debilitado, vivendo de forma degradante

ASSEMBLEIA

ECONOMIA

CPI da
Indústria
do Atestado
Médico ouve
mais três
representantes
da área da
saúde

Gestão pública de qualidade
combate a desigualdade social

Sicredi é uma
das ‘150
Melhores
Empresas Para
Trabalhar’
pelo 7º ano
consecutivo
PÁG. 5
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CULTURA

Obras doadas por artistas
locais são catalogadas
e compõem o acervo
cultural do município
PÁG. 8

PÁG. 7

PÁG. 7

Dados apontam para
redução de 41,5% nos casos
elucidados envolvendo o
tráfico de drogas
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OPINIÃO

Será a volta do
trabalho escravo?
PÁG. 2
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Que tal um debate
sustentável sobre
o futuro de Nova
Esperança?
PÁG. 3
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Ecoponto
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Semeando o Verde
Usina Santa Terezinha investe em projeto
de educação ambiental para crianças
PÁG. 9
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Será a volta do
trabalho escravo?

TROCA DE LENTES:
Justiça Restaurativa

Ecoponto

Moradores da região da Cocamare estão em dúvidas quanto à instalação de um ecoponto naquele bairro. Estive recentemente em São
José do Rio Preto e durante passeio por aquela grande cidade do
interior paulista, sabedor da intenção da gestão municipal de Nova
Esperança em instalar um, conferi in loco que não existe qualquer
mau cheiro. Tanto lá como cá, o ecoponto não recebe materiais orgânicos. Saber o que fazer com as sobras da obra em andamento é
tão importante quanto à obra em si. Por isso dar a destinação correta
ao entulho gerado não só evita problemas ao meio ambiente como
também ajuda a incentivar a reciclagem de material. O que se vê hoje
é alguns indivíduos indignos de serem chamados cidadãos, jogando
lixo às margens das estradas rurais e vicinais. O mesmo trabalho que
o sujeito tem pra jogar o lixo longe, será o mesmo (ou menor) para
se dirigir até o ecoponto e efetuar corretamente este descarte!

Recadastramento biométrico

A Portaria 1129/17 do Ministério do Trabalho publicada no Diário Oficial da União na
sexta-feira, 13 de outubro, foi alvo de críticas do
Ministério Público do Trabalho (MPT) e também da Organização Internacional do Trabalho
(OIT).
A norma acrescenta a definição de trabalho
escravo, para fins de fiscalização, a exigência de
que haja “restrição de liberdade de locomoção
da vítima”. Tal medida é sinônimo de retrocesso.
A ação do governo Temer foi considerada
como uma forma de salvar o mandato, onde
para se manter no poder e fugir de mais uma
denúncia que investiga a participação do presidente em crimes de corrupção, autorizou o trabalho escravo e ganhou elogios de deputados da
bancada ruralista.
Desde o início dos anos 2000, a Lei Brasileira considera que bastam condições degradantes
e análogas à escravidão para caracterizar crime.
A bancada ruralista estava tentando desde o
ano 2013, a mudança agora autorizada.
Outro ponto polêmico é que a portaria também diminuiu a transparência da “lista suja”
de empresas que praticam o trabalho escravo,
determinando que ela só poderá ser divulgada
com autorização do Ministro do Trabalho.
Em síntese, quando o governo estabelece a
restrição de liberdade de locomoção, o país regride dois séculos e pensamos no tronco, senzala, grilhões, chicote e outros mecanismos utilizados no período escravagista. O Ministério
Público Federal recomendou que a portaria seja
revogada em até 10 dias.
A “Lista Suja”, considerada pela Organização
das Nações Unidas (ONU) um dos principais
instrumentos de combate ao trabalho escravo
no Brasil que era atualizada também a qualquer
momento, agora terá um limite: apenas duas
vezes ao ano. E mais uma novidade: é preciso
anexar um boletim de ocorrência policial, o que
na prática burocratiza e dificulta ainda mais o
combate.
O governo usa todos os meios para manter
o poder. É tempo de escravidão moderna. A
reforma trabalhista provará isso com facilidade onde medidas autoritárias retiraram direitos
primordiais para a dignidade do trabalhador
brasileiro. Será a volta do trabalho escravo?

***
“São a força e a liberdade que fazem os homens
virtuosos. A fraqueza e a escravidão nunca fizeram
nada além de pessoas más”. Jean-Jacques
Rousseau (1712 – 1778), Filósofo, teórico político,
escritor e compositor autodidata suíço
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O conceito de Justiça Restaurativa está baseado
numa ideia de consenso entre a vítima e infrator, e
outras pessoas ou membros da comunidade afetados
pelo ato ilícito, que participam ativamente na construção de soluções diante das perdas e dos traumas
causados em virtude do ato criminoso.
Essa prática passou a acontecer de forma a complementar o nosso Sistema Convencional, e tem trazido resultados muito positivos para a resolução de
conflitos, podendo dar-se a nível de prevenção e também como reparação das transgressões.
Através dessa prática, se programam encontros
estruturados entre as partes envolvidas em atos de
violência ou de outros ilícitos, buscando por meio
do diálogo, construir soluções através de uma análise
pacífica e que produzam reflexão, reparação do dano
e transformação da sociedade.
Assim, pode ser entendida como sua capacidade
de fazer com que as pessoas assumam as responsabilidades pelo cometimento do delito, buscando a cura
de mágoas e rancores e do o agravo causado pelo mal
feito, contando com a participação de todos os envolvidos, seja a vítima, o infrator e também da sociedade, a fim de obter um resultado social.
Na prática, essa Justiça se realiza por meio de uma
procedimento informal, mas muito bem estruturado
e embasados por bibliografia de estudiosos renomados mundialmente. A metodologia adotada é a dos
círculos de construção e paz e restaurativos, que foi
idealizado a princípio por Kay Pranis.
Nestes círculos existe um facilitador que é responsável pelo planejamento e execução da reunião,
sendo que este deve ter a formação adequada (fazer o
curso) e um perfil de empatia e disposição, pois será
este facilitador que promoverá os encontros entre os
envolvidos e mediará o diálogo, sempre embasado
nos valores e princípios que norteiam a Justiça Restaurativa, como autonomia da vontade, consenso,
confidencialidade, igualdade, imparcialidade, reparação dos danos, entre outros.
A Justiça Restaurativa busca um novo olhar para
a justiça e o crime, onde o sofrimento da vítima é
reconhecido, a culpa é removida pelo arrependimento, reparação do dano e responsabilização do ofensor,
promovendo a reintegração deste último.
Enfim, por meio deste novo olhar, se almeja uma
mudança de cultura em nossa sociedade, passando
da violência para a paz, com oportunidade para educação e transformação, onde os envolvidos se sentem
responsáveis em ajudar na resolução dos próprios
conflitos, buscando corrigir os erros de forma a evitar
que os mesmos voltem a acontecer.

PENSAMENTO DA SEMANA

Teve início em Nova Esperança o processo de recadastramento
biométrico. A coleta biométrica, diferentemente do que ocorre em
outros locais ainda não é obrigatória, entretanto os eleitores que realizarem o recadastramento neste momento ficarão dispensados do
procedimento quando este for obrigatório. Do total de 21.263 eleitores de Nova Esperança, desde o início do processo em 25 de janeiro
deste ano, foram revisados aproximadamente 4 mil títulos. Para a
revisão o eleitor precisa levar RG, CPF, título de eleitor e comprovante de residência (em nome do eleitor). Para tanto deverá comparecer ao Fórum Eleitoral, situado na Rua Professora Adelina Procopiack, 268, próximo ao Projeto Piá, de segunda à sexta-feira das
12h. Às 18h30min. A meta inicial do Projeto Biometria 2017/2018 é
chegar à marca de 85% do eleitorado até março de 2018. A previsão
é que o recadastramento obrigatório em Nova Esperança inicie em
janeiro de 2018, finalizando em maio do mesmo ano.

Boa notícia

O governador Beto Richa liberou esta semana o pagamento de R$
550 milhões para mais de 33 mil professores da rede estadual. A medida põe fim a uma ação ajuizada há 28 anos por profissionais contratados pelo regime CLT, entre os anos de 1989 e 1992, que se refere
às diferenças salariais em relação ao piso do magistério estadual.A
solução para o pagamento das indenizações foi acordada entre a
Procuradoria-Geral do Estado (PGE), a APP-Sindicato e a Justiça
do Trabalho e prevê que a dívida será quitada ainda nesta gestão
aos professores que, individualmente, aderirem ao acordo.Este é o
maior acordo judicial, em termos de valores e pessoas beneficiadas,
já feito no Paraná. “É um grande anúncio, que beneficia 33 mil profissionais, que tiveram perdas salariais e aguardavam por essa decisão há 28 anos. Aceleramos este acordo com o Tribunal Regional do
Trabalho e agora começam as tratativas com os professores”, afirmou
o governador.

Saques do PIS

Pessoas a partir de 70 anos que tenham contribuído com o Programa de Integração Social (PIS) ou o Programa de Formação do
Patrimônio do Servidor Público (Pasep) já podem sacar as cotas
nos fundos . A retirada é válida somente para os trabalhadores que
tiveram carteira assinada e contribuíram para algum dos dois fundos até 4 de outubro de 1988.Em 17 de novembro, começará o saque
para aposentados. Em 14 de dezembro, a retirada será liberada para
homens a partir de 65 anos e para mulheres a partir de 62 anos. Não
há data limite para os saques. Os herdeiros de cotistas falecidos podem sacar o dinheiro a qualquer momento.Quem contribuiu após
4 de outubro de 1988 não tem direito ao saque. Isso ocorre porque
a Constituição de 1988 passou a destinar as contribuições do PIS/
Pasep das empresas para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT),
que paga o seguro-desemprego e o abono salarial, e para o Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Ansiedade – dívidas atrasadas

O percentual de consumidores brasileiros que sofrem de ansiedade
por causa de dívidas atrasadas por mais de 90 dias subiu de 60%, em
setembro do ano passado, para 69% no mesmo mês deste ano, segundo levantamento do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil)
e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).Outros
sentimentos apontados pelos consumidores inadimplentes são insegurança (65%), estresse (64%), angústia (61%), desânimo (58%),
culpa (57%), baixa autoestima (56%) e vergonha perante a família e
amigos (51%). Os principais efeitos incluem ficar facilmente irritado
(52%) ou mal-humorado (49%), além de ter menos vontade de sair
e socializar (45%).

Geração de empregos

O Paraná gerou 47.235 empregos com carteira assinada de janeiro
a agosto desse ano, em empresas com até quatro empregados, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
(Caged), divulgados recentemente pelo Ministério do Trabalho. O
resultado coloca o Estado em primeiro lugar do ranking da Região
Sul e em terceiro lugar nacional, atrás apenas para São Paulo e Minas Gerais. No mesmo período de 2016, o Paraná havia ficado em
quarto lugar no ranking nacional, com geração de 42.205 empregos
com carteira assinada.O setor que mais contribuiu foi o de serviços,
com 41,7%, seguido pelo comércio, responsável por 25% dos postos
de trabalho. O município com melhor resultado foi Curitiba, com
19,8% dos empregos. Em seguida, aparecem Londrina e Maringá,
responsáveis por 6,3% cada. As informações são da Agência Estadual de Notícias.

"Assim como as esposas tem
ciúmes da amante do marido,
muitas amantes tem ciúmes da
esposa". (Provérbio de Tunis)

***
“O homem destrói a natureza na justificativa de
sobreviver, a natureza luta para sobreviver, para garantir a
sobrevivência do homem” – Mauro Wesley

Sugestão enviada pelo leitor Tio Pedrão
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Nova Esperança e Região
Dados apontam para redução
de 41,5% nos casos elucidados
envolvendo o tráfico de drogas

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

D

ados
fornecidos
pela Polícia Civil,
ocorrências envolvendo roubo, latrocínio,
homicídio, tráfico de drogas
e apreensão de armas, traçaram um raio x dos municípios de Nova Esperança,
Atalaia, Floraí, Presidente
Castelo Branco e Uniflor,
que são atendidos pela 25ª
Delegacia Regional de Polícia. Os Inquéritos policiais
instaurados concluídos revelam os crimes consumados,
sendo, na sequência, encaminhados ao Poder Judiciário para os devidos fins.
Segundo o delegado Dr.
Leandro Farnese Teixeira, os
dados apontam para os principais crimes. “Fizemos uma
análise e verificamos a maior
atenção ao tráfico de drogas
e muitos crimes acompanharam a queda, pois possuem
relação direta com o tráfico”.
A reportagem perguntou
ao delegado se os números
apresentados não seriam
fruto do reduzido número do efetivo policial e uma
eventual queda nas investigações. Farnese argumentou: “as ocorrências em si
podem induzir que houve

Opinião do Blog
Que tal um debate sustentável
sobre o futuro de Nova Esperança?
Fazendo caminhadas pelas ruas
da cidade, encontramos tantas pessoas conhecidas. amigos da época
em que eu fui vereador, companheiros de Coral Municipal, funcionários do comércio, colegas de
trabalho na saúde, enfim, os mais
variados assuntos foram comentados. Mas tem um desses assuntos
que merece uma discussão maior.
Muitas pessoas criticam a atual administração por isso ou por aquilo, enquanto que poucos elogiam.
Muitas ideias boas, mas muitas
ruins, inviáveis. Ao chegar em casa,
resolvi escrever essa matéria que
eu acho por demais interessante:
Que tal um debate sustentável
com a sociedade sobre o futuro de
Nova Esperança? A minha ideia,
a princípio, não é dar solução aos
problemas. mas sim, provocar o debate com entidades, ONGs, profissionais, estudantes, comerciantes,
polícia civil e militar, empresários,
Associação Comercial, imprensa, clubes de serviços, vereadores,
políticos, professores, Juízes, Promotores, enfim, com todos os segmentos da sociedade. Sem agressões, sem política, talvez possamos
iniciar por aqui, um movimento
interessante para o desenvolvimento de Nova Esperança que se
encontra estagnado. A maioria das
pessoas afirma que Nova Esperança
está parada no tempo e no espaço
comparando com outras potencialidades de mesmo nível. Assuntos
sobre a gestão da cidade em todos
os níveis seria uma real tentativa
de agregar todos os valores, propondo o diálogo que busca as mais
diferentes soluções para a cidade de
uma maneira sustentável. Preservação ambiental, industrialização,
crescimento econômico, segurança,
educação, saúde, desenvolvimento social, aumento de empregos,
planejamento urbano, etc., seriam
alguns dos temas que poderiam
ser discutidos. Fica aqui a sugestão
para quem quiser encampar essa
ideia e esta coluna está pronta para

Arquivo

Pública, onde aproximadamente 120 presos ocupam
atualmente as vagas projetadas para apenas 22, muitas
ocorrências de roubos simples acabam tendo seus autores liberados. “São os crimes
praticados contra pessoas
na rua por exemplo roubo
de celular de grande valor.
Como estes não estão ensejando violência quase sempre são liberados para que
possam responder por seus
atos em liberdade. A prática
de furto na cidade e região

fica com ar de impunidade. Tudo por conta de que
a carceragem não comporta”, salientou o delegado. A
prioridade é para crimes de
maior gravidade como por
exemplo latrocínio, estupro,
dentre outros.
“Outra situação que
aponta para uma sensação
de impunidade envolve diretamente os adolescentes.
Como não existe uma unidade de recuperação localmente e dada à dificuldade em se
conseguir vagas na região,

acabam sendo liberados, em
casos em que não estejam
vinculados a uma reincidência ou não envolvam grande
violência”, finalizou o delegado.
Quanto à superlotação,
após o episódio em que uma
bomba foi lançada ao interior das celas, ocorreu o remanejamento de presos perigosos para as penitenciárias,
porém outros casos surgiram
e novos detentos surgiram e
acabaram repovoando os espaços deixados.

1% a 3% podemos concluir que
apenas Temer considera o seu governo ótimo, ou quem sabe, nem ele
tem essa certeza;
• Modismo - Se você tem em
casa um filho LGBT, ame-o e deixe-o viver como ele queira;
• A nova sistemática da Globo
Esporte, Sport TV e Rede Globo
acabou dispensando 40 jornalistas.
Muitos nomes conhecidos estão desempregados.

Professor, uma profissão que
desperta cada vez menos interesse!
Dia 15 de outubro último, todos
nós lembramos do dia do professor,
aquele que nos ensinou a primeiras lições escolares e continuou o
seu trabalho de ensinar, abrindo
as portas para que pudéssemos
tornar um profissional no futuro.
Todavia, a falta de reconhecimento e de condições de trabalho tem
atraído cada vez menos alunos para
uma profissão que já esteve entre as
mais valorizadas no país: a do professor. O Dia do Professor, não há
mais nada a comemorar. Segundo
pesquisa, a cada 100 jovens que
ingressam nos cursos de Pedagogia e Licenciatura no país, apenas
51 concluem o curso. Entre os que
chegam ao final do curso, apenas 27
manifestaram interesse em seguir a
carreira no magistério. Esses dados
foram levantados pelo movimentos Todos pela Educação, com base
em dados do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira ( INEP ). Como se
vê, temos cada vez mais um apagão de professores, principalmente
pela desvalorização salarial, que é a
principal causa da falta de interesse
de alunos do ensino médio. Além
das questões salariais, vale a pena
acrescentar aqui a falta de educação dos alunos ( protegidos por Lei)
para com os professores nos tempos
de hoje, conforme a divulgação pela
imprensa quase que diariamente,
das agressões e humilhações que os
mestres passam dentro e fora das
salas de aulas. O que falta mesmo
é uma melhor política de valorização salarial dos professores e das
condições de respeito e trabalho, o
que não é feito, desvalorizando totalmente a classe.

ramente as jogadas que o STF fez
para não punir Aécio Neves e dar
todas as condições para que o Senado julgasse o caso como quisesse.
Por ser um artigo longo, pinçamos
diversos trechos em que achamos
mais interessantes: "Brasil, um país
que cria um privilégio a cada semana. Foi o caso do senador do Senador Aécio Neves onde o STF tomou
uma decisão ambígua. O tratamento desigual é o centro de erros brasileiros, mas isso é reafirmado constantemente. Pobres e anônimos vão
presos após qualquer condenação,
ou passam anos detidos sem sequer
culpa formada. Ricos e famosos só
vão presos no Brasil após longa tramitação do processo. No Brasil se o
criminoso fez ensino superior tem
direito a cela especial. Se for político, pode cometer crime que é protegido por imunidade parlamentar. Se for militar, cumpra a pena e
fica a disposição da Justiça Militar,
aquela mesmo que condenou civis
durante a ditadura, mas protegeu
os seus militares na democracia. O
que houve recentemente com o STF
mostrou até que ponto pode chegar
o contorcionismo jurídico no país.
A ideia de que todos são iguais perante a Lei deveria ser uma verdade. Ou a ideia de que o mandato é
que está sendo protegido e não o
parlamentar, é pura balela. Pena
que alguns são mais iguais que
outros. O STF afastou o senador
Delcídio do Amaral e o ex deputado Eduardo Cunha. Mas não teve
coragem de afastar o senador Aécio
Neves,mesmo sabendo das inúmeras falcatruas e corrupção, criando
mecanismo para que o caso Aécio
ficasse por conta do Congresso Nacional". Na votação realizada terça
feira, 17 de outubro, pelo Senado,
Aécio foi inocentado por 44 votos (
apenas três votos a mais que o necessário ) a favor e 26 contra.Dos 44
votos que Aécio obteve, 17 Senadores estão envolvidos em falcatruas
no STF e Lava Jato. Com este resultado, Aécio volta para o Senado,
como se nada tivesse acontecido. É
um país dos privilégios! Você está
certa Mirian Leitão!

O delegado Dr. Leandro Farnese Teixeira apresentou, com exclusividade ao Jornal Noroeste, os dados dos casos elucidados
cujos inquéritos policiais foram concluídos

uma atuação menor, mas os
números apresentados se referem aos crimes elucidados.
Os números são menores
porque proporcionalmente a
prática também caiu. A pre-

colaborar!
Congresso Brasileiro está sobre a proteção do Supremo Tribunal Federal
O Procurador Deltan Dallagnol, Coordenador da Força-Tarefa
da Lava Jato em Curitiba ironizou
a decisão do Supremo Tribunal
Federal (STF) a respeito de sanções cautelares contra deputados e
senadores "Não surpreende que
anos depois da Lava Jato os parlamentares continuem praticando
crimes pois estão sobre a suprema
proteção do Supremo Tribunal
Federal", ironizou Dallagnol. Por
6 x 5 ( presidente do STF Carmen
Lúcia decidiu a votação) o STF roeu
a corda e decidiu que as sanções que
afetem "direta ou indiretamente" o
exercício do mandato de parlamentares serão apreciados pelos Congressistas. Resumindo, na prática,
o Supremo transferiu para os Congressistas a palavra final sobre sanções de parlamentares como a suspensão de mandato, parlamentares
de foro privilegiado e agora também
uma nova proteção, ou seja, um
escudo contra as decisões do STF,
criado pelo próprio STF. Essa decisão absurda do STF mostrou claramente a pouca importância que o
Supremo está dando a luta contra as
corrupções e propinas praticados
pelos parlamentares brasileiros. É
uma vergonha tal decisão do Supremo que enxovalha a nossa Justiça e
abre brecha para que os parlamentares continuem praticando falcatruas.- Parabéns aos ministros que
tiveram coragem de votar contra tal
decisão.
Temer disse que divulgação de
vídeos é criminosa
Advogado do presidente Michel
Temer, Eduardo Carmelôs, criticou
sábado último, 14 de outubro, a divulgação pela Folha de São Paulo
de vídeos do depoimento de Lúcio
Funaro, apontado como operador
de esquemas de corrupção dentro
do PMDB. Em nota, Carmelôs classificou a divulgação como "criminoso vazamento", com o intuito de
causar estardalhaços as vésperas da

sença ostensiva das Polícias
Civil e Militar fizeram cair
a sensação de insegurança”,
explicou.
Por conta do problema
de superlotação na Cadeia

votação da segunda denúncia contra o Presidente Temer na Câmara
dos Deputados. Para Temer, as acusações de Funaro "são vazias". Em
seu depoimento, o operador Funaro
ter certeza de que parte das propinas dos esquemas do ex deputado
Eduardo Cunha era representado
ao presidente Michel Temer. Para
Carmelôs, as autoridades que têm
o dever de respeitar o ordenamento
jurídico não deveriam permitir ou
promover o vazamento de material
protegido por sigilo. É igualmente
inaceitável que a imprensa dê publicidade espetaculosa à palavra
de notório criminoso, que venceu
a indecente licitação realizada pelo
ex Procurador Geral da República,
Rodrigo Janot, para ser um delator,
apenas pela manifesta disposição
de atacar o presidente. Curioso de
tudo isso, é que quando o juiz Sérgio Moro divulgou o vídeo da ex
presidente Dilma falando com Lula,
todo mundo achou normal, inclusive Temer e seus advogados. É lógico
que era normal pois o objetivo era
dar o golpe e tirar o PT do poder. Se
estivéssemos num país sério, Temer
e seus comparsas já estariam na cadeia ha muito tempo por corrupção,
falcatruas, desvios e lavagem de dinheiro e mais tudo aquilo que você
possa imaginar.
Coisas do Cotidiano
• Horrível - Ao homenagear
o médico pelo seu dia, 18 de outubro, o presidente Temer disse "que
como os médicos, a classe política
busca a recuperação do país". Realmente a classe médica não está com
nada ao ser comparado à políticos
e ainda por um presidente que tem
apenas 3% da preferência dos brasileiros;
• Que podridão - Em depoimento à Procuradoria Geral da República, o operador Lúcio Funaro
afirmou em depoimento que repassou ao ex deputado Eduardo Cunha
a quantia de R$ 1 milhão para que
o deputado pudesse comprar votos
para derrubar Dilma Rousseff;
• Inseminação caseira a baixo
custo - Método pode ter doador
encontrado na internet. Anvisa não
aconselha por ser tal método por
considerá-lo inseguro para mulheres. A Lei proíbe a venda de sêmen,
mas é possível encontrar homens
que oferecem o material por R$
3.000 em rede social;
• O mandato de Temer - Se
imaginarmos que o Datafolha disse
que apenas 3% da população acha
bom o governo Michel Temer, considerando um margem de erro de

Pingos e Respingos International News from Brazil
*Brasília - Brazilian President
Michel Temer is being treated for a
slight blockage of a coronary artery,
his office said last week, denying a
press report that he would undergo
an angiogram procedure later this
month;
*Brasília - Brazil`s Supreme
Court last week decided to grant
Congress the final word on decisions
to remove a sitting politician, conceding a victory to lawmakers fighting
to shield themselves from prosecution for corruption;
*Patroness of Brazil - Throughout
its 300 years the image of Our Lady
of Aparecida, principal Patroness
of Brazil, has been stolen, knocked
down, kicked around and used at
will by governments trying to take
advantage of the strongest and most
important national religious symbol
from Princess Izabel to generals during the military dictatorship;
*Brazil - Supreme Court blocks
extradition of Cesare Battisti, an Italian left-wing former guerrilla convicted of murder in his country;
*Deforestation drops for first
time in three years Brazil`s Amazon;
*Accused of corruption, popularity near zero - why is Temer still
Brazil`s President?
Words of this week: lawmakers/
denying/throughout/slight/undergo
"Three can keep a secret, if
two of them are dead" ( Benjamin
Franklin, was an American scientist,
abolitionist, inventor, writer, journalist, philosopher, diplomat - 17061790 ).

Brasil, um país dos privilégios!
por Mirian Leitão, jornalista do
Jornal o Globo, Rede Globo e Rádio
CBN
Esse artigo escrito por Mirian
Leitão no Jornal o Globo de domingo, 15 de outubro, mostra cla-

ENTRELINHAS

***O apresentador Luciano Huck já se apresentou como candidato em 2018 a um cargo no Legislativo. Ainda
não definiu se é no Senado ou Câmara Federal. DEM deverá ser a sua sigla partidária.***A decisão do Senado
de não punir o Senador Aécio Neves, mostrou toda a fragilidade do STF nas questões mais agudas, sua divisão
interna, assim como a má condução daquele órgão pela ministra Carmen Lúcia, como juristas e a imprensa
vem afirmando sistematicamente. Também considero um órgão fraquíssimo.*** "O mais importante e bonito
do mundo é isto: que as pessoas não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando" (Guimarães
Rosa - Mineiro, escritor, diplomata, médico, autor do romance Grande Sertão Veredas - 1908-1967).
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SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

município de Nova
Esperança vem se
destacando nacionalmente como campeã de
limpeza urbana, haja vista
que somente o lixo separado corretamente é recolhido
pelo caminhão de lixo. Dados apontam que cerca de
80% das residências separam
o lixo corretamente. Motivos
não faltam para comemorar.
Certo? Não na visão do prefeito Moacir Olivatti que durante entrevista destacou que
muito ainda precisa ser feito e
o processo deve ser contínuo,
sobretudo na formação de
uma nova cultura, ambientalmente correta. Segundo ele,
“quero esclarecer a população
que mesmo com todas as dificuldades, Nova Esperança
está acima da média em relação a gestão do lixo no Brasil.
Só que nós temos que fazer
um trabalho continuado na
gestão. No momento estamos criando um Ecoponto
e uma compostagem. O que
é uma compostagem? É pegar as folhas das arvores que
nós temos na rua da cidade,
que muita gente acha uma
sujeira mas nós vemos como
ricos recursos, colocamos em
um determinado lugar para
iniciar o processo para transformar em adubo orgânico”,
salientou.
Sobre as dificuldades enfrentadas, Moacir salientou:
“existe u quadro enxuto de
funcionários
trabalhando

Município aprimora modelo de
gestão do lixo e descarte irregular de
entulhos está com os dias contados
Durante entrevista o prefeito de Nova Esperança Moacir Olivatti
(PPS) falou sobre o aproveitamento de folhas e flores em processo de
compostagem e salientou que o descarte irregular de lixo em estradas
rurais estão com os dias contados com a criação do ecoponto
na limpeza pública; muitos
em férias, licenças prêmio ou
atestados – isso é direito deles.
As horas extras permanecem
cortadas, pelo menos até que
se solucione o índice do município perante o tribunal de
contas. Outro agravante, foi a
manutenção do caminhão de
coleta que demandou dias espera até que o problema fosse
solucionado. Em relação ao
projeto que dispõe que a taxa
de lixo seja cobrada junto com
a conta de água, Moacir frisou: “nós não inventamos essa
taxa, ela sempre foi cobrada
no carnê do IPTU e agora isso
não pode mais acontecer, o valor será dividido em 12 vezes
na cobrança da água ou em
cota única através de boleto,
muitos municípios já fazem
assim”, destaacou”
O ecoponto que está sendo
criado consiste em um local
de entrega voluntária de pequenos volumes de entulho,

grandes objetos (móveis, restos de poda de árvores etc.) e
resíduos recicláveis. “A população pode dispor o material
gratuitamente em caçambas
distintas para cada tipo de
resíduo”, frisou Olivatti. já fizemos a terraplanagem do
local onde vai ser feito que
fica na Rua Francisco Beltrão
onde era o pior terreno que
o município possuía, pois era
um enorme buraco. Fizemos
com recursos próprios, com
funcionários da prefeitura.
Gastamos cerca de R$4 mil
reais, uma obra que custaria
R$40 mil se fossemos contratar uma empresa de fora, uma
grande economia. A Cooperativa dos Catadores de Materiais recicláveis fica ao lado e
o Ecoponto vai agregar renda
aos cooperados, sem agredir
o meio ambiente. O local não
vai abrigar lixo orgânico, portanto sem mau cheiro para os
moradores de áreas adjacentes

Alex Fernandes França

“No ecoponto a
população poderá
dispor o material
gratuitamente em
caçambas distintas
para cada tipo de
resíduo”, frisou
o prefeito Moacir
Olivatti

ou quaisquer riscos de proliferação de vetores, a exemplo do
mosquito da dengue. Exerceremos fiscalização dos casos
de pessoas que jogam lixo nas
ruas e entulhos nas estradas
rurais e no entorno da cidade,
para tanto, a multa ambiental
será pesada. Não queremos
punir ninguém e sim criar
uma consciência de uma cidade melhor para todos. Temos
que avançar e melhorar cada
vez mais.”, frisou o prefeito.
A P ROV E I TA M E N TO
DE FLORES E FOLHAS
As ruas e avenidas da cidade são adornadas por grandes
árvores, sobretudo da espécie
Sibipiruna. Folhas e flores antes descartadas começaram
a ser recolhidas por um caminhão do município, tendo
como destinação o processo
de compostagem. O processo
natural consiste na ação de
micro-organismos, como fungos e bactérias, promovendo a
degradação de matéria orgânica. “Faço isto há mais de 30
anos em minha propriedade
rural e sei os inúmeros benefícios ambientais que este valoroso processo propicia. Em
torno de 120 dias ele se trans-

forma em adubo orgânico”,
disse Olivatti.
Justiça Fiscal
Outro tema que pontuou a
entrevista foi acerca da gestão
dos recursos públicos. Olivatti salientou: “nesse primeiro
ano, eu já tenho os números
do quanto nós iremos arrecadar até o final do ano. Quando
trabalhei no Banco do Brasil
tive a felicidade de ter uma
empresa que me deu a oportunidade de fazer vários cursos e treinamentos, virei empresário e então hoje sei fazer
a gestão principalmente dos
números. O município vem
perdendo arrecadação a mais
de 6 anos, desde os últimos
anos de mandato da ex-prefeita e do ex-prefeito e no meu
mandato, os recursos federais
vem caindo. Nós tivemos empresas importantes que fecharam as portas e deixamos de
arrecadar ICMS e gerar emprego. Em função da crise
que está passando, empresas
tradicionais fecharam e outras
diminuíram sua produção
drasticamente.
Precisamos
urgentemente melhorar nossa
cidade”, frisou.

Sobre o corte nos repasses
de verbas, por conta da inexistência de Certidão Negativa,
Moacir Olivatti disse: Não recebemos nenhum recurso do
estado em função de não ter
uma certidão. Com os ajustes
efetuados, temos a possibilidade isto será possível . Estamos fazendo sacrifícios, sempre visando o bem comum.
Nós fizemos todas as reformas
fiscais possíveis no município,
agora nós temos a Planta Genérica de Valores que está na
Câmara Municipal. Se esse
projeto não for aprovado, teremos sérios prejuízos. Uma
delas é cortar serviços que
são bons para comunidade,
a exemplo, a Defesa Civil. Se
o projeto da planta genérica
não for aprovado, a arrecadação será insuficiente para
manter com excelência todos
os serviços públicos. Não é
justo que um imóvel que vale
R$2 milhões dentro da cidade
pague o mesmo valor de um
que vale R$100 mil reais no
Jardim Paraíso. É injustiça fiscal, quem pode mais tem que
pagar mais, isso é justo. Isso é
correto”, finalizou o Prefeito
de Nova Esperança Moacir
Olivatti.
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Sicredi é uma das ‘150 Melhores Empresas
Para Trabalhar’ pelo 7º ano consecutivo
Instituição financeira cooperativa
conquistou o primeiro lugar na
categoria Cooperativas de Crédito

P

elo sétimo ano consecutivo, o Sicredi está
entre as “150 Melhores
Empresas Para Trabalhar”.
Elaborado pela revista Você
S/A em parceria com a Fun-

dação Instituto de Administração (FIA), o guia avalia
o ambiente de trabalho e as
melhores práticas de gestão
de pessoas em empresas divididas em 24 setores da eco-

nomia. O evento de divulgação do anuário aconteceu na
noite do dia 17 de outubro,
em São Paulo.
Atuante em 21 estados
brasileiros, o Sicredi obteve

o primeiro lugar na estreante categoria Cooperativas de
Crédito, evidenciando o envolvimento dos seus mais de
3,6 milhões de associados e
22 mil colaboradores, em um
segmento no qual as pessoas
são o que há de mais valioso.
No Índice de Felicidade
no Trabalho (IFT), o Sicredi alcançou 81,9 pontos. Já
a nota do colaborador, que
aponta o Índice de Qualida-

de no Ambiente do Trabalho (IQAT), foi de 91,4. No
quesito Employer Branding,
a instituição financeira cooperativa atingiu 97,4 pontos
e em Sustentabilidade e Diversidade, 96,7 pontos.
No Índice de Qualidade na Gestão de Pessoas
(IQGP), o Sicredi se destacou no quesito Processos e
Organização, com 94,2 pontos.

COPEL. 63 ANOS
DE PURA ENERGIA.
A COPEL ESTÁ COMPLETANDO 63 ANOS.
Uma história repleta de muito trabalho e de muitas conquistas.
Cinco vezes eleita a melhor da América Latina, a Copel tem
batido recordes de investimentos e qualidade. Resultados que
não seriam possíveis sem o talento e a dedicação dos nossos
colaboradores e, claro, a confiança dos paranaenses.

PARABÉNS AOS NOSSOS
ELETRICISTAS NOTA 10:
Fernando Rodrigues Junior
Moacyr dos Santos
Everson Victor Ricklie
Pedro Raimundo de Souza

Neste ano, o ranking
chegou à 21ª edição e contou com a inscrição de 433
empresas. O resultado do
anuário está disponível no
link
https://exame.abril.
com.br/carreira/conheca-as-150-melhores-empresas-para-trabalhar-de-2017/ e
na edição da Você S/A deste
mês, com informações complementares sobre as eleitas e
detalhes do levantamento.
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Pauta da 29ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de Nova Esperança
- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento nº
67/2017, de autoria dos
Vereadores Maria Isabel
Cardoso Leal Escobar,
Carlos Roberto da Silva,
Brayan Oliveira Pasquini e
Maurício Alexandre Marin
Gaona requer, após ouvido
o plenário, seja oficiado o
senhor Prefeito Municipal,
solicitando que em conformidade com o artigo
134, inciso III (segunda
parte) do Regimento Interno, informe por escrito
a essa casa de leis para fins
de esclarecimento público, quais as medidas estão
sendo tomadas para que as
horas excedentes dos funcionários públicos municipais do Hospital Sagrado
Coração de Jesus sejam pagas mensalmente.
2) Requerimento nº
68/2017, de autoria do Vereador Maurício Alexandre Marin Gaona, requer,

V

após ouvido plenário, seja
oficiado o senhor Prefeito Municipal, solicitando informações do Poder
Executivo de quais são os
gastos (despesas de combustível e conserto) nos
últimos 10 meses com a
máquina varredora de rua.
3) Requerimento n°
69/2017, de autoria dos
Vereadores Brayan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da Silva, Dirceu Trevisan, Laércio Mazzocatto
Salvaterra, Maria Isabel
Cardoso Leal Escobar e
Maurício Alexandre Marin
Gaona, requer, após ouvido o plenário, seja oficiado
o senhor Prefeito Municipal, solicitando informações do Poder Executivo
se os loteamentos criados
após o ano de 2.008 estão
cumprindo a Lei Municipal nº 1.762 de 23 de abril
de 2.008, onde no artigo
VIII, dispõe sobre a pavi-

ENCONTRE
OPORTUNIDADES
NA ADVERSIDADE

ivemos em constantes mudanças, e o nosso cérebro está em constante criação na tentativa de
nos ajudar a navegar em nosso mundo complexo e visa um único objetivo: a sobrevivência.
Nossas melhores decisões frente às circunstâncias
surgem quando pensamos com clareza e criatividade em todas as possibilidades e alternativas que nos
conduzirá ao melhor caminho a seguir. Mas o maior
desafio é que, quando estamos passando pela crise,
não enxergamos a importância de visualizar o melhor
caminho que devemos seguir, ou seja, o caminho que
nos levará a encontrar as oportunidades nas adversidades.
Diante das adversidades destacamos três caminhos a seguir:
-FOCAR NO MOMENTO: Encarar aquilo que estamos vivendo como algo negativo, mas não permitir
que aquilo gere alguma mudança, nos fazendo permanecer no mesmo lugar.
-PENSAR NAS CONSEQUÊNCIAS: Pensamos
nas consequências do futuro, imaginando sempre
uma situação pior do que já está, e é este o motivo que
nos faz temer passar pelos conflitos.
-TORNAR AINDA MAIS FORTE: Este terceiro
caminho, é quando estamos diante de algo terrível e
mesmo assim conseguimos encontrar forças para superar e sentirmos mais capazes de realizar algo grandioso. É verdade, este caminho não é tão simples de
achar, e diante dos desafios é fácil nos sentirmos incapazes, impotentes e desesperançados, deixamos de
acreditar que exista um caminho como este, e muitas
vezes nem o colocamos como opção.
O último caminho citado deveria ser o único a ser
seguir, pois é ele que faz a diferença entre as pessoas
que deixam se abater pelo fracasso e os que sacodem a
poeira e dão a volta por cima.
Estudos após estudos provam que, se formos capazes de considerar um fracasso como uma oportunidade de crescimento, teremos muito mais chances de
crescer, no entanto, o pensamento contrário, ou seja,
achando que a queda é a pior coisas do mundo, assim
como pensado certamente se realizará.
Somos libertados a partir das nossas escolhas, e se
rejeitarmos as crenças de que cada queda da vida nos
levará cada vez mais para baixo e oferecermos as nós
mesmos o maior poder possível, qual seja A CAPACIDADE DE NOS ELEVAR, não apesar dos contratempos, mas devido a cada um deles.
“Coaching” comigo!
Intagram: @paulazbenatti | www.paulabenatti.com.br

mentação das vias em concreto betuminoso usinado
a quente (CBUQ) de 4 cm
de espessura nas vias locais
e nas demais vias conforme exigência do fluxo de
veículos e caso não esteja
sendo cumprida que sejam
notificados as loteadoras.
- PROJETO DE LEI EM
2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº
55/2017, de autoria de todos os Vereadores, que institui a obrigatoriedade da
execução do Hino Nacional
e Hino de Nova Esperança
nos estabelecimentos de
Ensino Públicos e Privados de Ensino Fundamental e Médio do Município
de Nova Esperança uma
vez por semana e dá outras
providências.
2) Projeto de Lei nº
58/2017, de autoria do Executivo Municipal que dispõe sobre a instituição da
Taxa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos Domiciliares – TGRSD no Município de Nova Esperança, e
dá outras providências.

- PROJETO DE LEI EM
1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº
59/2017, de autoria dos Vereadores Brayan Oliveira
Pasquini e Maurício Alexandre Marin Gaona, que
estabelece a obrigatoriedade da exibição, pelas escolas
da rede pública municipal
de ensino e pela Secretaria
Municipal de Educação,
dos resultados e metas das
escolas públicas municipais
no Índice De Desenvolvimento da Educação Básica.
2) Projeto de Lei nº
62/2017, de autoria da
Mesa Executiva que altera
a Lei Municipal 2.216 de 27
de dezembro de 2.011, que
institui o fundo especial da
Câmara Municipal de Nova
Esperança – Paraná, e dá
outras providências.
- PROJETOS DE LEIS
DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº
71/2017, de autoria dos Vereadores Carlos Roberto da
Silva e Maria Isabel Cardoso Leal Escobar, que cria o
Fundo Municipal de Segurança Pública (FUMSEP) e

dá outras providências.
- INDICAÇÕES
1)
Indicação
nº
183/2017 de autoria do Vereador Maurício Alexandre
Marin Gaona, requer, após
a tramitação regimental,
que seja encaminhado ao
Senhor Prefeito Municipal,
reiterar a solicitação de
retirada do alambrado do
campo na Santa Terezinha
e colocá-lo na quadra de
esportes da Escola Municipal Jorge Amado no Distrito de Ivatinga.
2)
Indicação
nº
184/2017 de autoria da
Vereadora Maria Eunice
Zacharias Zacarias, requer,
após a tramitação regimental, que seja encaminhado
ao Senhor Prefeito Muni-

cipal, a seguinte Indicação:
solicitando a pintura da
quadra de bocha de acordo
com as cores aprovadas na
Lei nº2.553/2017 e solicita também a ampliação da
pista de skate.
3)
Indicação
nº
185/2017 de autoria do
Vereador Carlos Roberto da Silva, requer, após a
tramitação regimental, que
seja encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal, a
seguinte Indicação: solicitando que seja colocado no
NIS cadeiras para os pacientes que esperam pelo
atendimento na Farmácia,
solicita ainda ao executivo
que verifique a possibilidade da colocação de mais
funcionários para o atendimento público.

Festa da criança
2017 em Floraí

&

Futebol
Memória

Jogadores do Comercial Futebol Clube:
Zeca Perez; Felipe; Demerval

Jogadores do Comercial Futebol Clube:
Zeca Perez e Aguiar (Capitão do Exército)

O

evento foi realizado
na Praça João Marques em Floraí, neste
dia 12 de outubro, foi aberto e
gratuito para todas as crianças
do Município, e contou com
diversas atrações entre quais:
brinquedos infláveis; esporte
na rua, pinturas, sorvetes, algodão doce, suco de laranja,
pipoca e demais.
A iniciativa da administração municipal, sempre visa
proporcionar as crianças um
dia de brincadeiras, diversões
e confraternização. O Prefeito Fausto Eduardo Herradon,
enfatizou a necessidade de tratarmos nossas crianças com
muito carinho e amor, pois é
através delas que construiremos um país melhor.
A vice prefeita Edna Contin e vereadores fizeram se pre-

sente a prestigiarem esse evento já tradicional em Floraí.
"Este evento é fruto do trabalho desenvolvido pela administração municipal, que uniu
esforços para proporcionar as
nossas crianças um dia de brincadeiras e diversões, pois é isso
que elas devem fazer - brincar
e se divertir. Qualquer criança,
independente de sua condição,
deve crescer num ambiente
saudável, para seu melhor desenvolvimento. Infelizmente,
não podemos realizar essa festa
durante o ano todo, mas certamente esse dia fez uma criança
feliz, e proporcionamos a nossas crianças um dia inesquecível”, disse a senhora Adriane
Herradon, primeira dama e
coordenadora da festa.
ASCOM/FLORAÍ

PLANTÃODASEMANA

Av. 14 de Dezembro, 754
|44| 3252-5166
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A reportagem teve acesso às imagens
do local. Vaso sanitário cheio, fezes
espanhadas pelo chão, expondo o
idoso ao forte e insalubre odor

Uniflor
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

H

á cerca de 60 dias a 1ª
Promotoria de Justiça do Foro Regional
de Nova Esperança recebeu
através de denúncia, a informação de que um idoso de 89
anos, residente na cidade de
Uniflor, estava sendo submetido a condições degradantes
e insalubres. O caso apontava
para uma suposta omissão
de seus familiares. De acordo
com o Promotor de Justiça,
Dr. Ricardo Barison Garcia
“na época o Ministério Público oficiou a Secretaria de Assistência Social do município
de Uniflor trouxesse o idoso
para ser ouvido. Ele compareceu à Promotoria e se
mostrou extremamente fraco,
debilitado e mal conseguia
conversar. Com base naquela
situação, determinamos que a
Assistência Social fizesse um
estudo no sentido de verificar
as condições e quem eram os
responsáveis por ele. Os familiares acabaram impedindo
que os profissionais adentrassem à residência”, explicou.
Por conta de um dispositivo constitucional que diz
ser o domicílio inviolável,
salvo em caso de autorização judicial, o MP ingressou
com uma medida cautelar requerendo ao Juízo Cível uma
autorização que permitisse
o acesso dos profissionais ao
local de moradia do idoso.
Após o deferimento do pedido, médicos, psicólogos e
assistentes sociais acompanhados pela Polícia Militar
compareceram à casa e verificaram , segundo informou
o Promotor, “uma verdadeira
situação degradante do idoso,
vivendo este em completo estado de abandono morando
em uma residência em condições amplamente insalubres”,
explicou Dr. Ricardo.
FORTES IMAGENS
A reportagem teve acesso às imagens do local. Vaso
sanitário cheio, fezes espanhadas pelo chão, expondo
o idoso ao forte e insalubre

GERAL - 7

Promotoria de Justiça requer medida
de proteção a idoso mantido em
condições insalubres e degradantes
O caso, que está sendo acompanhado
pelo MP, denunciou a situação de um
idoso de 89 anos, extremamente fraco e
debilitado, vivendo de forma degradante.

Lixo espalhado pelo chão e vaso sanitário
cheio de fezes: idoso, que reside em Uniflor, foi
encontrado vivendo de forma insalubre

Com base nesta triste e lamentável cena, o Ministério Público requereu ao juízo o recolhimento
do idoso a uma instituição de acolhimento. Representante do Ministério Público revê as chocantes imagens

odor. “Seu estado por ocasião
da visita da equipe técnica
era ainda mais degradante de
quando este comparecera à
Promotoria. Estava com sua
pressão arterial alterada, se locomovendo por meio de uma
cadeira de rodas, correndo o
risco de morrer sozinho”, explicou o representante do MP.
Com base nesta triste e lamentável cena, o Ministério
Público requereu ao juízo o
recolhimento do idoso a uma
instituição de acolhimento
(abrigo), custeado pelo município, além de outras medidas
que estão sendo tomadas em

relação aos familiares. “No estatuto do idoso há uma norma
de que os familiares devem
bem tratar as pessoas maiores
de 60 anos”, explicou Barison.
Ainda segundo o MP, quem
residia no mesmo lote que o
idoso era sua filha, que inclusive foi quem teria impedido,
num primeiro momento, a
entrada dos profissionais da
Assistência Social e da Saúde.
Após a constatação do fato,
o idoso foi levado ao Hospital
onde tomou um soro visando
sua reabilitação. Além de seu
internamento a uma entidade
de acolhimento, o Ministério

Público solicita também que
este receba o devido acompanhamento multidisciplinar
até que ele se restabeleça.
Por hora, enquanto é
aguardada a decisão judicial,
o idoso segue morando na
referida residência. “Existe
a previsibilidade de imputar
crimes às pessoas responsáveis que se omitem dos deveres básicos de cuidar do idoso.
Se for constatada realmente
esta omissão, criminosa por
parte dos responsáveis, estes
serão responsabilizados criminalmente”, finalizou Dr. Ricardo Barison Garcia.

CPI da Indústria do Atestado Médico ouve
mais três representantes da área da saúde

A

Comissão Parlamentar de Inquérito da
Indústria do Atestado
Médico ouviu na manhã desta
terça-feira (17), na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep),
mais três profissionais ligados
à área da saúde que alertaram
os deputados sobre a necessidade da criação de métodos
mais efetivos para combater
a emissão fraudulenta destes
documentos. Um dos pontos
defendidos pela CPI, presidida
pelo deputado Anibelli Neto
(PMDB), é a digitalização dos
sistemas, para que as emissões
sejam aferidas pelo Conselho
Regional de Medicina (CRM)
mais facilmente.
Um dos ouvidos, Paulo
Zétola, médico gerente-geral
da Saúde e Segurança do Trabalho Corporativo na América Latina do Grupo Renault,

deu exemplos da emissão de
atestados em uma grande corporação, que reúne sete mil
funcionários titulares ativos
e seus dependentes, ou cerca
de 20 mil pessoas. De acordo
com ele, um único funcionário identificado pela empresa
realizou 143 exames médicos
em apenas um ano, o que é
chamado de “High User”. Ainda segundo Zétola, do total,
cerca de dois mil funcionários
fazem treze consultas médicas
ao ano, cada um. O médico
defende que este volume de
atendimentos e de atestados
emitidos precisam ter um lastro, com numerário nos blocos
de documentos ou carimbos
selados do próprio CRM.
Foi ouvido também o advogado da Associação Médica
do Paraná (AMP), Marcelo
Salomão, e o vice-presidente

de Associação Paranaense de
Medicina do Trabalho, João
Carlos do Amaral Lozovey.
Os dois também defenderam
métodos mais efetivos para a
aferição de atestados emitidos
no Paraná.
Para Anibelli Neto o problema é muito sério e precisa ser enfrentado pelo grupo
com a colaboração dos profissionais diretamente envolvidos. Por este motivo a CPI já
ouviu, por exemplo, representantes do CRM. “Nós temos
este entendimento desde o
início dos trabalhos, por uma
legislação mais avançada, que
obrigue o uso do atestado digital”, explicou, destacando
que, segundo relatos feitos à
CPI, alguns hospitais curitibanos já fazem uso deste recurso.
Assessoria de
Imprensa da ALEP

Pedro de Oliveira/Alep
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Maravilhosa, a bela Fernanda
Rocha Pianovski, filha do
casal Ivanilde e Aleixo Marcos
Pianovski, colocará aliança
na mão esquerda em 2 de
dezembro com grandiosa
recepção para familiares e
amigos em Alta FlorestaMT. Este colunista agradece
antecipadamente o convite.
Fernanda é neta de tradicionais
de Nova Esperança, tendo
como avós Tereza Pizaia
Pianovski e Zigmundo
Pianovski (In memonian).

Obras doadas por artistas
locais são catalogadas
e compõem o acervo
cultural do município

N

que sentem e transmitem
suas idéias na plasticidade
dos elementos e conseguem
chegar até os olhares das
pessoas. A ideia é criar outras galerias, estamos planejando para 2018 na Casa da
Cultura.” Conta Roberta.
Para saber mais sobre
as obras, confira os códigos QR com informações
sobre cada obra ou acesse
www.seceducacaone.com.
br/cultura, clique em Acervo e confira! Como dizia
Arnaldo Antunes “A gente
não quer só comida, a gente quer comida, diversão e
arte”, pois a arte nos faz sair
do mesmo, da rotina e nos
transporta para outros lugares e quem sabe até outros
mundos!

Confira alguns
dos quadros:
BANHADO AO LUAR

estilo no recanto Uirapuru em Ribeirão Preto-SP. Bruna é filha do
casal Maria Catarina Vidual Carvalho e Maurílio Carvalho. Tiago
é filho de Regina Palma e José Roberto de Castro. O jovem casal
rumou para Cartagena das Índias, na Colômbia, para Lua de mel.

ser aberto por um aplicativo
no celular ou tablet, com informações e ficha da obra,
sendo uma ferramenta útil
quando há visitas escolares
no Gabinete”, explica a Diretora de Cultura Roberta
Fernandes Martins.
O projeto foi idealizado
pelo Prefeito Moacir Olivatti, e será inaugurada no
próximo mês, recebendo
a visita de alguns artistas
participantes da galeria que
hoje estão residentes em outras cidades como Curitiba e
Rio de Janeiro. “A Arte agrada aos olhos do expectador,
impressiona, faz pensar,
acrescenta, inspira, alegra,
indigna, transmite sensações, a arte é vida, expressão
de seus artistas criadores

JARDIM DE ALHAMBRA

Bruna e Tiago colocaram alianças na mão esquerda em altíssimo

ova Esperança recebe obras de diversos artistas do
município e artistas que já
foram da cidade, especialmente para compor uma
Galeria de Arte no Gabinete do Prefeito. A galeria foi
criada através de doações
de obras de arte dos artistas
plásticos: Yara Persi, Grazielli Lago, Valdir Francisco,
Maria de Francisco, Maria
de Fátima Ferrarin Olivatti,
Terezinha de Jesus Martinês Kreling, Shirley Martos
Daniel e Cleide Félix. “Cada
obra foi catalogada tornando-se parte do Acervo Museológico permanente do
município, além de receber
uma etiqueta única contendo um código QR, que pode
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Usina Santa Terezinha investe em projeto
de educação ambiental para crianças

projeto de educação
ambiental Semeando
o Verde, realizado pela
Usina Santa Terezinha e patrocinado pela FMC, é desenvolvido
anualmente durante todo o mês
de setembro e está em sua 6ª edição. Neste último mês, o projeto
atendeu 14 municípios do Paraná
e Mato Grosso do Sul.
Este ano, mais de 300 crianças
de duas escolas públicas do distrito de Iguatemi, Maringá, e professores participaram de palestra
educativa; apresentação teatral;
concurso de desenho e redação; e
plantio de mudas de árvores nativas, frutíferas e ornamentais. A
palestra e teatro aconteceram no
mesmo dia e foram ministrados
por funcionários e jovens aprendizes da Usina Santa Terezinha,
Unidade Iguatemi. O enredo do
teatro propunha uma mensagem
estratégica de sensibilização para
a preservação na natureza, por
meio de onze personagens bem

O Semeando o Verde é realizado há seis anos em
comemoração ao Dia da Árvore; durante o mês de
setembro, alunos da rede pública participam de palestra,
teatro, plantio de árvores e concurso de desenho e redação

humorados e uma árvore mágica.
O jovem aprendiz da Unidade
Iguatemi, Mikael de Oliveira Santos, foi um dos personagens do
teatro ‘Viveiro de Mudas Mágicas’

e contou que toda a produção da
peça foi elaborada para ser reflexiva. “Foi divertido! As crianças
prestaram a atenção e interagiram
com a história.” Já a analista de Recursos Humanos, Camila Maria
Calabrezi Iantas, explicou que todas as atividades que envolveram

privilégio para os funcionários
da empresa compor esse projeto.
“Somos contagiados e passamos
a olhar de forma mais atenta às
boas práticas no nosso dia a dia.
Mesmo pequenas, as mudanças
de atitudes fazem do nosso planeta um lugar melhor para as futuras gerações”, afirmou.
Para o jovem aprendiz, Bruno Ventura Zolim, o Semeando o
Verde também favoreceu o desenvolvimento pessoal e profissional
dos participantes. Zolim subiu no
palco pela primeira vez e estreou
em um auditório lotado. “Depois
do teatro, percebi uma habilidade,
até então desconhecida por mim,
para lidar com pessoas e trabalhar
em equipe. Eu sou tímido, mas
me desenvolvi”, lembrou.
Alex Conde também é jovem
aprendiz e atuou na peça educativa. Ele disse que aprendeu
junto com as crianças. “Com o
projeto, todos puderam ter uma
visão mais crítica em relação à
continuidade de vida do planeta.
O teatro foi um desafio! Sempre
fui tímido para conversar, e agora,
melhorei a minha comunicação e
postura.”
A diretora de gestão educacional da Secretaria Municipal de
Educação de Maringá, Maria Inês
Benites Bria, reforçou os benefí-

o projeto foram ao encontro do
conteúdo desenvolvido em sala
de aula durante o ano letivo. “O
Semeando o Verde proporcionou
uma vivência prática dos cuidados
com o meio ambiente trabalhados
nas escolas.”
Ela ainda ressaltou que foi um

cios da parceria entre a Usina Santa Terezinha e a Prefeitura. “Nós
percebemos que a preocupação
dos empreendedores é justamente dar um futuro melhor para as
crianças. Nós sabemos que todos
são cuidadores do meio ambiente.
Quando a iniciativa privada nos
traz um projeto dessa importância, observamos que todos têm o
mesmo objetivo para o nosso futuro.”
Maria Inês ainda pontuou as
atividades do Semeando o Verde.
“No projeto, os alunos são centros
das ações. Eles plantam as árvores
e ainda podem relacionar a prática com o que aprenderam na
palestra e teatro. É maravilhoso.
O resultado foi visto na produção
dos trabalhos que fizeram para o
concurso de desenho e redação.”
A encarregada de Treinamento, Beatriz Tanabe Nonato, reforçou os benefícios do projeto para
a comunidade. “De forma lúdica
e participativa, o projeto fez os
alunos refletirem sobre atitudes
proativas no cotidiano. Ficou claro que ações simples podem mudar o planeta.”
No total, mais de 5.500 alunos
da rede pública de educação de 33
escolas desenvolveram as atividades do Semeando o Verde. O projeto contemplou o plantio de mais
de 20 mil árvores e foi realizado
pela Usina Santa Terezinha em
parceria com secretarias municipais de educação, IAP (Instituto
Ambiental do Paraná), Emater
(Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural)
e patrocínio da FMC Agricultural
Solutions.
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ESCOLA MUNICIPAL
ANA RITA DE CÁSSIA

DIREÇÃO: Ivanilda Almeida dos Santos
VICE-DIREÇÃO: Marcia Andrea Timidate Moroti
COORDENAÇÃO: Neide Oliveira de Almeida
PROFESSORA: Suzana Dulba de Oliveira Malheiros

DIRETORA: Ivanilda Almeida dos Santos.
VICE-DIRETORA: Márcia A. Timidate Morotti.
COORDENADORA: Neide Oliveira de Almeida.
PROFESSORA: Zulmira Barbosa Araujo

MELHORIAS PARA O CAMPINHO DO REQUIÃO III
Os alunos da Sala Especial
D.I. A da Escola Municipal
Ana Rita de Cássia,se dedicaram em um trabalho em prol
a melhoria do “Espaço onde
Vivemos”, e o tema principal
foi o lazer. Então resolveram

solicitar melhorias para o
campinho do Conjunto Requião III, onde a maioria freqüenta para jogar futebol.
Relataram que lá é um lugar bom onde se encontram e
jogam bola, mas que poderia

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO NA VIDA DAS PESSOAS
No mês que comemoramos
o Dia do Professor, abordando
sobre a Importância da Educação na Vida das Pessoas, os
alunos do 5º ano A da Escola
Municipal Ana Rita de Cássia
resolveram destacar a reportagem que fala sobre uma profissional da área da Educação
que foi homenageada por nossa
cidade.

melhorar, com a participação
e colaboração de todos.
Através de suas ilustrações mostraram como gostariam que ficasse o campinho:
com traves para gol, ATI para
a 3ª idade, iluminação, etc.

Após a leitura da reportagem, conversamos sobre a importância do estudo em nossas
vidas. Comentamos que é através da Educação que garantimos
nosso desenvolvimento e aprendemos a nos preparar para uma
Vida em Sociedade. A Educação
é a chave para completar a compreensão sobre as pessoas,suas
ações sobre o mundo ao seu

redor.
Levando em consideração
que em nosso país a maioria
das repartições leva nomes de
políticos que muitas vezes nada
contribuíram para o crescimento humano, resaltamos a homenagem a professora Regina que
fez parte da história de muitas
crianças que hoje são profissionais em nossa cidade.

ALUNOS: Alessandro Goes Cunha, Aline de Souza Santos, Ana Estefany Dores da Silva, Clodoaldo Souza da Silva, Douglas
Henrique dos Santos, Emanuela Gomes Silva, Gabriel Lopes da Silva, Guilherme de Lacerda Ferracioli, Gustavo Gabriel G.
da Silva, Hugo Ferreira Colombo, Igor dos Santos Marques, Juan Pablo Santos de Souza, Kauan Fernando G. de Lima, Kayke
Silva Lima, Kemilly Ananias Cecilio, Leticia Gabriela de S. Mangolin , Leticia Vitoria de Deus, Luiz Henrique da P. dos Santos,
Maria Rafaela Lemes da Silva, Maria Vitoria Silva Borges, Murillo Rocha Pereira, Pablo Henrique da Silva Souza, Pamela
Suellen da Silva Magalhães, Paola Roque Ribeiro, Rafaela Gomes do Nascimento, Talyta Costa Ribeiro, Tassila de Araujo,
Thalita Barboza Tomba, Vitor Hugo Lopes dos Santos, Vitoria Paula Aparecida da Silva, Willian Matheus Barboza Tomba.

ALUNOS: Eduardo de Souza, João Victor Dias de Souza, Guilherme Henrique C. de Paula, Kaike
da Silva Liberato Vallis, Henrique Elias dos Santos Pereira e Murilo Perugini Ferra.
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“A União Faz a Vida” em Floraí

A

conteceu na noite de terça-feira, 17 de outubro, a
culminância do Programa
“União faz a Vida”, no município
de Floraí. O palco do evento foi
nas dependências do Centro Educacional Infantil Menino Jesus.
Abriram os trabalhos a professora Vanilda Errero Rampani,
diretora da escola e a professora
Angela Cristina Barraco Canazaro,
coordenadora do projeto no município.
Presentes também ao evento a
vice-prefeita Edna Contin, e o presidente da Câmara de vereadores
Marcio Leandro Mendes.
Com o objetivo de despertar e
aguçar nas crianças valores como
respeito, cidadania e cooperação,
a parceria entre a Sicredi, Prefeitu-

ra e a Rede Municipal de Ensino,
mais uma vez rendeu frutos.
Belíssimas apresentações e
trabalhos que comprovaram todo
o engajamento de uma equipe incansável de profissionais dedicados tornam o Centro Educacional
Infantil Menino Jesus de Floraí a
cada ano com bons resultados em
uma espécie de ‘vitrine’ do Programa.
Para a Secretária de Educação
Professora Maria Angela Zampieri Gimenez, o União faz a Vida é
uma excelente parceria entre o
município e a Sicredi. “O sucesso
deste programa acontece graças ao
excelente trabalho que os professores fazem com os alunos. A Sicredi
é uma grande parceira do município e nos dá força nesta caminhada

Estética e
qualidade de vida

educacional. Finalizou agradecendo aos professores e funcionários
pelo empenho e também ao prefeito municipal Fausto Herradon que
não mede esforços no investimento a educação municipal.
O tema trabalhado pelos professores neste ano foi – Criança
Cidadã, reforçando nas crianças
valores como: amizade, caráter,

respeito e solidariedade.
O programa é coordenado pela
Luciana responsável de Marketing
da Sicredi União PR/SP, Prestigiaram o evento, além da equipe de
colaboradores da Agência do município, a assessora de programas
sociais Solange, e o gerente de Florai, Murilo Lima.
ASCOM/FLORAÍ

Vivemos em busca da melhoria da qualidade de vida, sejam
elas objetivas, por meio de avanços profissionais, de escolaridade
ou renda, até outras mais subjetivas, como satisfação, felicidade
e superação de metas. Cabe ao
poder público a responsabilidade de criar condições para que
todos tenham a possibilidade de
alcançá-la.
Áreas como capacitação profissional, assistência social, educação, saúde e habitação tendem
a ganhar maior destaque por serem consideradas essenciais para
os aspectos objetivos da melhoria da qualidade de vida. Por
outro lado, os fatores subjetivos
representam um desafio mais difícil de obter.
O bem-estar individual vai
além dos aspectos econômicos e
tangem também questões físicas,
relações sociais, independência
e autoestima. Dessa forma, além
de programas e ações promovi-

dos pelo poder público, é preciso
condições para que o mercado
privado e os profissionais da área
tenham segurança jurídica, reconhecimento e possibilidade de
desenvolvimento.
Um exemplo de avanço nesse
sentido ocorre com o debate do
Projeto de Lei (PL) n.º 77/2016,
que está em análise na Comissão
de Assuntos Sociais do Senado
Federal e prevê a regulamentação das atividades profissionais
de técnicos em estética, esteticistas e cosmetólogos. Pode parecer
apenas mais burocracia, mas representa um avanço essencial no
constante trabalho de melhoria
da qualidade de vida da população.
Digo isso porque, apesar
de às vezes ser erroneamente
associada apenas à vaidade, o
segmento da estética apresenta crescimento constante e atua
em conjunto com áreas como o
esporte, lazer e saúde para a me-

- AT ENDENT E DE
T ELEMARKET ING
- ASSIST ENT E
FINANCEIRO
- AUXILIAR DE
CONFEIT EIRO
- AUXILIAR DE
COZINHA
- AUXILIAR DE
FATURAMENTO
- FARMACÊUT ICO

- GERENT E DE LOJA
- MECÂNICO DE
AUTOMÓVEIS
- MECÂNICO MOLEIRO
- MOTORISTA DE
CAMINHÃO CNH - E
- OPERADOR DE CAIXA
- REPOSITOR DE
MERCADORIAS
- VENDEDOR INT ERNO
/ EXT ERNO

Informamos que a Agência do Trabalhador estará
disponibilizando uma Palestra sobre Empregabilidade,
no dia 26/10/2017 às 15h, os interessados comparecer na
agência para maiores informações.

lhoria de fatores psicológicos,
sociais e emocionais do indivíduo. É uma oportunidade de
fortalecer o mercado profissional, aumentar as vagas de trabalho e renda em um setor que
está diretamente ligado a saúde
e autoestima.
O Brasil é um dos poucos
países que possui cursos e formação acadêmica de estética,
com um mercado especializado
que tende a se tornar referência
se for devidamente regulamentado. Longe de ser um trabalho
focado em alcançar padrões de
beleza, até porque isso varia de
acordo com cada pessoa, é um
serviço que visa fazer o indivíduo sentir-se bem consigo mesmo, o que irá acarretar em satisfação, disposição e confiança
para o desenvolvimento de suas

atividades diárias.
No Paraná, o Governo do
Estado entendeu a importância
de legitimar o trabalho desses
profissionais e promulgou a Lei
264/2016, que regulamenta a as
profissões de tecnólogos em estética e cosmética. Um exemplo
que deve ser seguido a nível federal.
A busca constante pela melhoria da qualidade de vida da
população é um dos motivos
que justificam a existência do
poder público. A regulamentação do setor da estética, assim
como de outros nichos que contribuam para o desenvolvimento
do bem-estar social, é um passo
importante para valorizar o
segmento e prover serviços que
atendam os objetivos e expectativas da sociedade.

*Marcello Richa é presidente do Instituto
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)
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EXIGIMOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE QUALIDADE
Quando acompanhamos as redes sociais e
conversamos com as pessoas, vemos a insatisfação
diante de muitos serviços prestados em nossa cidade, como também com a falta de investimentos
em melhorias dos prédios públicos, áreas de lazer
e etc. E isso não é culpa apenas da atual Administração, mas também de outras e essa situação vem
se arrastando há tempo.
Com certeza muito há que ser feito em nossa
cidade, como revitalização das praças e parques,
para que as famílias possam se divertir após o dia
de trabalho e em fins de semana, reforma e término do Campão Municipal, término da reforma
do Hospital Municipal e tantas outras obras que
trariam mais qualidade de vida para os moradores
de Nova Esperança e seus visitantes.
Caminhos para buscar recursos para a realização de tais obras existem, mas precisamos de um
planejamento, onde sejam criadas metas e traçados os caminhos mais efetivos para alcançar o objetivo proposto.
É certo que para isso foram eleitos o prefeito
e os vereadores, que junto com o funcionalismo
público municipal, são quem tem a legitimidade e
a incumbência de administrar nosso município e
deles esperamos grandes feitos, que transformem
Nova Esperança numa cidade próspera e que proporcione qualidade de vida aos seus moradores.
São correntes os comentários a respeito da insatisfação do funcionalismo público municipal,
quanto aos salários que recebem e a condição de
trabalho a que se sujeitam e isso deve ser visto
com carinho, pois são trabalhadores, pais e mães
de família, que devem ter satisfação em trabalhar
e condições de prover dignamente sua família.
Porém, se existem rusgas entre a Administração Municipal e o funcionalismo, certamente não
são os nova esperancenses que devem pagar o
pato. Um lado e outro devem ser flexíveis, sentar
à mesa para uma conversação e encontrar caminhos para a melhoria das condições de trabalho,
dos serviços prestados e a adequação das contas
públicas.
Não podem existir dois lados que olham em
direções opostas, mas dois lados que olham para
a mesma direção, que é o Bem Comum. E quando falamos em Bem Comum, também incluímos
os funcionários municipais, que junto com suas
famílias residem em nossa cidade e, se trabalham
em uma secretaria, usufruem do serviço de outra,
como qualquer cidadão. Ou seja, o funcionário
que trabalha na Secretaria de Fazenda ou Meio
Ambiente, também é usuário do hospital, das escolas municipais e de outros serviços e quando estão no papel de usuário querem ser tratados com
respeito e dignidade e receberem um bom atendimento.
Os contribuintes estão pagando seus tributos
e tem o direito de receber serviços públicos de
qualidade. O que não é admissível é que os serviços deixem de ser prestados ou que sejam mais
ou menos, num jogo de empurra sobre a culpa de
assim estar.
A folha de pagamento do município está altíssima e o número de funcionários é bastante expressivo, portanto, enquanto cidadãos, queremos
entender o porquê de alguns serviços, como limpeza pública e saúde, entre outros, não estarem
sendo prestados a contento.
Como contribuintes, queremos ver o retorno
dos nossos tributos pagos, com o comprometimento de todos que escolheram trabalhar no
serviço público, seja como eleitos, concursados
ou nomeados. Cada um escolheu onde trabalhar
e deve desempenhar seu ofício da melhor forma
possível, como verdadeiros cidadãos.
Lutar por melhores condições de trabalho e salários mais dignos é um direito que deve ser exercido, porém, prestar serviços de qualidade é um
dever que legitima pleitear seus direitos.
O que pedimos é que cada componente desse
triângulo – contribuinte, funcionalismo, administração municipal - se conscientize da necessidade
de fazer a sua parte, visando sempre e de forma
inegociável, promover o Bem Comum.
Os observadores do ONESP estão sempre vigilantes e preocupados em colaborar com esse
objetivo e de portas abertas para receberem todos
aqueles que sentirem que podem fazer a diferença.

Exportação de frango do
Brasil avança, mas fantasma
da Carne Fraca persiste

A

produção mundial
de carne de frango
deverá atingir 91 milhões de toneladas em 2018,
com aumento de 1,2% em
relação ao volume previsto para este ano. O cenário
internacional favorecerá o
Brasil, que é o principal fornecedor mundial de carne de
frango. Parte desse aumento virá do país, que somará
produção de 13,6 milhões de
toneladas, 2,3% mais do que
o montante estimado para
2017. Os dados são do Usda
(Departamento de Agricultura dos Estados Unidos). As
informações são de Mauro
Zafalon na Folha de S. Paulo.
O grande trunfo do país
são as suas condições sanitárias. Mesmo assim, o fantasma da Operação Carne Fraca, deflagrada pela Polícia
Federal em março deste ano,
ainda paira sobre a confiabilidade do produto nacional
no mercado externo. A sanidade da carne faz com que

o Brasil permaneça no topo
da procura internacional, já
que vários outros países têm
sérios problemas sanitários.
Embora a qualidade do pro-

duto brasileiro o mantenha
competitivo, o sistema oficial de vigilância sanitária
ficou ainda mais desacreditado depois da operação po-

licial. Sem melhorar o controle da qualidade, o Brasil
corre o risco de integrar a
lista dos países problemáticos.

PECUÁRIA DE CORTE

Vacina previne perdas
"invisíveis" na estação de monta

O

s meses de setembro
e outubro marcam a
chegada da estação de
monta na pecuária brasileira.
Independente da cobertura
da vacada ocorrer por meio
de touros, inseminação artificial em tempo fixo (IATF)
ou transferência de embriões
(TE) é neste período que os
pecuaristas mais organizados
e veterinários voltam a atenção para os índices reprodutivos e o melhoramento genético do rebanho.
Além dos cuidados básicos com a qualidade do
material genético utilizado
e a nutrição adequada, uma
preocupação recorrente no
período é em relação à saúde
das matrizes. Se uma vaca repete cio constantemente, nem
sempre é pelo fato de não ter
emprenhado. Ela pode estar
sofrendo da Síndrome Reprodutiva dos Bovinos (SRB).
Enfermidades deste gênero causam uma queda
considerável na produção de
bezerros, sem entrar em estatísticas oficiais. "Muitas das
doenças da SRB causam abortos e morte das reprodutoras,
mas outras são decorrentes
da absorção do embrião, gerando perdas invisíveis aos
olhos do tratador", alerta a
médica-veterinária Bibiana

Carneiro, Counter Manager
da Tecnovax do Brasil.
Para combater o problema, a empresa traz à pecuária
brasileira a vacina Providean®
REPRO 12, que como o próprio nome sugere possui antígenos bacterianos e virais
contra doze diferentes doenças, muitas das quais endêmicas em determinadas regiões
do País. "Esse grupo de doenças causa grande impacto
econômico, principalmente
nos rebanhos de cria, onde
se utiliza a IATF", explica a
médica-veterinária. A vacina
já chega sendo a mais completa do mercado, com sete
sorotipos de Leptospirose,
duas cepas de Campilobacter
e uma de Haemophilus, todas
de campo e inativadas.
O problema é que nem
sempre elas apresentam sintomas ou sinais clínicos evidentes, transferindo à vacinação a
forma mais eficaz de controle.
Considerando a cotação do
bezerro desmamado na praça
de São Paulo, que é referência
para todos os estados do Brasil, que em julho apresentou
média de R$ 1.009,00, ter um
aumento de 5% no índice de
nascimentos da propriedade,
por exemplo, elevaria a rentabilidade do pecuarista de
maneira substancial.

No exemplo citado, um
produtor que aumentasse a
taxa de prenhez das matrizes
de 80% para 85% teria cinco
bezerros a mais a cada 100
vacas inseminadas ou expostas à monta natural. Em um
rebanho de 500 matrizes significaria 25 bezerros extras.
Com o preço cotado a R$
1.009,00, o criador teria R$
25.225,00 adicionados ao caixa para aplicar em melhorias
na fazenda.
Estimativas do setor
apontam que a sanidade animal representa somente 3%
dos custos totais de produção, com o valor da vacina já
embutido neste investimento.
Também é necessário ressaltar que as doenças infecciosas
são responsáveis por até 50%
das perdas na gestação.
A Providean® REPRO 12
previne IBR (Rinotraqueíte Infecciosa Bovina), BVD
(Diarreia Viral Bovina),
_Campylobacter foetus subespécie foetus_, _Campylobacter foetus subespécie veneralis_, _Histophilus somni
(Haemophilus somnus)_,
_Leptospira
interrogans
sorovares Pomona_, _lcte-

rohaemorrhagiae_, _Canicola_, _Wolffi_, _Hardjo_,
_Leptospira borgpetersenii
sorovar Tarassovi_ e _Leptospira kirschneri sorovar
Gryppotyphosa_. Com o adjuvante o Pilatus GHA500®,
uma tecnologia também desenvolvida pela Tecnovax
com o objetivo de maximizar
a resposta imune, cessam-se
as indesejadas reações inflamatórias.
A recomendação é que
bezerras sejam vacinadas a
partir dos quatro meses de
idade, com reforço 30 dias
após a primeira dose, porque, após a contaminação, o
herpesvírus da IBR acomete o animal por toda a vida.
Considerando a tendência
de as fêmeas entrarem em reprodução em algum momento da vida, a prevenção do
aborto é sempre mais barata
do que adiar a vacinação e ter
de conviver com uma vaca-problema. O reforço vacinal
é feito cerca de 15 dias antes
do animal entrar em serviço.
Touros também devem ser
imunizados.
Pec Press®
Imprensa Agropecuária
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Gestão pública de qualidade
combate a desigualdade social
A afirmação foi feita pelo governador Beto Richa na
abertura do Congresso Empresarial Paranaense, em
Foz do Iguaçu. Ele afirmou que a gestão responsável
amplia a capacidade de investimento público.
Promovido pela Faciap e CACB, o evento discute
empreendedorismo, negócios e inovação em gestão.

O

governador
Beto
Richa afirmou na
quinta-feira
(19),
na abertura do Congresso
Empresarial Paranaense, em
Foz do Iguaçu (Oeste), que a
melhor forma de combater
a desigualdade social é com
gestão pública de qualidade. “A gestão responsável e
austera amplia a capacidade
de investimento público em
áreas essenciais para a população”, disse Richa.
“A responsabilidade com
as contas públicas é mais eficaz que programas assistencialistas, que não estimulam
a melhoria de vida. Já a boa
gestão dos recursos garante qualidade de vida para a
população”, destacou Richa.
Ele ressaltou que o Paraná
tem batido recorde de investimentos em todas as áreas
em função da gestão responsável.
Promovido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do
Paraná (Faciap) e pela Confederação das Associações
Comerciais e Empresariais
do Brasil (CACB), o evento
reúne mais de 1.500 empresários e entidades do setor
do Brasil e de outros 20 países.
AMBIENTE - O governador também destacou

A

pós uma semana sem
Coluna Sétima Arte, é
hora de ficarmos por
dentro das novidades do mundo do cinema. Dessa forma, é
importante pontuar que quem
foi ao cinema na semana passada percebeu a falta de novidades: a expectativa de sucesso de
Blade Runner 2049 ficou só na
expectativa, pois ao que tudo
indica o ritmo lento do filme
fez com que as bilheterias ficassem extremamente baixas e,
alavancado pelo dia das crianças, o improvável Pica-Pau – O
filme assumiu a liderança nas
bilheterias, deixando pra trás
a comédia nonsense de Danilo
Gentili, Como Se Tornar o Pior
Aluno da Escola e o infantil As
Aventuras do Capitão Cueca.
Essa semana, o mundo ainda nutre as expectativas da estreia do mais novo blockbuster
da Marvel, Thor – Ragnarok,
enquanto esse filme não chega,
o que nos resta são duas estreias
mornas: Tempestade – Planeta
em Fúria e o remake Além da
Morte, produções distintas,
mas que não acrescentam muito à sétima arte.
Vamos começar com Tem-

o ambiente favorável para
negócios no Paraná. Essa
condição, disse Richa, foi
conquistada com o programa de incentivo fiscal Paraná Competitivo, criado para
atração de investimentos
produtivos. “Somado a isso,
fizemos o ajuste das contas
públicas, há diálogo e respeito com quem empreende
e segurança jurídica”.
O governador reforçou
que o equilíbrio financeiro do Estado começou com
a redução de despesas da
máquina pública. “Conseguimos ampliar as receitas
do estado em 2,5% e reduzir
os gastos em cerca de 7,5%.
Também enxugamos a estrutura do governo, o que nos
colocou como o Estado com
o menor número de cargos
comissionados do País."
DESAFIOS – O Congresso debate empreendedorismo, negócios e inovação
em gestão. Também está na
pauta temos nacionais como
a agenda de reformas necessárias para o País voltar a
crescer. Para o presidente da
Faciap, Marco Tadeu Barbosa, os temas foram pensados
para que empresários, principalmente os pequenos,
possam trabalhar melhor e
criar estratégias para enfrentar as dificuldades. “Quere-

pestade – Planeta em Fúria, esse
filme se identifica com o gênero
catástrofe, por aí já podemos
imaginar que dificilmente o
filme será levado a sério. É triste a forma como Hollywood
banalizou esse gênero nos últimos anos. Quando fazemos
uma retrospectiva percebemos
como esse tipo de filme tinha
tom sério no final dos anos de
1990, talvez influenciados pelo
sentimento milenarista de fim
de mundo, mas vemos que ao
longo dos anos 2000 esse gênero se tornou uma forma fácil de
ganhar dinheiro a baixo custo,
investindo especificamente em
efeitos especiais e deixando de
lado toda a importância do caráter técnico.
Com Tempestade – Planeta
em Fúria não é diferente, o filme traz uma trama consistente,
recheada de suspense em seu
início e que até convence na
primeira parte do filme, mas
que vai se perdendo conforme
o filme avança e que tende a
apresentar soluções simplistas
e preguiçosas, infelizmente.
Soma-se a isso, um sentimentalismo que acaba mergulhando
o longa na descrença, culpa do

Esta coluna abordará semanalmente, esclarecimentos a fatos ocorridos no município e dúvidas da
população sobre os diversos setores.

• Defesa Civil

“A responsabilidade com as contas públicas é mais eficaz que
programas assistencialistas, que não estimulam a melhoria de
vida. Já a boa gestão dos recursos garante qualidade de vida
para a população”, destacou Richa.

mos políticas melhores, mas
também contribuir com o
país que desejamos. A solução é conjunta”, disse ele.
Barbosa defende que o
ponto mais importante é
que, independente da ação
política, o setor produtivo
entendeu que o país precisa avançar. “Prova disso é
que alguns setores já estão
mostrando reação à crise.
Isso significa que, apesar da
influência política no setor
produtivo, as empresas estão
trabalhando e retomando in-

roteiro que, de longe, é o grande
problema do filme. O elenco se
esforça, trazendo alguns nomes
de peso e também outros que já
são figurinhas carimbadas no
ato de encabeçar fracassos de
crítica e público, como Gerard
Butler (quem diria isso há dez
anos?!).
Vamos à trama! A história
se desenvolve tendo por base
o aquecimento global e sua
propensão a gerar eventos climáticos capazes de ameaçar
a existência da humanidade,
dessa forma, busca-se uma solução construindo uma extensa rede de satélites, ao redor
de todo o planeta, buscando
controlar o próprio clima. Este
sistema construído a partir da
cooperação de 17 países é coordenado pelo engenheiro Jake
Lawson (Gerard Butler). Após
anos de dedicação, ele é afastado da função devido a questões
políticas e, em seu lugar, é no-

vestimento. Há amadurecimento no setor empresarial”,
afirmou.
O presidente da Confederação das Associações
Comerciais do Brasil, Jorge
Pinheiros, explicou que o
Congresso é um projeto em
conjunto com a Câmara Internacional da Bolívia e que
estará em 15 países da América Latina. Em 2018 o evento se repete no Brasil com a
presença de nove presidentes
de países de língua portuguesa. AEN

meado seu irmão caçula, Max
(Jim Sturgess). Três anos após
esses acontecimentos, quando
os Estados Unidos estão prontos para entregar esse sistema
de satélites para a ONU, falhas
pontuais provocam uma forte
nevasca em pleno deserto no
Afeganistão e altíssimas temperaturas em Hong Kong, que matam centenas de pessoas. Jake é
então convocado para descobrir
o que está acontecendo e enviado para a estação internacional,
nesse momento ele descobre
uma enorme conspiração ao
mesmo tempo em que precisa
deixar para lado os atritos existentes com Max para solucionar
o problema.
Por que ver esse filme? Porque é diversão de domingo a
tarde, um típico filme de “Temperatura Máxima”, você se envolve com a trama sem muito
trabalho ou reflexão, é só sentar
e assistir. Agora se você for um

Na última semana, o fato da Defesa Civil Municipal não poder atender uma ocorrência na cidade
de Presidente Castelo Branco dividiu opiniões dos
munícipes. De acordo o convênio do município com
a Defesa Civil Estadual, o órgão só pode atender
ocorrências em outros municípios caso o Comando do Corpo de Bombeiros Regional solicite apoio,
esteja impossibilitado de atender ou faça a autorização, ainda assim, os custos são todos arcados pelo
município de Nova Esperança, uma vez que, até o
momento ainda não existe convênio firmado com as
demais cidades vizinhas. Nenhum órgão municipal
não pode realizar atendimento fora do seu perímetro de atuação, sob pena de improbidade administrativa.
A Defesa Civil Municipal ao receber a informação de incêndio na cidade vizinha, imediatamente
informou a regional do Corpo de Bombeiros de Maringá, quando a pertence a ele o atendimento a cidade Castelo Branco. Para conhecimento de todos,
o Corpo de Bombeiros de Maringá possui um posto
avançado de atendimento no distrito de Iguatemi,
que fica a distância aproximada de 16km de Presidente Castelo Branco – local da ocorrência – praticamente a mesma distância e tempo de deslocamento daqui até lá.
É ambição dos prefeitos da região, a militarização da Defesa Civil de Nova Esperança, desta forma
aconteceria a distribuição de áreas de atendimento
prestando socorro às cidades de Atalaia, Presidente Castelo Branco, Floraí, Uniflor, Cruzeiro do Sul e
Paranacity.

pouco mais crítico cuidado, o
roteiro, o ritmo e o andamento
da história irão te incomodar
um pouco, do mais, vale a pena
ser visto em função do caráter
de alerta em relação aos cuidados com o clima.
A segunda estreia da semana traz de volta o suspense
Linha Mortal, de 1990, que na
época estava recheado de estrelas (Julia Roberts havia protagonizado Uma Linda Mulher nesse ano), mas que mesmo tendo
sido bem recebido pelo público
e pela crítica acabou caindo no
esquecimento ao longo do tempo.
Seu remake, intitulado Além
da Morte, poderia muito bem
ser chamado de reinvenção,
pois não segue a risca a trama
do filme de 1990, pelo contrário
utiliza a mesma temática, mas
faz uma abordagem bastante
contemporânea. Isso acaba fazendo com que o filme perca
boa parte da graça, pois vivemos tempos bastante chatos,
onde o moralismo e o ultraconservadorismo estão ceifando
todo e qualquer tipo de criatividade. Infelizmente, em tempos
de Trump e de MBL o que nos
resta é uma história interessante, mas enfadonha por conta do
“politicamente incorreto”.
Pode-se dizer que a premissa do filme é muito boa, mas
seu resultado não segue o mesmo padrão, isso porque a trama
acaba trilhando rumos que são
óbvios demais e seus persona-

gens acabam sendo caricatos
ao extremo, por exemplo, o
cara esforçado que não ganha
destaque, o playboy fútil, etc.
Tudo indica que investir num
elenco de peso, que inclui nomes como Ellen Page e Diego
Luna não garantiu a qualidade
que se esperava no filme, pois
esse acaba se tornando previsível, mesmo que a história seja
realmente interessante.
Vamos à trama! Na esperança de fazer algumas descobertas, estudantes de medicina
começam a explorar o reino
das experiências de quase morte. Cada um deles passa pela
experiência de ter o coração
parado e depois revivido. Eles
passam a ter visões em flash,
como pesadelos da infância,
e a refletir sobre pecados que
cometeram. Os experimentos
se intensificam, e eles passam
a ser afetados fisicamente por
suas visões enquanto tentam
achar uma cura para a morte.
Por que ver esse filme?
Mesmo apresentando problemas pontuais e não garantindo
que o terror seja o ponto alto
do filme, o diretor Niels Arden Oplev (o mesmo da versão
sueca de Os Homens Que Não
Amavam as Mulheres), consegue que o público se interesse
pela sinopse e mantenha, por
certo tempo, a curiosidade pelo
filme, mesmo que, como seu
antecessor, acabe se tornando
um filme esquecível. Boa sessão!
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