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DESDE MAIO DE 1995

ESQUIZOFRENIA
A esquizofrenia tem sido exaustivamente 

estudada, em inúmeros de seus aspectos e sob 
diferentes pontos de vista, sendo um tanstorno 
cerebral grave de evolução crônica caracterizado 
por mudanças cognitivas, afetivas e comporta-
mentais gerando prejuízos sócio-ocupacionais, 
segundo estudos da OMS, atinge cerca de 1% da 
população mundial, havendo cerca de 40 casos 
novos para cada 100.000 habitantes por ano. Ela 
surge normalmente no final da adolescência ou 
nos primeiros anos da vida adulta e costuma ter 
um curso episódico, interrompido por exacer-
bações dos sintomas, que requerem hospitaliza-
ções breves no decorrer de toda a vida. Embora a 
prevalência da esquizofrenia seja semelhante em 
homens e mulheres, elas xperimentam um curso 
mais leve do transtorno, incluindo um apareci-
mento mais tardio dos sintomas, menos tempo 
passado no hospital e um melhor funcionamento 
social. Apesar da natureza grave e duradoura da 
esquizofrenia, muitos pacientes melhoram pro-
gressivamente com o decorrer do tempo e, em 
alguns, ocorre uma remissão total dos sintomas 
nos seus últimos anos. 

A complexidade dos prejuízos causados por 
esta doença prejudica a interação social, a capaci-
dade de tolerância ao estresse, a capacidade de o 
indivíduo  de cuidar de si mesmo e interagir com 
a familia. Quando se trata de esquizofrenia, ain-
da não se tem certeza das reais causas; há muitas 
hipóteses, mas o fator orgânico é inegável.

Os sintomas mais frequentes são: Alucina-
cões e Delírios. Geralmente definidas como ex-
periências perceptivas na ausência de estímulo 
externo, as alucinações podem ocorrer em qual-
quer modalidade sensorial (auditivas, visuais, 
olfativas, gustativas e táteis). As auditivas são as 
mais comuns e características da esquizofrenia, 
sendo geralmente experimentadas como vozes 
conhecidas ou estranhas, que são percebidas 
como distintas dos pensamentos da própria pes-
soa. Por sua vez os delírios são crenças errôneas, 
habitualmente envolvendo a interpretação equi-
vocada de percepções ou experiências. Seu con-
teúdo pode incluir diversas temáticas, dentre as 
quais se destacam: persecutórios, de referência, 
de grandeza. Outros sintomas caracteristicos são:  
Alterações do pensamento no qual as idéias po-
dem se tornar confusas, desorganizadas ou des-
conexas, tornando o discurso do paciente difícil 
de compreender.  Alterações da afetividade, ten-
do uma  perda da capacidade de reagir emocio-
nalmente às circunstancias, ficando indiferente 
e sem expressão afetiva. Outras vezes o paciente 
apresenta reações afetivas que são incongruentes, 
inadequadas em relação ao contexto em que se 
encontra. Diminuição da motivação, o paciente 
perde a vontade, fica desanimado e apático, não 
sendo mais capaz de enfrentar as tarefas do dia a 
dia. Quase não conversa, fica isolado e retraído 
socialmente. Outros sintomas, como dificuldade 
de concentração, alterações da motricidade, des-
confiança excessiva, indiferença, podem aparecer 
na esquizofrenia. 

O diagnóstico da esquizofrenia é feito pelo es-
pecialista a partir das manifestações da doença. 
Não há nenhum tipo de exame de laboratório

Por muitos anos, a principal forma de trata-
mento para pacientes severamente comprometi-
dos por doenças mentais, como a esquizofrenia, 
estava relacionada ao uso de medicação antipsi-
cótica. Mais recentemente, pesquisas demonstra-
ram que a efetividade das medicações pode ser 
melhorada com intervenções psicossociais como 
acompanhamento psicológico ou terapia cog-
nitiva e comportamental (TCC), auxiliando na 
redução dos índices de recaídas, na diminuição 
quanto à severidade das alucinações e delírios 
e contribuindo também com o funcionamento 
global do paciente ,visando o controle dos sin-
tomas e a reintegração do paciente. Vale ressaltar 
que os familiares são aliados importantíssimos 
no tratamento e na reintegração do paciente.

Em sua edição  nº   244, 
de 12 de março de 2004, o 
Jornal Noroeste publicou a 
comemoração dos 50 anos 
da Instalação da Comarca 
de Nova Esperança. Na oca-
sião estiveram presentes o 
Presidente do Tribunal de 
Justiça, Desembargador Oto 
Luiz Sponholz, o Presidente 

do Tribunal de Alçada, Luiz 
Josué Duarte de Medeiros, 
Procurador de Justiça Arion 
Rolim Pereira, Presidente 
da OAB- Seção Paraná, Dr. 
Manoel Antonio de Oliveira 
Franco, Prefeito Gerson Za-
nusso e o 1º Prefeito de Nova 
Esperança, Dr. José Teixeira 
da Silveira.

COMARCA DE NOVA 
ESPERANÇA COMEMORA O  

SEU CINQUENTENÁRIO...

Outubro de 1969 –  Inau-
guração da Rede de energia 
elétrica no Distrito de Ivai-
tinga. Na foto aparecem o 
ex-prefeito Armando de 
Lima Uchoa, representante 
do distrito, Binati e o Juiz 
de Direito da Comarca, Dr. 
Alfredo Augusto Malucelli.

Armando de Lima 
Uchoa, de saudosa memó-
ria, foi prefeito de Nova Es-
perança por duas ocasiões: 
de 1960 a 1964 e 1969 a 
1973.

Família Uchôa

Endometriose x Endometrioma
Presidente da SBRA explica as variações das 

doenças e como atingem a fertilidade da mulher

A endometriose, doen-
ça silenciosa que afeta 
mais de 7 milhões de 

brasileiras, será um dos temas 
debatidos no XXII Congresso 
Brasileiro de Reprodução As-
sistida (CBRA), que acontece 
em Brasília entre os dias 01 
a 04 de agosto de 2018. “Se 
considerarmos que cerca de 
20% dos casais que desejam 
engravidar concebem por 
mês, a endometriose sem tra-
tamento poderia prejudicar 
a fertilidade ao extremo de 
90% dos casais afetados”, afir-
ma a presidente da Sociedade 
Brasileira de Reprodução As-
sistida (SBRA), Hitomi Naka-
gawa.

A endometriose repre-
senta 1/3 das doenças gine-
cológicas em idade fértil da 
mulher, ou seja, dos 15 aos 
49 anos.  Apesar de estar 
presente em torno de 10% 

das mulheres férteis, 1/3 das 
pacientes com esse diagnós-
tico enfrentam problemas de 
fertilidade. Além disso, desse 
total, entre 17 a 44% podem 
desenvolver o endometrioma 
- um estágio avançado da en-
dometriose.

“O endometrioma é um 
cisto ovariano de conteúdo 
espesso e escuro  contendo 
sangue degradado. Apesar 
de ser uma alteração benig-
na alguns sintomas podem 
ser desconfortáveis à mulher 
como, dor pélvica e intensas 
cólicas menstruais; além de 
comprometer a fertilidade 
feminina”, lembra Hitomi. A 
presidente da SBRA explica 
ainda que os mecanismos que 
levam à infertilidade vão des-
de alterações hormonais para 
ovulação, até alterações no 
útero, distorções na anatomia 
pélvica ou interação do óvulo 

com o espermatozoide.
Endometriose e endome-

trioma x Reprodução Assisti-
da - As técnicas de reprodu-
ção humana assistida (RHA) 
aumentam as chances de rea-
lizar o sonho da maternidade 
porque proporcionam ex-
pressivos ganhos à correção 
desses distúrbios.

“Por permitir a coleta do 
óvulo dentro do ovário e tra-
balhar com um óvulo e um 
espermatozoide, em labora-
tório, a reprodução assistida 
soluciona as várias etapas das 
dificuldades reprodutivas”, 
pontua Hitomi. Esse tipo de 
tratamento deve ser escolhi-
do conforme a idade da pa-
ciente, o histórico familiar, o 
tempo de infertilidade, o grau 
da doença e as condições tu-
bárias e dos espermatozoides.

CBRA - Brasília receberá, 

de 1 a 4 de agosto de 2018, o 
XXII Congresso Brasileiro de 
Reprodução Assistida (XXII 
CBRA). Cerca de mil profis-
sionais entre médicos, biólo-
gos, enfermeiros, psicólogos 
e outros são aguardados no 
evento, além dos principais 
nomes da medicina reprodu-
tiva internacional e dos auto-
res dos mais importantes tra-
balhos científicos na área. O 
objetivo é apresentar os avan-
ços da reprodução assistida 
e alternativas destinadas aos 
pacientes que buscam reali-
zar o sonho de ter um filho. A 
iniciativa do Congresso é da 
Sociedade Brasileira de Re-
produção Assistida (SBRA). 
Saiba mais em: http://sbra-
congressos.com.br

Por Deborah de Salles
Conversa Coletivo de 

Comunicação Criativa
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Mercadão Week tem 
promoção todos os 
dias até 03 de junho

MARINGÁ

De 15 de maio a 03 de 
junho, o Mercadão 
de Maringá lança 29 

promoções de todas as lojas, 
bares e restaurantes com o 
Mercadão Week, evento que 
já se tornou tradição entre os 
comerciantes. A proposta é 
simples: oferecer produtos de 
qualidade a preços diferen-
ciados. 

GASTRONOMIA
O público terá a opor-

tunidade de apreciar bons e 
exclusivos pratos pelo pre-
ço fixo de R$ 29,90. Entre as 
delícias, a Alamanda Bistrô 
apresenta o famoso Risoto 
funghi com ragu de carne 
trufado, já o Boteco do Neco 
fica responsável pela sabo-
rosa Alcatra acebolada com 
acompanhamento de batata 
frita, arroz, vinagrete e faro-
fa. O evento também oferece 
a gastronomia oriental com a 
opção criada pelo restaurante 
Daásu Sushi Bar: Uramaki de 
camarão empanado, pepino 
e manga, coberto com atum, 
ovas de massago, salsinha e 

spicy sauce. É lógico que a 
Casa da Mãe Joana não po-
deria ficar de fora dessa com 
o divertido La Casa de Joana 
que contém pão vermelho, 
melão, presunto serrano, bur-
ger 100% black angus, mussa-
rela, cebola roxa, batata chips, 
molho e uma máscara, que 
faz menção a uma série de 
grande audiência no Netflix. 

Adore Brigaderia, Al Ba-
sha, Armazém Português, Ba-
hia Bistrô, Mannaia, Oca Res-
tô bar e Osteria Don Luiggi 
também criaram pratos ex-
clusivos e especializados em 
dar água na boca. 

TOQUE ESPECIAL
Quem conhece o Merca-

dão já deve ter percebido a 
infinidade de produtos que 
existem em todas as lojas. 
Mas já pensou poder pagar 
mais em conta pela delicio-
sa linguiça apimentada do 
Prático Alimentos ou em um 
Espumante Oremus Moscatel 
da Século Adega? Pois é, não 
está fácil controlar a ansieda-
de. 

As promoções do Merca-
dão Week aguçam também 
outros paladares com os do-
ces portugueses da Ora, Pois 
Doçaria Portuguesa, o Sor-
rentino com recheio de ba-
tata com bacalhau da Massas 
Nonna Angela e o T-Bone 
Angus da Ribs Boutique de 
Carnes, entre outros produ-
tos. 

SORTEIO
O público também terá 

acesso a sorteios exclusivos 
que serão divulgados em bre-
ve nas redes sociais do Mer-
cadão. 

SERVIÇO
Data 05 de maio a 03 de 

junho
Onde Mercadão de Ma-

ringá, Av. Prudente de Mo-
rais, 601 - Zona 7

Mais informações (44) 
3041 9145

Assessoria de 
Comunicação

Trevo Comunicação - 
Danielle Corrêa

Carnês do IPTU 2018 começam a 
ser entregues aos proprietários

Os proprietários de 
imóveis não edifica-
dos já podem fazer 

a retirada do carnê de IPTU 
(Imposto Predial e Territorial 
Urbano) no Setor de Tributa-
ção na Prefeitura de Nova Es-
perança. Nas residências, os 
carnês devem ser entregues 
pelos Correios nas próximas 
semanas.

O vencimento do IPTU 
2018 está programado para o 
dia 10 de junho e o pagamento 
pode ser realizado nos canais 
de atendimento da Caixa Eco-
nômica Federal, Rede Lotéri-
ca, internet banking Caixa, 
terminais de autoatendimen-
to, entre outros. Neste ano, o 
imposto tem algumas novida-
des a começar pela retirada de 
todas as taxas do carnê (com 
exceção a terrenos vazios), 
5% de desconto a mais em 
relação ao ano anterior para 
pagamentos à vista e início do 
Programa Menos IPTU que 
visa oferecer vantagem pro-
gressiva ao contribuinte.

Como forma de beneficiar 
o cidadão que mantém seus 
tributos em dia, para os pa-
gamentos à vista o desconto é 
de 15% e o proprietário ganha 

um passe para o Programa 
Menos IPTU. O objetivo deste 
programa é estimular o con-
tribuinte a manter seus tribu-
tos regularizados oferecendo 
a ele a vantagem do desconto 
progressivo – portanto – de 
acordo com a Lei 2.561/17, 
mantendo a situação tributá-
ria regularizada durante qua-
tro anos, no ano seguinte o 
cidadão terá direito a 2% de 
desconto adicional e assim 
progressivamente a cada ano 
até somar 8%.

ALÍQUOTAS
Para terrenos edificados, 

a alíquota aplicada para o 
exercício de 2018 é de 0.8% 
sobre o valor venal do imóvel. 
Desde 2012, o município pas-
sou a cumprir a Lei Federal 
10.257/2001 que estipula alí-
quota progressiva para terre-
nos não edificados. Neste ano, 
o valor aplicado sobre o valor 
venal do terreno será de 2% e 
no ano seguinte se não houver 
a edificação ou utilização do 
solo o percentual segue sua 
progressividade até o de 3% 
para este município, embora 
a lei federal seja clara em di-
zer que este valor pode chegar 

até 15%.
Exercer a lei federal tem 

como objetivo evitar a espe-
culação imobiliária, que é o 
ato de investir em imóveis 
e terrenos esperando lucros 
acima da média com a ven-
da no futuro. Com isso, boa 
parte dos investidores deixam 
seus lotes em desmazelo não 
realizando manutenção de 
roçada, limpeza e calçamento 
adequado.

O contribuinte que se sen-
tir prejudicado, injustiçado 
ou lesado no direito da lei, 
deve procurar o Setor de Tri-
butação para analisar indivi-
dualmente a sua situação.

SEU IPTU VOLTA 
PARA VOCÊ

O IPTU é um tributo ar-
recado todos os anos e deve 
ser revertido em prol de me-
lhorias para o município. Es-
ses recursos são chamados de 
“recursos próprios” e devem 
ser aplicados em obras e ins-
trumentos que venham bene-
ficiar toda a população.

Com a arrecadação de 
2017, apesar da inadimplên-
cia de mais de 40% dos con-
tribuintes, a prefeitura está 

conseguindo executar visí-
veis melhorias por toda ci-
dade. Com recursos próprios 
o prédio do antigo Centro 
Social Urbano foi reforma-
do e já passou a abrigar o 
CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), ampliação de 
sala de aula no CMEI Lúcia 

Nonciboni em Barão de Lu-
cena, reformada do CMEI Pe. 
Monsenhor B. Lauria, am-
pliação do CMEI Arco-íris, 
reforma do prédio CATV 
para atender o Projeto Piá, 
recapeamento em trecho da 
Rua Ulisses Roseira e Bento 
Munhoz da Rocha Neto, cal-

çamento do passeio público 
defronte a Escola Municipal 
Nice Braga e Hospital Muni-
cipal, entre outras.

Faça você também a sua 
parte! Pague seu IPTU em dia 
e ajude o sonho coletivo de 
termos uma cidade melhor 
para todos. ASCOM/PMNE

Romper o silêncio

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

O escândalo que envolveu 
um ex-técnico da seleção bra-
sileira de ginástica artística, 
acusado por 42 atletas de abu-
so e assédio sexual, escancara 
mais uma vez a situação de 
vulnerabilidade que crianças 
e adolescentes estão expostas. 
A negligência, exploração e a 
violência física, sexual ou psi-
cológica de menores ainda é 
uma realidade muito presente 
em nosso país e pode atingir a 

todos, independente da classe 
social ou ambiente que fre-
quenta.

Toda agressão ou abuso 
contra crianças e adolescen-
tes, independente da gravida-
de ou natureza do ato, é uma 
violação na garantia de direi-
tos e terá consequências pro-
fundas e prejudiciais na saúde 
física e psicológica ao longo de 
suas vidas. Esse tipo de abuso 
costuma ser silencioso, com 

as vítimas ainda sem conheci-
mento ou condições para reagir, 
o que torna essencial que paren-
tes, amigos, escola ou qualquer 
pessoa com quem possuam vín-
culo social mantenham atenção 
constante.

Apenas em 2016, o Disque 
100 (serviço de denúncias e pro-
teção contra violações de direi-
tos humanos) recebeu mais de 
76 mil denúncias de situações 
de negligência, abuso e violência 
contra essa faixa etária. Desses 
casos, 70% aconteceram dentro 
do âmbito familiar, causado por 
pessoas que as crianças e ado-
lescentes confiavam e que deve-
riam cuidar do seu bem-estar. 

No Paraná, dados do disque-
-denúncia 181 mostram um au-
mento de 37,6% no número de 
denúncias de violência contra 
crianças e adolescentes, com um 

total de 1.166 casos registrados. 
A maioria (31,52%) é referente 
à violência sexual, seguido de 
violência física (30,41%) e negli-
gência ou abandono (23,86%). 

Apesar dos altos números, 
o Departamento de Ouvidoria 
Nacional dos Direitos Humanos 
do Governo Federal destaca que 
a maioria dos casos ainda não 
são denunciados. Mudar essa 
realidade exige que tenhamos 
a percepção que a passividade 
em relação à violência apenas 
possibilita que outras crianças e 
adolescentes venham a se tornar 
novas vítimas.

Exatamente para estimular 
essa atenção é que o Governo do 
Paraná lançou em maio a cam-
panha "Não engula o choro", 
que visa ajudar as pessoas a per-
ceberem os sinais de violência 
contra crianças e adolescentes. 

Uma importante iniciativa que 
vem contribuir para romper o 
silêncio que ainda impera em 
nossa sociedade e conscien-
tizar que todos possuem um 
papel fundamental para a de-
tecção e denúncia desse tipo 
de situação.

Nesse sentido as famílias 
assumem um papel prota-
gonista, pois convivem com 
as possíveis vítimas e são as 
pessoas mais capazes de rea-
lizar orientações, conversar e 
identificar mudanças de com-
portamento que possam in-
dicar situações de violação de 
direitos.

Denúncias podem ser rea-
lizadas com a Polícia Militar 

por meio do 190, pelo Disque 
100 (a ligação é gratuita, anô-
nima, com atendimento 24 
horas e funciona em todo o 
país), Disque-Denúncia 181, 
delegacias, Ministério Públi-
co, Conselho Tutelar e órgãos 
de assistência social do muni-
cípio.

A violência contra crian-
ças e adolescentes é um pro-
blema social que temos que 
combater com todas as forças. 
Não existem desculpas ou ar-
gumentos que justifiquem os 
atos e a passividade apenas 
ajuda que esses crimes sigam 
impunes, prejudicando a vida 
e futuro das próximas gera-
ções. 
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Especialistas destacam protagonismo 
negro pelo fim da escravidão

No domingo de 13 de 
maio de 1888, a Prin-
cesa Isabel sancionou 

uma das leis mais emblemá-
ticas da história do Brasil. A 
assinatura da Lei Áurea, há 
exatos 130 anos, foi um mar-
co que aboliu formalmente a 
escravatura no Brasil, mas que 
não determinou uma frontei-
ra clara entre a escravidão e a 
liberdade dos negros no país.

Apesar da Lei Áurea ter 
sido aprovada na Câmara e 
no Senado e sancionada pela 
princesa regente em apenas 
cinco dias, conforme registra 
o Jornal do Senado na edição 
de 14 de maio de 1888, espe-
cialistas destacam que o pro-
cesso de abolição no Brasil 
ocorreu graças ao protagonis-
mo dos negros durante anos, 
de forma homeopática, e não 
por um ato único e definitivo 
da princesa regente.

Sob a influência do cres-
cente movimento abolicionis-
ta internacional, o Brasil foi o 
último país a abolir o sistema 
escravocrata. Nas décadas fi-
nais do século 19, leis como a 
Eusébio de Queiroz, a do Ven-
tre Livre e a do Sexagenário 
aos poucos abriram caminho 
para a formalização do fim da 
escravidão.

Longe, contudo, dos gabi-
netes do Império brasileiro, o 
clima de insustentabilidade do 
sistema escravocrata, que per-
durou por mais de 300 anos, já 
era sentido desde o século 16. 
Diversas rebeliões de escravos 
nos quilombos ou na área ur-
bana, como a revolta dos Ma-
lês, deflagrada em 1835, em 
Salvador (BA), entre outros 
atos de resistência liderados 
por escravos ou negros liber-
tos, exigiam o fim da escravi-
dão.

A semente para a abolição 
também foi plantada por meio 
da mobilização de famílias e 
irmandades negras, além do 
trabalho intenso de advoga-
dos, escritores e jornalistas ne-
gros que utilizaram a impren-
sa e outros meios de expressão 
para defender a liberdade e a 
garantia dos direitos dos es-
cravizados e mais tarde dos 
recém-libertos pela Lei Áurea.

REESCRITA DA HISTÓ-
RIA: O ABOLICIONISMO 
NEGRO

A conquista da liberdade 
formal foi atribuída ao longo 
da história como uma conces-
são da elite política da época. 
Contrariando essa narrativa, 

Exposição 130 anos 
da Abolição da 

Escravatura apresenta 
os documentos 

originais da Lei Áurea 
e da Lei do Ventre 

Livre dentre outros do 
período da escravidão

Tomaz Silva/Agência Brasil

historiadores contemporâneos 
destacam as trajetórias de ho-
mens e mulheres negras que 
participaram ativamente da 
abolição.

Historiadora Ana Flávia 
Magalhães, doutora em Histó-
ria pela Unicamp e professora 
da Universidade de Brasília 
(UnB), descreve como pensa-
dores negros articularam con-
juntamente estratégias e ações 
pela abolição.

“Eram muitos abolicio-
nistas negros e essa história 
oficial basicamente reduziu 
essas várias possibilidades de 
atuação na figura de [José do] 
Patrocínio e, mesmo assim, li-
mitando, caricaturando o que 
foi a atuação dele, como aquele 
que beijou a mão da princesa, o 
traidor”, relata a professora.

Entre os personagens des-
tacados pela especialista no 
contexto da abolição no Rio 
de Janeiro e São Paulo figuram 
os advogados e jornalistas José 
Ferreira de Menezes, José do 
Patrocínio e Luiz Gama, além 
do escritor Machado de Assis. 
Em sua tese, a historiadora 
também lembra outros nomes, 
como Ignácio de Araújo Lima, 
Arthur Carlos e Theophilo 
Dias de Castro, intelectuais que 
também lideraram jornais ou 
manifestações artísticas em de-
fesa da libertação dos negros.

“Agora, a gente tem condi-
ções mais favoráveis pra voltar 
a esse 13 de maio com outros 

olhares e outras perguntas que 
permitam reconhecer os es-
forços negros na luta contra a 
escravidão. Porque, ainda que 
o projeto dessas pessoas não 
tenha sido o vitorioso, não se 
pode ignorar a luta dessas pes-
soas. Isso é um outro roubo de 
historicidade da experiência 
negra”, argumenta a historia-
dora.

LIBERDADE
RELATIVA
A historiadora explica que 

a invisibilidade da atuação 
de negros influentes se deve a 
um “processo de embranque-
cimento da liberdade” e de re-
tirada da população negra do 
lugar de sujeito da história.

Em seu trabalho, ela mos-
tra que, mesmo antes de 1888, 
já havia uma população negra 
livre significativa que não tinha 
sua condição de liberdade re-
conhecida. Em alguns lugares, 
o número de negros livres su-
perava o número de escravos 
no final do século 19, mesmo 
assim, muitos eram vistos ou 
tratados como não libertos.

Segundo o recenseamento 
de 1872, pretos e pardos cor-
respondiam a 25% da popula-
ção livre. Na Corte, essa parti-
cipação era de 26,65%, entre as 
mais de 27 mil pessoas livres. 
Em São Paulo, na população 
negra a proporção era de 6,72 
livres para dez negros, como 
aponta pesquisa da professora.

“Quando acontece a aboli-
ção em 1888, a maioria da po-
pulação negra já era livre, mas 
havia o peso do racismo legiti-
mando a interdição da cidada-
nia. A tal ponto que era muito 
comum se pensar que toda pes-
soa negra era escrava até que se 
provasse livre. E a gente tem 
uma deficiência muito grande 
pra perceber essas trajetórias 
negras na [no processo pela] 
liberdade”, explica Ana Flávia.

FALSA ABOLIÇÃO
A nova corrente acadêmica 

também destaca como a aboli-
ção da escravatura, apesar de 
ser considerada um dos capí-
tulos centrais da história do 
Brasil, deixou para a popula-
ção negra um legado doloroso.

Contra a ideia de celebra-
ção da data de 13 de maio, o 
movimento negro promove, 
principalmente depois da dé-
cada de 70, um debate crítico 
sobre a abolição. “Não é cele-
bração, é uma lembrança, um 
destaque, porque são 130 anos 
de violações de direitos”, de-
clara a socióloga Vilma Reis, 
Ouvidora Geral da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia.

“Por que não se comemora 
a abolição? Porque é um mo-
mento de reflexão crítica do-
lorosa, no sentido de que falar 
sobre a abolição é falar sobre 
uma cidadania que nunca se 
completou, que nunca foi efe-
tivamente para a população 

O abolicionista José do Patrocínio

Academia Brasileira de Letras/direitos reservados

O abolicionista Luiz Gama

Divulgação/Brasil.gov.br

negra em termos coletivos”, 
completa Ana Flávia.

Livres no papel, os negros 
recém-libertos enfrentaram o 
desafio do desemprego, falta 
de moradia, de acesso à saú-
de, educação e outras políticas 
públicas. Ao contrário do que 
ocorreu com os ex-proprietá-
rios de escravos, que mesmo 
antes da sanção da lei Áurea, 
já tinham a garantia de que 
seriam indenizados pela per-
da da posse dos trabalhadores, 
quando foi assinada a Lei do 
Ventre Livre.

Os negros recém-libertos 
saíram das senzalas sem que 
nenhuma política de indeni-
zação os acolhesse. Alguns 
abolicionistas, como Joaquim 
Nabuco, defenderam mudan-
ças na chamada Lei de Terras, 
que excluía os escravos da dis-
tribuição de propriedades no 
pós-abolição. A luta pela terra, 
no entanto, persiste até os dias 
atuais com o processo de titu-
lação das áreas pertencentes a 
comunidades quilombolas.

Em 1890, o Censo brasilei-
ro indicava que os não bran-
cos correspondiam a 56% da 
população brasileira, estimada 
em 14,3 milhões de pessoas, 
conforme dados apurados 
na tese de Ana Flávia. Mes-
mo sendo maioria, a popula-
ção negra foi marginalizada 
e obrigada a viver e trabalhar 
em condições precárias, qua-
dro que, 130 anos depois, ain-
da não foi alterado de forma 
efetiva.

“É importante a gente pen-
sar nos abolicionistas lá do 
século 19 e o que a gente está 
enfrentando aqui hoje. Essa 
situação hoje é lastimável, de 
um racismo atemporal que se 
organiza no Brasil e que muita 
gente que está no topo do co-
mando político tem ojeriza de 
sequer citar esse debate, quan-
to mais enfrentar o que essa 
situação de exclusão histórica 
produziu e impactou no proje-
to de vida da coletividade ne-
gra do país”, critica Vilma Reis.

EDUCAÇÃO E
MEMÓRIA
Para as especialistas, uma 

das principais estratégias 
para repensar o significado 
da escravidão e da abolição é 
a implementação da Lei fede-
ral 10.639/2003, que prevê a 

obrigatoriedade do ensino da 
história afro-brasileira no cur-
rículo escolar. Em vigor há 15 
anos, a lei ainda não é aplicada 
em todas as escolas e universi-
dades do país.

“As escolas particulares 
fazem todo tipo de manobra 
para não cumprir, e nas esco-
las públicas, muito do que tem 
acontecido, é por iniciativa das 
professoras que são ativistas. 
Às vezes, elas conseguem mo-
bilizar todo o corpo docente 
das escolas”, contesta Vilma 
Reis.

A Ouvidora denuncia que 
a aplicação da lei também é 
baixa no ensino superior devi-
do à omissão do Estado e dos 
gestores das instituições. “Nós 
vemos aí a manifestação vio-
lenta do racismo institucional, 
porque qualquer outro proto-
colo, com a potência que tem a 
Lei 10.639, qualquer arcabou-
ço jurídico seria respeitado e 
implementado na universida-
de. E os gestores não imple-
mentam por exercício do ra-
cismo institucional no âmbito 
da educação superior”, critica.

Vilma destaca nesse pro-
cesso a atuação da professora 
Petronilha Beatriz, que foi re-
latora da comissão nacional 
que elaborou as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Ét-
nico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-
-Brasileira e Africana. Ela lem-
bra iniciativas tomadas pelos 
blocos afros na Bahia e Mara-
nhão, trabalhos do Instituto de 
Pesquisa da Afrodescendên-
cia, no Paraná, e de coletivos 
negros e outros programas de 
diferentes estados.

A memória da escravidão 
e do processo abolicionista e 
discussões sobre a liberdade 
dos negros estão entre os temas 
que serão discutidos ao longo 
desta semana no 2º Seminá-
rio Internacional – Histórias 
do Pós Abolição no Mundo 
Atlântico. O evento ocorrerá 
de 15 a 18 de maio, na Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV), do 
Rio de Janeiro, com participa-
ção de historiadores nacionais 
e internacionais, lideranças 
quilombolas e apresentações 
culturais, como jongo. 

Agência Brasil

HISTÓRIA



www.jornalnoroeste.com Terça-feira, 15 de maio de 2018

GERAL - 5JORNAL NOROESTE

ESTADUAL

Palio, Gol e Fiesta estão entre 
os seminovos mais vendidos no 

primeiro trimestre no Brasil

Deputado destaca qualidade da 
carne de frango brasileira e protesta 
contra embargo da União Europeia

Os veículos Palio, 
Gol e Fiesta lide-
ram o ranking dos 

automóveis seminovos mais 
procurados no comércio 
eletrônico no primeiro tri-
mestre deste ano. Segundo 
levantamento da plataforma 
AutoAvaliar, utilizada atual-
mente em mais de 2,5 mil 
concessionárias de veículos 
e cerca de 20 mil revendedo-
res multimarcas no Brasil, 
os três modelos tiveram a 
maior procura pelos lojistas 
brasileiros para alimentar o 
estoque e a oferta no varejo.

 No ranking da AutoA-
valiar com os dez mais pro-
curados no comércio B2B, 
também aparecem na lista 
os veículos Fox, Sandero, 
Uno, Celta e Ecosport (veja 
abaixo lista completa).

O levantamento foi feito 
com base no volume de co-
mercialização realizado na 
plataforma B2B da AutoA-
valiar, onde as concessioná-

Levantamento foi feito com base no volume de comercialização realizado na plataforma 
B2B da AutoAvaliar, com 2,5 mil concessionárias e 20 mil lojistas multimarcas no País

rias anunciam seus veículos 
para repasse e os lojistas ar-
rematam os modelos que lhe 
interessam, dentro de um sis-
tema de pregão online.

 De janeiro à março, as 
concessionárias repassaram 
cerca de 78 mil veículos usa-
dos aos revendedores multi-
marcas no País. Somente no 
pregão online da AutoAva-
liar, foram repassados cerca 
de 23 mil automóveis no pe-

ríodo, o que representa uma 
venda a cada dez minutos.

 O levantamento da Au-
toAvaliar mostra ainda que 
o custo médio com as transa-
ções de seminovos e usados 
também cresceu de um pe-
ríodo para outro. De janeiro 
a março de 2018, a média foi 
de R$ 28 mil por automóvel, 
ante os R$ 25 mil verificados 
no exercício anterior. 

 Segundo Daniel Nino, di-

retor da AutoAvaliar, o mer-
cado de repasse de veículos 
pela internet é atualmente 
um dos mais promissores 
dentro do setor automobi-
lístico. “O uso de uma plata-
forma B2B para comércio de 
veículos traz mais agilidade 
e garante sobretudo maior 
transparência no repasse de 
automóveis feito entre con-
cessionárias e lojistas”, co-
menta Nino.

Caixa Econômica lança novo jogo lotérico

A Caixa Econômica Fede-
ral lançará um novo jogo 
lotérico, o Dia de Sorte. 

O novo produto foi instituído em 
portaria publicada nesta segun-
da-feira (14) pela Secretaria de 
Acompanhamento Fiscal, Ener-

gia e Loteria, do Ministério da Fa-
zenda, no Diário Oficial da União.

O jogador poderá escolher de 
7 a 15 números que representarão 
os dias do mês, podendo ser de 1 
a 31; e um número de 1 a 12, que 
corresponderá aos meses do ano, 

o chamado mês de sorte.
A aposta mínima, ou seja, 

com sete números e um mês de 
sorte, custará R$ 2. O preço au-
menta conforte aumentam os 
números. Uma aposta com 15 nú-
meros e um mês de sorte custará 

R$ 12.870. 
Serão sorteados sete números 

e um mês (o mês da sorte). São 
consideradas vencedoras as apos-
tas que tiverem de quatro a sete 
acertos, independentemente da 
ordem de sorteio dos números, 

ou, ainda, o mês sorteado. O mês 
conta como um acerto.  

Caso o apostador tenha fei-
to apostas de oito a 15 números, 
a premiação será proporcional à 
quantidade equivalente de apos-
tas simples, ou mínimas, vence-

doras.
O sorteio ocorrerá três vezes 

por semana, às terças-feiras, quin-
tas-feiras e sábados. A data do pri-
meiro sorteio ainda será definida 
pela Caixa.  

Agência Brasil

Foto: Pedro de Oliveira/Alep

O Brasil é referência 
em frango, sendo o 
maior exportador 

do produto, segundo lugar 
no ranking de produção e o 
quarto país que mais conso-
me a carne. Só no ano passa-
do o brasileiro consumiu em 
média 42 quilos de carne de 
frango, 186% a mais do que a 
carne suína e 59% a mais que 
a carne bovina. Essa força, 
segundo o deputado estadual 
José Carlos Schiavinato (PP), 
é resultado da qualidade do 
alimento, atingida com um 
processo produtivo seguro, 
eficiente e sustentável.

O parlamentar é presi-
dente da comissão especial 
constituída nesta semana na 
Assembleia Legislativa do Pa-
raná (Alep) para acompanhar 
os impactos do embargo que 
União Europeia impôs à im-
portação da carne de frango 
brasileira e defende o setor. 
“Além de atuarmos para mi-
nimizar essa crise provocada 
pela restrição e buscarmos a 
solução, temos que incenti-
var e promover o consumo do 
frango. Mostrar que não pode 
haver desconfiança nos servi-
ços veterinários brasileiros, já 
que o embargo é mais decor-
rente de questões comerciais. 

Temos que buscar o fortaleci-
mento da cadeia produtiva”, 
completa Schiavinato.

O deputado apoia a cam-
panha de incentivo ao con-
sumo de carne de frango 
promovida pelo Sindicato 
das Indústrias de Produtos 
Avícolas do Estado do Para-
ná (Sindiavipar), destacando 
os benefícios do consumo da 
carne de frango e toda a tec-
nologia envolvida no proces-
so produtivo desta proteína. 
Para ele, a escolha dos brasi-
leiros por esta carne branca 
e magra também se justifica 
plenamente por seu sabor e 
valor nutricional, lembrando 
que ela está entre as melhores 
proteínas de origem animal, 
apresentando baixo teor de 
gordura e sendo rica em vita-
minas e minerais. 

MANIFESTO OFICIAL 
– Um manifesto oficial da As-
sembleia Legislativa do Para-
ná (Alep) endereçado ao Mi-
nistério da Agricultura, Pesca 
e Abastecimento, para que o 
governo federal defenda com 
a ênfase necessária a der-
rubada do veto europeu ao 
frango brasileiro na Organi-
zação Mundial do Comércio 
(OMC), assim como a busca 

urgente de novos mercados 
potencialmente importado-
res, foram alguns dos encami-
nhamentos definidos na reu-
nião realizada no Legislativo 
estadual na última quarta-
-feira (25), durante a primeira 
reunião da comissão especial 
formada por dez deputados 

para acompanhar os impactos 
do embargo europeu ao pro-
duto nacional.

O documento a ser elabo-
rado será assinado também 
por lideranças de diversas 
entidades do setor produtivo, 
como a Federação dos Traba-
lhadores na Agricultura do 

Estado do Paraná (Fetaep), 
o Sistema da Organização 
das Cooperativas do Paraná 
(Ocepar) e o Sindicato das 
Indústrias Avícolas do Esta-
do do Paraná (Sindiavipar). 
Algumas sugestões para ali-
viar os efeitos do fechamento 
do comércio de frango para a 

União Europeia dizem respei-
to também a incentivos tribu-
tários, como o diferimento do 
Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) da energia elétrica, 
responsável por parte signifi-
cativa dos custos da produção 
de aves.

Deputado Schiavinato (PP)
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Maringá FC faz o dever de 
casa e vence o Madureira

O Maringá Futebol 
Clube venceu o Ma-
dureira por 2 a 1 na 

tarde deste domingo (13) 
em partida válida pela quar-
ta rodada do Campeonato 
Brasileiro da Série D. O jogo 
ocorreu no Estádio Regional 
Willie Davids e contou com 
um público de 643 torcedo-
res. Alex Fraga e Bruno Bata-
ta marcaram para o tricolor e 
o meio campista Luciano des-
conto para a equipe carioca.

Com a vitória, o MFC che-
ga a cinco pontos e assume a 
segunda colocação do Grupo 
A14, ficando atrás do Linen-
se que tem oito, seu próximo 
adversário. A Caldense segue 
empatada em números de 
pontos com o tricolor, mas 
perde em gols marcados, já 

o Madureira segue na lanter-
na, com dois pontos ganhos 
e sem chance de classificação 
para a próxima fase.

Segundo o treinador do 
Maringá FC, Fernando Mar-
chiori, o tricolor continuará 
pensando jogo a jogo e as 
contas serão feitas apenas na 
última rodada. "Demos um 
primeiro passo, mas não tem 
nada definido ainda. Temos 
que ter a consciência que pre-
cisamos ganhar a próxima 
partida, para aí sim começar 
a fazer contas em relação a 
classificação. O campeonato 
ainda pode mudar muito, os 
grupos estão embolados dois 
jogos podem fazer a diferen-
ça", explicou Marchiori.

Outro ponto que o téc-
nico falou ao final do jogo 

A  pesca de barranco  é 
uma das modalidades 
mais praticadas por 

pescadores no Brasil devido à 
grande extensão da nossa rede 
pluvial. Diferente de outras 
modalidades de pescaria, a de 
barranco tem características 
próprias, exigindo um cuida-
do maior dos pescadores.

A pesca de barranco geral-
mente é praticada a beira de 
rios e represas com correnteza 
o que modifica um pouco a 
relação do pescador com o rio. 
Além disso existem muitos lo-
cais para pratica desse tipo de 
pesca que são de difícil acesso, 
gerando ainda outros compli-
cadores quando é necessária 
uma volta rápida a cidade, 
como no caso de alguém se 
ferir nos pedregulhos dos rios.

A necessidade do pescador 
as vezes precisar entrar no rio 
já é um sinal de perigo quando 
ele não conhece o mesmo. Por 
isso vamos anumerar alguns 
tópicos relativos aos cuida-
dos a serem tomados durante 
a pesca de barranco:

CONHEÇA O BAR-
RANCO E O RIO: Para se 
ter segurança na  pesca de 
barranco  é necessário que o 
pescador conheça os detalhes 
do rio, para que se for neces-
sário adentrar o mesmo os 

Com a vitória o Tricolor assume a segunda 
colocação do Grupo A14 com cinco pontos

foi sobre as chances criadas, 
mas não revertidas em gols. 
"Temos que ter mais tranqui-
lidade na hora de finalizar, 
estamos criando inúmeras 
chances, mas está faltando 
um capricho maior quando 
for concluir. Sem dúvida os 
gols perdidos uma hora pode 
fazer falta, assim como fez nas 
últimas partidas", completou.

O elenco tricolor irá se 
reapresentar na manhã da 
próxima terça-feira (15), ás 
09h00, no Centro de Treina-
mento do Clube para iniciar 
a preparação para a partida 
diante do Linense no próxi-
mo domingo (20), no Willie 
Davids. A partida vale a li-
derança do grupo, caso o tri-
color vença por dois ou mais 
gols.

Outra novidade na partida 
de hoje foi a primeira trans-
missão ao vivo de um jogo 
oficial pelos canais do Marin-
gá Futebol Clube. O torcedor 

que não foi ao estádio pôde 
acompanhar a partida pelo 
www.mycujoo.tv/maringafc, 
plataforma de transmissão de 
jogos de futebol. A transmis-
são contou com imagem em 
HD e narração e comentários 
de estudantes de jornalismo.

"É o inicio de um projeto 
que já estávamos pensando 
há algum tempo, mas por 
questões de custos e estrutu-
ras não tínhamos conseguido 
colocar em prática. Agora é 
só melhorar e estender o pro-
jeto com o objetivo de dar ao 
torcedor que não puder ir ao 
estádio, a oportunidade de 
assistir ao jogo e torcer pelo 
Maringá da sua casa ou de 
um bar. Queremos levar prin-
cipalmente para os jogos fora 
de casa", explicou o diretor de 
marketing do Maringá, João 
Vitor Mazzer.

Assessoria de Imprensa

ESPORTE

VARIEDADES

5 dicas de segurança para a 
prática de pesca de barranco

A pesca de barranco é 
uma das modalidades 

mais praticadas por pes-
cadores no Brasil devi-

do à grande extensão da 
nossa rede pluvial.

pedregulhos não surpreendam 
o pescador.

Conhecer o rio e sua cor-
renteza ajudam inclusive em 
saber onde os peixes passam 
mais e quais são as regiões da 
costa que podem render uma 
pescaria melhor.

PROTEJA OS PÉS E PER-
NAS: Embora pescar seja uma 
atividade de recreação não é 
aconselhável utilizar chinelos. 
O aconselhável em uma  pes-
ca de barranco  é a utilização 
de botas que suportem tanto a 
entrada eventual na água quan-
to protejam suas pernas de pi-
cadas de cobras e animais sem-
pre presentes próximos a rios e 
em matos próximos a ele.

NÃO BRINQUE COM O 
SOL NA PESCA DE BAR-
RANCO: Tomar uma inso-
lação é a única coisa que você 
não vai querer depois de uma 
pescaria. Como a  pesca de 
barrancogeralmente é perto 
do mato, o calor pode parecer 

ainda mais intenso, por isso se 
proteja com  óculos,  chapéu  e 
protetor solar para que nada 
possa dar errado.

SAIBA COM QUE ANI-
MAIS ESTÁ MEXENDO: Ir 
pescar no mato pode ser bem 
chato se você não suporta per-
nilongos, por isso nunca deixe 
de levar repelentes, remédios e 
provisões de primeiros socor-
ros caso você precise de algum 
cuidado especial como alergia 
a algum tipo de bicho. Todas 
essas medidas podem parecer 
exageradas, mas devem ser 
tomadas para que você tenha 
bons momentos de diversão e 
sem stress durante toda estadia

EQUIPAMENTOS COR-
RETOS: A  pesca de barran-
co também tem características 
especiais das outras modalida-
des de pesca quando se planeja 
os equipamentos para levar a 
pescaria. É necessário conhe-
cer o rio que se irá jogar a isca, 
pois dependendo da região que 

você estiver você ter a neces-
sidade de levar equipamento 
mais forte, como para usar nos 
rios da região norte do país, ou 
um equipamento médio que 
pode servir para qualquer tipo 
de rio e barranco. Conheça al-
guns tiposiscas artificiais ideais 
para usar nessa prática.

Agora é só  preparar o iso-
por com o que você vai beliscar 
e beber enquanto o peixe fisga 
sua isca e relaxar se divertindo. 

5 dicas naturais para combater 
ou afugentar as formigas

As formigas costumam 
ser bastante comuns 
nos meses de ca-

lor, mas algumas vezes 
já comprovamos 
que o açúcar é ca-
paz de atraí-las sem importar 
que época do ano seja. É um 
grande problema, pois elas 
são uma praga que vamos de-
morar a conseguir eliminar. 
Se tivermos crianças e ani-
mais de estimação em casa, 
possivelmente optaremos pe-
las soluções naturais em vez 
dos produtos tóxicos.

O limão e a hortelã são 2 
produtos naturais excelentes 
para "combater" as formigas.

Confira as dicas para afu-

gentar as formigas, usando 
limão e hortelã:

1 - Espalhe hor-
telã seca ao longo do 

trilho (caminho) por onde 
costumam passar as formi-

gas. Verá que as formigas não 
passarão por locais que 
têm hortelã.

2 - Para espan-
tar formigas em lo-
cais como armários, cómo-
das, use limão (as cascas do 
limão). Coloque as cascas de 
limão de uma forma a que o 
cheiro a limão se faça sentir. 
Se a mobília tiver várias gave-
tas, coloque cascas de limão 
em cada  gaveta.

3 - Coloque hortelã per-

to de portas e janelas. Plante 
hortelã em vasos pequeninos 
e coloque-os perto de janelas 
onde podem ou costumam 
entrar as formigas.

4 - Para afugentar as for-
migas do açucareiro, coloque 

cascas de limão den-
tro do açucareiro.

A dica n°5 não está 
relacionada com limão ou 

hortelã mas também serve 
para impedir que as formigas 
entrem em sua casa. Confira 
a dica:

5- Tape com pedaços de 
sabão, os 
buracos por 
onde saem as 
formigas.
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PIADAS
DECLARAÇÃO DE AMOR
Querido, o que você mais pre-

fere? Uma mulher bonita ou uma 
mulher inteligente?

- Nem uma, nem outra.. meu 
amor.. Você sabe que eu gosto só 
de você! 

 COMO ELAS XINGAM?
Como é que se faz um monte de 

velhinhas gritar “Merda”?
Resp: É só gritar “Bingo”! 

JOÃOZINHO
A professora mandou o João-

zinho escrever 50 vezes a palavra 
“coube”, pois o garoto insistia em 
dizer “cabeu”.

Alguns minutos depois, o João-
zinho entrega uma folha cheia de 
“coubes”:

- Espere aí. Você escreveu ape-
nas 48 vezes, porquê?

- Ah fessora, é que num cabeu... 
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Ações minimizam impacto 
ambiental e colocam país como 

referência na América Latina

URUGUAI SUSTENTÁVEL

Hoje, quase 95% da eletricidade 
do país vem da energia sustentável

As energias renováveis 
representam um dos 
pilares da marca país: 

Uruguai Natural. Hoje, é um 
dos países com maior pene-
tração das energias renováveis 
na América Latina, de acordo 
com o relatório "Renováveis 
2017 - Relatório Global" REN 
21 de 2017.

Em uma década, o Uru-
guai conseguiu tornar-se o 
país com a maior proporção 
de eletricidade gerada a par-
tir de energia eólica na Amé-
rica Latina e quarta em todo 
o mundo, de acordo com 
o mesmo relatório (http://
www.ren21.net/wp-content /
uploads/2017/06/17-8399_
G S R _ 2 0 1 7 _ F u l l _ R e -
port_0621_Opt.pdf). Ao 
longo de 10 anos, já foram 
instaladas 43 centrais eólicos, 
junto a outras formas de ener-
gia renováveis: solar, biomassa 
e hidráulica.

O Uruguai encontrou na 
energia da natureza a grande 
aliada para a diversificação de 
fontes de energia renováveis. 
Hoje, quase 95% da eletrici-
dade do país vem da energia 
sustentável e garante uma in-
fraestrutura segura e estável 
nas temporadas de recebi-
mento de turistas.

O progresso da energia eó-
lica foi possível graças a um 
conjunto de medidas e con-
dições favoráveis: benefícios 
fiscais, processos de licitação 
transparente, forte rede de 

estradas, portos e infraestru-
tura da rede de energia. Fun-
damentalmente, um consenso 
político-social garantiu e ga-
rante a continuidade e solidez 
do desenvolvimento de ener-
gia como prioridade de Esta-
do.

A UTE - empresa de ele-
tricidade nacional do país -  e 
o setor privado investiram 
bilhares de dólares em em-
preendimentos energéticos e 
diversos projetos de preserva-
ção ambiental.

Vários estabelecimentos 
envolvidos no setor do tu-
rismo aderiram à revolução 
proposta pelo país. Existe um 
programa de coordenação 
público-privada, que assegura 
desde o aquecimento de água 
por meio de painéis solares 
para serviços e atividades re-
creativas, uso de iluminação 
com tecnologia LED, até o 
consumo reduzido de água 
usando descarga dupla nos 
banheiros, e uso de produtos 
biodegradáveis para lavanda-
ria e limpeza geral. O Minis-
tério de Turismo busca esti-
mular tais práticas por meio 
de cursos que capacitam na 
formação e promove o reco-
nhecimento dos operadores 
que o realizam.

VIAJAR DE CARRO 
ELÉTRICO

No Uruguai, é possível 
circular com carros elétricos 
tranquilamente e encontrar 

No Uruguai ao longo de 10 anos, já foram instaladas 43 centrais eólicos, junto a outras formas de energia renováveis: solar, biomassa e hidráulica.

O país também em a primeira escola pública inteligente, 100% 
sustentável da América Latina

Muro sendo construído com latas e pneus

Horta orgânica cuidada pelos estudantes fornece frutas e ver-
duras ao refeitório da Escola

Decoração ganhou objetos diferentes como pneus, latas e gar-
rafas, tudo em nome da sustentabilidade

vários pontos de carrega-
mento entre Colônia e Punta 
del Este com fornecedores 
estrategicamente localizados 
a aproximadamente cada 60 
km, ao longo das rotas 1, 101 
e Inter balneária.

(Http://www.turismo.gub.
uy/index.php/que-hacer/esti-

lo-de-vida-y-entretenimien-
to/viajar-en-auto-electrico)

EDUCAÇÃO
O país também em a pri-

meira escola pública inteli-
gente, 100% sustentável da 
América Latina, que por meio 
de um projeto de intercâmbio 

trouxe voluntários de outras 
partes do mundo. Ela repre-
senta um legado na educação a 
longo prazo, encabeçado pela 
organização civil Tagma e di-
rigido pelo arquiteto Michael 
Reynolds, fundador e diretor 
da Earthship Biotecture.

O governo estabeleceu um 

plano de infraestrutura geral, 
que o investimento continua 
a ser uma prioridade para ga-
rantir a sustentabilidade do 
crescimento e dos níveis de 
produtividade da economia 
uruguaia.

Fernanda Bertin
Arabella Agência

Ecoescola 
Sustentável

A nova escola pública uruguaia está localizada em 
Jaureguiberry, uma comunidade costeira, que abriga, 
em média 500 pessoas, distante 80 quilômetros da ca-
pital Montevidéu. O projeto tem sido trabalhado com 
os moradores locais desde 2014, através de ações de 
mobilização de pais e filhos, envolvidos em todas as 
etapas de planejamento e construção da instituição.

O arquiteto que assina o projeto da Ecoescola 
Sustentável é o norte-americano Michael Reynolds, 
criador do conceito Earthship, que há 45 se dedica 
às edificações autossustentáveis em diversos lugares 
do mundo.

A construção também contou com o apoio de 200 
voluntários de 30 países, interessados em promover e 
conhecer melhor os conceitos da bioarquitetura.

O projeto contou com o reaproveitamento de 
muitos materiais normalmente considerados lixo. 
Para um edifício de 270 m2, foram usados: dois mil 
pneus, cinco mil garrafas de vidro, dois mil metros 
quadrados de papelão e oito mil latas de alumínio. 
De acordo com a Tagma, organização não-governa-
mental por trás do projeto, a construção teve 60% de 
sua base proveniente de materiais reciclados. O colé-
gio ainda conta com sistemas de captação de energia 
solar e eólica e hortas para a produção de alimentos 
orgânicos.

A Ecoescola Sustentável atende, atualmente, a 45 
crianças. Mas, o intuito é beneficiar até cem estudan-
tes, com uma metodologia de ensino baseada nos 
cuidados com o meio ambiente, a natureza e o uso 
racional dos recursos naturais.

Foto: Aguaclara

Escuela Sostenible y Tagma

Tite anuncia os 23 convocados 
para a Copa da Rússia

COPA 2018

Alisson, Ederson, Cás-
sio, Danilo, Fagner, 
Marcelo, Filipe Luís, 

Miranda, Marquinhos, Thia-
go Silva, Geromel, Casemiro, 
Fernandinho, Paulinho, Re-
nato Augusto, Fred, Philippe 
Coutinho, Willian, Neymar, 
Douglas Costa, Gabriel Jesus, 
Roberto Firmino e Taison.

É para esses 23 jogadores 
que o brasileiro terá de torcer, 
é por eles que os dedos serão 
cruzados e as orações feitas 
entre 14 de junho e 15 de ju-
lho. São os nomes deles que 
serão estampados nas cami-
sas dos fanáticos. São eles os 
escolhidos por Tite para ten-
tarem o hexacampeonato na 
Copa do Mundo, na Rússia.

O técnico anunciou a lista 
pouco depois das 14h de on-

tem (14), na sede da CBF, no 
Rio de Janeiro. Com o audi-
tório lotado e mais jornalistas 
aos montes do lado de fora, 
Tite saciou a curiosidade de 
milhões de pessoas. Sem ne-
nhuma grande surpresa.

Todos os 23 estão entre os 
64 que ele convocou desde 
agosto de 2016, tempo de sua 
passagem pela Seleção. To-
dos estavam em muitos dos 
bolões realizados nas últimas 
semanas.

Apenas seis são rema-
nescentes na última Copa, 
marcada pelo 7x1 diante da 
Alemanha: Marcelo, Thiago 
Silva, Fernandinho, Paulinho, 
Willian e Neymar.

Alexandre Lozetti e 
Edgard Maciel de Sá

globoesporte.com

Técnico da seleção brasileira confirma o lateral 
Danilo na vaga de Daniel Alves, que ficou fora 
do Mundial por conta de uma lesão no joelho


