
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Terça-feira, 03 de julho de 2018 Edição 992 - Ano 23
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE
POLÍTICA

VARIEDADES

OBRAS

PÁG. 7

PÁG. 6

PÁG. 7

Nova Esperança 
recebeu a visita de 

Maria Victória e Ricardo 
Barros no último sábado

Veja as 19 Curiosidades 
da Copa do Mundo FIFA de 

Futebol na Rússia 2018

Instituições de 
Ensino da Rede 

Estadual do 
município de Nova 

Esperança

TURISMO

PÁG. 4

Lapa: Qualidade de 
vida e oportunidades

REGIÃO: Paiçandu firma convênios com o Estado que somam R$ 7,2 milhões. PÁG. 3 FLORAÍ: 29ª Festa das Nações é sucesso de público e organização. PÁG. 5

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 10

Secretaria de Assistência Social 
inaugura as novas instalações 
do Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos: 

Brincar e Aprender
A administração municipal investiu mais de R$100 

mil na recuperação do antigo prédio do CATV 
(Centro de Apoio ao Trabalhador Volante) que foi 

extinto há alguns anos e estava abandonado

Foto: Osvaldo Vidual

Foto: Arnaldo Alves/ANPr Foto: José Antônio Costa

ARTIGOS

PÁG. 2

A legalização do 
aborto no Brasil

Influenciador de 
pessoas...

Câncer de Mama: é 
preciso falar disso



www.jornalnoroeste.comTerça-feira, 03 de julho de 2018

2 - GERAL JORNAL NOROESTE

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680

CONSULTORIA JURÍDICA

Nova Esperança, 
Alto Paraná, Atalaia, 
Presidente Castelo Branco, 
Floraí, Uniflor, Cruzeiro do 
Sul, Paranacity, Colorado e 
Paiçandu.

CIRCULAÇÃO

O Jornal Noroeste tem circulação semanal no formato impresso e digital, sendo órgão oficial do município de Nova Esperança

Permitido a utilização dos textos, 
desde que citada a fonteEXPEDIENT E

Hauney C. Malacrida
(Jornal Noroeste)

PROGRAMAÇÃO VISUAL

R. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 354 - 
Sala 101 - Nova Esperança - PR

Jornal Noroeste Agora LTDA - ME
CNPJ 02.196.872/0001-00

NOROESTE
JORNAL

FONE/FAX: (44) 3252-3908

www.jornalnoroeste.com
E-mail: contato@jornalnoroeste.com

IMPRESSÃO

DIRETORES PROPRIETÁRIOS: Allexander Fernandes França | Osvaldo da Costa Paiva Filho | José Antônio Rodrigues da Costa

FILIADO A

PARANÁ

* O JN não se responsabiliza por conceitos emitidos em artigos assinados

Editora Central Ltda
CNPJ: 76.123.397/0001-70

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

A quem interessa a lega-
lização do aborto no Brasil? 
Será que diante do proble-
mático e instigante assunto, 
do mesmo modo, ambíguo 
ou dúbio, não leva em con-
sideração os interesses de al-
guns ativistas que pela apa-
tia humana clama a morte 
daqueles que por direito 
querem apenas viver? Onde 
estão os defensores da éti-
ca e moral, consolidada na 
ciência médica e alicerçada 

pelos pilares da justiça, que 
reza em seu código e juram 
estritamente em destruir o 
espectro da morte?

Ora o que se prega no 
instante é a legalização do 
aborto. Não obstante, à fú-
ria dos inconformados pela 
vida gestada nos ventres das 
indecisas, se ajuízam por um 
ente que a produz sem quais-
quer racionalidade.Ao mes-
mo tempo, o que se percebe, 
são gestantes,reiteramos, 

inconformadas, assumindo 
assim,  suas irresponsabili-
dades e incompatibilidade 
pela vida.E nisso também, 
tomam para si,a inculpabi-
lidade a corroborar pela in-
sanidade manifesta a julgar.

Todavia, querer a legali-
zação do aborto no Brasil é 
simplesmente dar continui-
dade ao que esta impresso 
nessa nação, visto nas vitri-
nes da violência marcada 
sobretudo, por inúmeras 

mortes não ocasionais.E se 
não bastasse, centenas e mi-
lhares de pessoas morrem 
neste país, vítima da falta 
de assistência médica.No 
entanto,o interesse pela lega-
lização do aborto no Brasil é 
bem vindo sim,talvez para 
aquele(a)- que ridiculariza a 
própria vida,subestima por-
tanto, a própria existência.

Portanto, a quem interes-
sa a legalização do aborto no 
Brasil? Não podemos ser fa-

vorável a estas ideias apenas 
pela incursão de pensamen-
tos que comungam empiri-
camente de alternativas sem 
a menor chance de análise 

esptemológica.No entanto, 
visto assim ,corre-se o risco 
de entrarmos no niilismo 
cultural e considerar a vida 
insignifi cante.

* Professor Vaudenir Pereira Dias  
Graduado em GEOGRAFIA – Pela UNESPAR–Fafi pa;
Pós graduado em Psicopedagogia Clínica e Institu-
cional - Instituto Rhema Educação;
Pós graduado em Neuropedagogia –Instituto Rhema 
Educação;
Pós graduado em Educação Especial- Faculdade São 
Brás – Curitiba-Pr;
Membro do grupo de pesquisa- GEPEDIC - UNES-
PAR-Fafi pa.

A legalização do aborto no Brasil
Por: Professor Vaudenir Pereira Dias

ARTIGO

“Eu estou aqui para abrir 
meu coração para todos vo-
cês.  Depois de um autoexa-
me, seguido de uma mamo-
grafi a,  eu descobri um câncer 
de mama em estágio inicial. 
Foi um baque muito grande 
quando eu recebi a notícia, 
mas apesar de tudo, busquei 
de todas as formas conquistar 
a minha cura. O que eu quero 
dizer para vocês é que eu já 
me operei, já tirei o meu tu-
mor, agora preciso fazer todo 
o processo de tratamento pós-
-cirúrgico, que inclui a qui-
mioterapia, e quero dizer que 
eu estou com muita fé, muita 
esperança, e tenho muita co-
ragem pra seguir adiante.” As-
sim a apresentadora Ana Fur-
tado do programa É de Casa 
, deu a notícia através da sua 
conta no Instagram aos seus 
seguidores, no dia 27 de maio 
de 2018.

Mais o que é o câncer de 
mama?

Câncer de mama é um 
tumor maligno que se desen-
volve na mama como conse-
quência de alterações genéti-
cas, que passam a se dividir 
descontroladamente. Ocorre 

o crescimento anormal das 
células mamárias, tanto do 
ducto mamário quanto dos 
glóbulos mamários.

A proporção em homens 
e mulheres é de 1:100 – ou 
seja para cada 100 mulheres 
1 homem terá a doença. Se-
gundo a Sociedade Brasileira 
de Mastologia, cerca de uma 
a  cada 12 mulheres terão um 
tumor nas mamas até os 90 
anos de idade.

Alguns fatores de risco 
podem levar a doença:

- hereditariedade, algum 
parente  próximo que já de-
senvolveu a doença;

- maternidade tardia, ter o 
primeiro fi lho após os 35 anos 
de idade;

- ausência de gravidez;
- menstruação precose, 

mulheres que começaram a 
menstruar antes dos 12 anos 
de idade;

- menopausa tardia, mu-
lheres que pararam de mens-
truar após os 55 anos de ida-
de;

- obesidade  e sobrepeso 
após a menopausa;

- consumo de bebida al-
cóolica

Câncer de Mama: é 
preciso falar disso

- mulheres que não prati-
cam atividade física (sedenta-
rismo);

- mulheres que não ama-
mentaram

- reposição hormonal por 
mais de cinco anos, muitas 
mulheres procuram a reposi-
ção hormonal para diminuir 
os sintomas de menopausa.  
Mas essa reposição feita com 
estrógeno e progesterona 
pode aumentar as chances, o 
risco elevado de desenvolver 
a doença diminui progressi-
vamente após a suspensão da 
reposição.

- colesterol alto;
- exposição frequente a 

radiações ioinizantes (raio x, 
mamografi a e tomografi a);

- ter feito uso de contra-
ceptivos orais por tempo pro-
longado.

Amamentar, ter uma ali-
mentação saudável com pou-
ca gordura, sorrir mais,  não 
abusar de bebidas alcóolicas, 
manter o peso corporal, pra-
ticar atividades físicas, ama-
mentar são algumas atitudes 
que podem ajudar na preven-
ção do câncer de mama.  

Suas mamas são únicas, 
assim como você. É comum 
que uma das mamas seja 
maior que a outra ou tenham 
formatos diferentes Quando 
a mulher conhece bem o seu 
corpo, ela pode perceber mu-
danças que são normais nas 
mamas  e fi car alerta para um 
sinal ou sintoma suspeito de 
câncer de mama.

“Faça o autoexame! É o 
primeiro passo para perceber 
alterações nas mamas. Caso 
ache algo estranho, procure 
um  mastologista médico es-

pecialista  em mamas) como 
eu fi z. O autoexame não é um 
método diagnóstico e não 
substituiu a visita ao mastolo-
gista, mas pode ser o primei-
ro sinal de alerta.”  recomenda 
Ana Furtado.

Como fazer o autoexame 
nas mamas?

A recomendação é que o 
autoexame seja feito  men-
salmente pela mulher a partir 
dos 25 anos entre o quinto ao 
sétimo dia após o início da 
menstruação, pois neste pe-
ríodo a mama sente menos 
os efeitos da progesterona, 
hormônio que aumenta as 
glândulas mamárias, propor-
cionando uma sensação de 
inchaço, encaroçamento que 
não representa perigo e até 
dor.

As próteses de silicone 
não atrapalham o autoexame, 
devido à localização dos im-
plantes, já no caso das mulhe-
res que não menstruam mais, 
defi na um dia do mês para 
realizar o autoexame.

Como fazer o autoexa-
me?

1 -  Observe cuidadosa-
mente as mamas com os bra-
ços abaixados e fi que atenta 
a alterações de cor e textura, 
partes afundadas ou elevadas.

2 – Em seguida, observe 
os mamilos, eles não devem 
estar retraídos ou afundados, 
com exceção dos casos em 
que os mamilos sempre foram 
assim, nessa situação, trata-se 
apenas de uma questão anatô-
mica.

3 – Depois, levante os bra-
ços acima da cabeça e observe 

se algo muda enquanto você 
faz esse movimento.

4 – Com um dos braços 
acima da cabeça, toque a 
mama do mesmo lado com 
os dedos da mão oposta. Faça 
movimentos ao redor do ma-
milo com as pontas dos de-
dos, procurando por caroços.

5 – Você também pode es-
tender o movimento até a axi-
la, onde também pode apare-
cer tumores.

 Olhe, sinta e perce-
ba suas mamas no dia a dia, 
é muito importante que a 
mulher conheça o seu corpo 
e observe suas mamas seja 
no banho, no movimento da 
troca de roupa ou em outra si-
tuação do cotidiano. A maior 
parte dos cânceres de mama 
é descoberta pelas próprias 
mulheres. Os principais sinais 
e sintomas são:

- Alterações no formato 
dos mamilos e das mamas, 
principalmente as alterações 
recentes, é possível até que 
uma mama fi que diferente da 
outra.

- Caroço (nódulo), fi xo, 
endurecido e geralmente in-
dolor;

- Pele da mama averme-
lhada inchada , quente e re-
traída ou parecida com casca 
de laranja;

- Alterações no bico do 
peito (mamilo);

- Pequenos nódulos na re-
gião embaixo dos braços (axi-
las) ou no pescoço;

- Saída espontânea de lí-
quidos dos mamilos, secreção 
escura.

A descoberta do câncer de 
mama no início aumenta as 
chances de tratamento e cura. 

Fique atenta.
Faça a mamografi a, a 

mamografi a  é um raio-x da 
mama feita em um aparelho 
chamado mamógrafo. Esse 
exame é muito importante 
porque consegue identifi car 
o Câncer de mama bem no 
início. Já a ecografi a é um im-
portante exame que comple-
menta a mamografi a.

Apertar a mama durante o 
exame é fundamental porque, 
somente assim, terá boa qua-
lidade e permitirá enxergar as 
lesões bem no início. O exa-
me pode ser desconfortável 
mas ele PODE SALVAR SUA 
VIDA. 

A mamografi a deve ser 
realizada uma vez por ano 
a partir dos 40 anos, agora 
aqueles que tem estória de 
Câncer de mama o ovário na 
família devem começar mais 
cedo.

“Minha fé, esperança e 
coragem para enfrentar as 
próximas etapas foram re-
forçadas e revigoradas.... A 
primeira sessão de quimio-
terapia já passou. Muitas eta-
pas ainda virão. E seguiremos 
juntos, fi rmes e nos fortale-
cendo no amor, no afeto e na 
fé.”  complementa Ana Furta-
do.

Sendo assim cuidar de 
você é tão importante quan-
to cuidar de sua família. Caso 
encontre algo diferente em 
suas mamas, não se desespe-
re, busque a Deus, ore, medi-
te na palavra de Deus, tenha 
fé, coragem, procure o apoio 
e carinho de amigos e fami-
liares, não se isole tenha co-
ragem, procure ajuda médica, 
queira a cura e siga em frente.

Infl uenciador de pessoas...
Na maioria das organi-

zações, a pessoa que tem 
posição adquire um poder 
incrível. No exército, os lí-
deres utilizam sua posição e, 
se tudo o mais falhar, podem 

jogar os subalternos numa 
cela. Em empresas, os chefes 
têm grande poder sobre os 
salários, benefícios e boni-
fi cações. A maioria das pes-
soas que segue o líder é mui-

to cooperativa, especialmente 
quando o seu sustento está 
em jogo.

Entretanto, em organiza-
ções de voluntários, a única 
coisa que funciona é a lide-
rança em sua forma mais 
pura. Os líderes têm somente 
a infl uência para ajudá-los, 
ninguém pode ser forçado a 
cooperar. Se o líder não tiver 
infl uência sobre eles, signifi ca 
dizer que não irão segui-lo. 

Portanto, se você é um 
empresário e realmente de-
seja descobrir se seu pessoal 
é capaz de liderar, faça com 
que passem um tempo como 

voluntário. Se conseguirem 
fazer com que as pessoas os 
sigam, então saberão que 
realmente tem infl uência e 
capacidade de liderança.

Entre os maiores exem-
plos de líderes que, mesmo 
sem nenhum poder, conse-
guiram infl uenciar nações es-
tão: Martin Luther King, que 
liderou um movimento pela 
liberdade e igualdade dos ne-
gros nos Estados Unidos; Ma-
hatma Gandhi, que através 
de seus ensinamentos liderou 
uma revolução pacífi ca, li-
bertando a Índia do domínio 
imperialista inglês; Madre 

Tereza de Calcutá, que levou 
milhares de pessoas a fazer o 
bem seguindo seus passos; e 
Jesus Cristo, o maior líder de 
todos os tempos, que abriu 
mão de qualquer poder e 
continua infl uenciando mul-

tidões até hoje. 
Liderar é infl uenciar! As 

organizações necessitam de 
pessoas capazes de exercer a 
liderança em sua forma mais 
pura, isto é, sem forçar nin-
guém a cooperar. 

Prof. Menegatti – Palestrante em Vendas, Motivação e Liderança. Autor dos livros 
– Atendimento gera Vendas – 50 dicas infalíveis que farão os clientes comprarem de 
você e Talento é fazer coisas comuns de forma extraordinária. 
Contatos: www.palestrante.srv.br - palestrante@palestrante.srv.br - 
(41) 3342.9562 / 99942.5150 



www.jornalnoroeste.com Terça-feira, 03 de julho de 2018

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Se você é sócio de algu-
ma empresa ou em algum 
momento já foi chamado 
“ou obrigado” a fazer parte 
de uma sociedade de algum 
conhecido, amigo, familiar 
ou inimigo, cuidado, em al-
gum momento isso poderá 
lhe afetar. 

O benefício do seguro-
-desemprego é destinado 
aos trabalhadores dispen-
sados sem justa causa, in-
clusive a indireta, cuja fina-
lidade é prover assistência 
financeira e temporária ao 
trabalhador desempregado 
em virtude de desemprego 
involuntário. 

O benefício busca auxi-
liar o trabalhador desempre-
gado não só financeiramen-
te, mas na busca de um novo 
emprego, promovendo, para 

tanto, ações integradas de 
orientação, recolocação e 
qualificação profissional, 
conforme dispõe o inciso 
II do art. 2º da Resolução 
CODEFAT467/2005. Mui-
tos trabalhadores acreditam 
que somente o fato de ser 
demitido sem justa causa, 
lhes garante o direito ao 
benefício. Entretanto, a le-
gislação estabelece alguns 
requisitos para que o traba-
lhador possa usufruir desta 
garantia. 

A Caixa Econômica 
Federal atua como agen-
te financeiro pagador no 
Programa do seguro-de-
semprego, cujo gestor é o 
Ministério do Trabalho e 
Emprego (MTE). Os respec-
tivos órgãos atuam conco-
mitantemente, com intuito 

de garantir que o benefício 
seja pago somente aos tra-
balhadores que atendem aos 
requisitos exigidos pela lei. 

Um dos requisitos exi-
gidos pela lei é de que o be-
nefício seja pago somente 
aos trabalhadores que não 
possuem renda própria de 
qualquer natureza, suficien-
te a sua manutenção e de sua 
família. 

A renda própria para fins 
do que estabelece a lei não é 
o fato de o trabalhador ter 
outro emprego, mas o fato 
do mesmo ter qualquer ou-
tra fonte de renda que possa 
manter o sustento da famí-
lia, como o recebimento de 
aluguel, pensão, prêmios 
(literários, artísticos, cientí-
ficos), indenizações, arren-
damentos e etc. 

Aqui é que mora o peri-
go, pois se o empregado faz 
parte da sociedade de qual-
quer empresa, subentende-
-se que este tenha renda 
própria, já que todo sócio de 
empresa recebe (ou deveria 
receber) seus rendimentos 
por meio de pró-labore, 
sendo sócio administrador 
ou lucro, como sócio quo-
tista. Isto porque o Ministé-
rio do Trabalho realiza uma 
consulta para identificar se 
o trabalhador que fez o re-
querimento ao benefício, 
faz parte da sociedade de 
alguma empresa. Uma vez 
constatado que o trabalha-
dor é parte no contrato so-
cial de qualquer empresa, o 
benefício seguramente será 
negado. 

Diante da negativa ao 

benefício, é quase certo que 
o trabalhador deverá in-
gressar com processo junto 
à Justiça Federal, de forma 
a esclarecer que o benefício 
foi negado indevidamente. 
Para que o trabalhador pos-
sa garantir o recebimento do 
benefício, terá que compro-
var, de alguma forma, que 
não recebe qualquer rendi-
mento daquela empresa da 
qual é sócio, que a empresa 
está inativa (com declaração 
anual junto à Receita Fede-
ral) ou que foi alvo de frau-
de com uso de seus dados 

pessoais por terceiros (por 
roubo de documentos, por 
exemplo). 

Por isso, se o trabalhador 
é sócio ou foi sócio de algu-
ma empresa em algum mo-
mento de sua vida, e agora 
é empregado de alguma 
empresa, é importante regu-
larizar sua situação quanto 
à sociedade, pois caso seja 
demitido sem justa causa, 
poderá ter seu seguro-de-
semprego negado.

*RAUL MARCONI, bacharel em ciências contábeis 
pela Faculdade de Ciências e Letras de Paranavaí – 
FAFIPA, sócio da empresa de contabilidade CRIPA 
& MARCONI CONTABILIDADE, estabelecida na 
cidade de Alto Paraná/PR e diretor da ACIAP – As-
sociação Comercial e Industrial de Alto Paraná

SER SÓCIO DE EMPRESA IMPEDE O 
RECEBIMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO

Por: Raul Marconi*

ARTIGO

Fiscalizar o uso dos recursos públicos é 
também dever da população e dos servidores
Acredito que a popula-

ção tem papel funda-
mental na gestão pú-

blica municipal e é importante 
que cada cidadão assuma essa 
tarefa de participar da admi-
nistração e exerça o controle 
social para saber como o di-
nheiro público tem sido gasto.

Temos garantido o direito 
de escolher, de quatro em qua-
tro anos, os nossos represen-
tantes, mas também de acom-
panhar de perto, durante todo 
o mandato, como esse poder 
delegado está sendo exercido, 
supervisionando e avaliando a 
tomada das decisões adminis-
trativas.

O direito de fiscalizar não 
se refere apenas aos gastos, 

mas também se os recursos 
têm sido gerenciados de modo 
correto. As pessoas devem es-
tar atentas ao tipo de obras 
realizadas, à nomeação de pes-
soas sem qualificação adequa-
da para cargos estratégicos, às 
licitações viciadas, ao uso dos 
veículos e maquinário da pre-
feitura para fins não republica-
nos, entre outros pontos.

Inclusive, em meu último 
emprego, numa prefeitura ca-
pixaba, o prefeito passou por 
maus bocados frente à opinião 
pública e aos órgãos fiscaliza-
dores, quando caiu nas redes 
sociais fotos de máquinas da 
prefeitura construindo um 
açude no terreno particular de 
um vereador aliado.

O fato, além de grave, é an-
tiético e mostra um exemplo 
claro de mal uso de recursos 
da administração para fins 
particulares. O pior disso tudo 
é que, infelizmente, isso é uma 
prática comum em muitas pre-
feituras e a conta desta patifa-
ria acaba indo para os bolsos 
dos contribuintes.

Dessa forma, a população 
e principalmente os servidores 
públicos, sobretudo os efetivos, 
têm grande responsabilidade 
no processo de fiscalização da 
máquina pública. A partici-
pação contínua da sociedade 
na gestão pública é um direito 
assegurado pela Constituição 
Federal, permitindo que os 
cidadãos não só participem 

da formulação das políticas 
públicas, mas, também, fisca-
lizem de forma permanente a 
aplicação dos recursos.

A Controladoria-Geral da 
União (CGU), a Controlado-
ria-Geral do Estado (CGE) e o 
Ministério Público são órgãos 
de controle da correta aplica-
ção dos recursos. Eles contam 
com a participação dos cida-
dãos para que o controle dos 
recursos seja feito de maneira 
ainda mais eficaz.

Para o exercício do contro-
le social, é fundamental que o 
cidadão conheça seus direitos 
e também as leis que garantem 
o exercício da cidadania.

Fonte: sounoticia.com.br

Paiçandu firma convênios com o 
Estado que somam R$ 7,2 milhões

Recursos serão aplica-
dos em pavimentação, 
saúde e equipamentos 

rodoviários. Liberação dos 
recursos aconteceu durante 
evento na cidade com a pre-
sença da governadora Cida 
Borghetti, que também auto-
rizou repasses para prefeituras 
de Flórida, Mandaguaçu, As-
torga e Ângulo.

Paiçandu, município da 
região Noroeste do Paraná, 
vai investir em melhorias com 
apoio do Governo do Estado. 
A cidade fará obras de pavi-
mentação asfáltica, compra 
de equipamentos rodoviários 
e aquisição de veículos para 
saúde. Os recursos para isso 
foram autorizados pela go-
vernadora Cida Borghetti, 
que esteve na cidade e assinou 
convênios que somam R$ 7,2 
milhões.

Além dos recursos para 
Paiçandu a governadora assi-
nou convênios com Flórida, 
Mandaguaçu, Astorga e Ân-
gulo. Os convênios somam 
cerca de R$ 700 mil para com-
pra de veículos e câmeras de 

segurança.
A governadora ressaltou 

que nos últimos 80 dias já 
foram firmados cerca de três 
mil convênios e atendidos os 
399 municípios paranaenses 
com investimentos em todas 
as áreas. “Descentralizamos as 
ações de governo para priori-
zar as 399 cidades do Paraná. 
As assinaturas e despachos 
que eram feitas somente em 
Curitiba, agora fazem parte da 
rotina das cidades”, disse. “Um 
modelo de governo humani-
zado que prioriza as pessoas”.

Ela destacou ainda a cria-
ção do programa de recupera-
ção de estradas e rodovias que 
investirá R$ 1,5 bilhão para 
melhorias de 12 mil quilô-
metros de estradas estaduais, 
até 2020. “Em três anos todas 
as rodovias do Estado serão 
contempladas com recursos 
exclusivos do Estado para ga-
rantir segurança e desenvol-
vimento a todas as regiões”, 
informou.

DUPLICAÇÃO - Cida 
informou também que a du-

plicação da PR-323, que pas-
sa entre Paiçandu e Doutor 
Camargo, é prioridade para o 
Governo do Estado. “O pri-
meiro trecho da obra já foi li-
citado a vencedora da licitação 
deve ser anunciada ainda no 
segundo semestre deste ano”, 
disse. A previsão é de que os 
trabalhos sejam concluídos 
dentro de dois anos após a 
emissão da ordem de serviço. 
A primeira etapa contempla 
20,7 quilo de duplicação.

40 ANOS DE ESPERA - 
Os recursos de Paiçandu são 
divididos entre R$ 6,5 milhões 
para obras de pavimenta-
ção asfáltica; R$ 500 mil para 
compra de equipamentos ro-
doviários; R$ 200 mil para 
compra de um veículo e de 
ambulância para a saúde.

Com o montante será pos-
sível finalizar a pavimentação 
dos bairros Bela Vista I e II, 
Novo Horizonte e Pacaembu. 
Segundo o prefeito Tarcísio 
Marques, é uma ação aguar-
dada há 40 anos pelos mora-
dores e que somente no bairro 

Foto: Arnaldo Alves/ANPr

Bela Vista II cinco mil pessoas 
serão beneficiadas.

“Temos conseguido avan-
çar muito com o apoio do Es-
tado e isto tem feito uma gran-
de diferença no município. 
São recursos que vão ameni-
zar as dificuldades enfrenta-
das pela população”, afirmou o 
prefeito. “Conheço a realidade 
desses bairros, estive nos lo-
cais e sei o quanto estas obras 
vão trazer mais qualidade de 

vida”, completou a governado-
ra Cida Borghetti.

ÁGUA POTÁVEL – No 
evento, Cida também anun-
ciou novos investimentos 
da Sanepar na cidade para 
ampliação da rede de abaste-
cimento de água. Serão apli-
cados R$ 2,6 milhões para a 
instalação de uma nova cai-
xa de água, com capacidade 
para 3 milhões de litros. “Vai 

resolver o problema de falta 
de aguá em Paiçandu”, disse o 
prefeito.

PRESENÇAS – O even-
to contou com a presenta dos 
deputados federais Ricardo 
Barros e Alex Canziani; os 
deputados estaduais Maria 
Victória e Evandro Júnior; dos 
prefeitos de Flórida, Márcia 
Dall'Ago, e de Astorga, Antô-
nio Carlos.  AEN

Segundo o prefeito Tarcísio Marques, é uma ação aguardada há 40 anos pelos moradores. Os 
recursos para isso foram autorizados pela governadora Cida Borghetti, que esteve na cidade e 
assinou convênios que somam R$ 7,2 milhões
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Lapa: Qualidade de vida e oportunidades

A legendária Lapa e suas 
maravilhas turísticas

Localizada a 70 km de 
Curitiba, a cidade da 
Lapa comemorou 249 

anos no último dia 13 de 
junho. Dentre os principais 
avanços no município, des-
taque para ações nas áreas 
essenciais da administração e 
prioridade na modernização 
da estrutura para a atração 
de investimentos. 

Os investimentos na saú-
de pública da população com 
a maior oferta de consultas 
ambulatoriais, a redução 
para no máximo 30 minutos 
no atendimento na UPA Mu-
nicipal, a extensão do horário 
das UBSs de maior fluxo para 
até as 21:00 horas, aliada à 
vinda de especialidades para 
a cidade culminaram na ex-
celência e no reconhecimen-
to da população. Hoje, não há 
mais fila de espera para car-
diologia e ortopedia e poucos 
pacientes aguardam atendi-
mento nas especialidades de 

oftalmologia e neurologia clí-
nica. Também a cidade vive a 
expectativa da construção de 
um Centro de Imagens, já em 
fase de licitação.

Símbolo no Paraná pela 
preservação de seu patrimô-
nio histórico cultural, a Lapa 
investe em estratégias sóli-
das de turismo. O retorno 
da Maria Fumaça para pas-
seios regulares já é uma rea-
lidade próxima de acontecer. 
No aniversário da cidade, a 
grande procura da popula-
ção e de turistas pelos pas-
seios oferecidos em parceria 
com a RUMO comprovam a 
vocação da Lapa para o tu-
rismo. 

Também o cuidado com 
o patrimônio histórico ar-
quitetônico preservado é res-
ponsável pela escolha direta 
da Lapa como principal des-
tino didático-pedagógico de 
estudantes. Outro atrativo é 
a culinária típica, com desta-

que para a coxinha de farofa 
e a comida tropeira. 

A cidade também vive 
momentos de grandes inves-
timentos em infraestrutura 
urbana. São vários projetos 
de pavimentações em an-
damento outros iniciando. 
Segundo o planejamento da 
administração municipal o 
objetivo é pavimentar 95% 
de todas as ruas do períme-
tro urbano até 2020. 

O complexo parque in-
dustrial existente na cidade 
atrai investidores que dese-
jam consolidar seus investi-
mentos em uma cidade com 
características de interior, 
qualidade de vida e próxima 
da capital paranaense e do 
Porto de Paranaguá, grande 
ramal de exportação do Es-
tado. 

A Lapa se destaca pela 
qualidade de vida, cresci-
mento ordenado e capacida-
de de progresso. 

A cidade inteira apre-
senta registros desse 
episódio fatídico da 

história do Brasil, o Cerco 
da Lapa, ocorrido no ano de 
1894, quando  639 homens 
das forças republicanas, os 
"pica-paus", enfrentaram 
cerca de 3 mil combaten-
tes, conhecidos como "ma-
ragatos", numa batalha que 
durou 26 dias e tirou a vida 
de 500 soldados.  Dentro 
os mortos estava o General  
Antônio Ernesto Gomes 
Carneiro, que hoje está se-
pultado junto de seus com-
patriotas, no Panteão do 
Heroes, ponto imperdível 
ao visitar a cidade da Lapa. 
A edificação fica no centro 
histórico da cidade e está 
localizado bem no meio de 
onde foi a batalha do cer-
co da Lapa, no local há ca-
nhões que foram usados na 
batalha.

Esse acontecimento foi 
imortalizado na história do 
Brasil e hoje faz parte de 
uma exposição permanen-
te no Museu Histórico da 
Lapa, que fica ao lado do 
Theatro São João. A casa 
que hoje é o museu, foi mo-
radia do médico Dr. João 
Cândido Carneiro  na dé-
cada de 1890, e serviu de 
hospital durante o cerco. O 
local guarda memórias do 
General Carneiro, como 
sua carabina, seu diário 
e suas medalhas, além de 
metralhadoras de época, 
uniformes dos soldados e 
até mesmo um pano man-
chado com o sangue do ge-
neral, tudo com o objetivo  
de manter viva a história da 
Lapa.

PRESERVAÇÃO: Ao 

Aos 249 anos, cidade histórica e legendária 
comemora avanços em áreas do desenvolvimento

Além de bonita, a cidade é uma aula de história por si só: 
monumentos históricos, muita cultura e o famoso cerco da Lapa. 

Márcio Guimarães Filho
Especial para o JN

Casa Lacerda

Quarto na Casa Lacerda

lado do Panteão encontra-
mos diversas casas tombadas 
e declaradas patrimônio his-
tórico, como a Casa Lacerda, 
que foi residência da família 
Lacerda e local onde faleceu 
o Coronel Dulcídio Perei-
ra, além de ter sido palco 
para a assinatura da Ata de 
Capitulação da Lapa. Hoje 
encontra-se em praticamen-
te perfeito estado, com al-
guns móveis, instalações e 
assoalhos originais. A visita 
é guiada e os visitantes rece-
bem pantufas, para não da-
nificar o chão de madeira.

As pantufas são usadas 
também na Casa dos Cavali-
nhos, que foi  de residência 
e palco de uma história de 
amor. A casa foi construída 
em 1888 por Davi de Olivei-
ra Santos, na época  noivo de 
Rosa Siqueira, mas, como ele 
era de família humilde, o ca-
samento não era aceito pela 
família da moça, mais bem 
provida de bens materiais. 
Em um de seus sonhos, Davi 
viu 10 cavalos alados, 8 en-
fileirados voando no céu e 
outros 2 escondidos nas nu-

vens. Um tempo depois, du-
rante seus afazeres na cidade 
de Curitiba, comprou um bi-
lhete de loteria e apostou no 
número 10, inspirado pelo 
sonho surreal. Davi de Oli-
veira, um jovem de 24 anos 
na época, ganhou no sor-
teio a quantia de 2 mil réis e, 
com esse dinheiro, retornou 
à Lapa, casou-se com Rosa, 
comprou um terreno e cons-
truiu a casa, onde colocou na 
fachada 8 cavalos brancos e 
mais 2 "escondidos" nas pa-
redes laterais da construção. 
Aos que visitam a casa, uma 
dica: em uma das paredes 
de fora é possível encontrar 
uma coleção de mensagens e 
declarações de amor deixa-
das por vários apaixonados 
que passaram por lá.

Outro lugar essencial a 
qualquer visita à Lapa é o 
famoso Theatro São João. 
Construído em madeira e ti-
jolo no ano de 1876, é fruto 
da Associação Literária La-
peana, uma iniciativa gerada 
por moradores locais de or-
ganizar uma biblioteca sobre 
diversos assuntos e construir 

um teatro, para encenar es-
petáculos.

Três anos após a conclu-
são das obras, o local rece-
beu a visita de D. Pedro II, 
que se impressionou com a 
biblioteca que, na época, já 
contava com mais de 1.500 
obras, selecionadas a dedo. 
Hoje, após algumas refor-
mas, mas ainda mantendo a 
tradicionalidade dos pisos e 
assentos em madeira, o tea-
tro recebe artistas de circo, 
músicos e atores, que repro-
duzem peças nos 8 metros 
de boca de palco que o esta-
belecimento oferece.

O MONGE JOSÉ MA-
RIA: Já um pouco mais afas-
tado do centro fica o Parque 
Estadual do Monge. Criado 
em 1962, o local possui uma 
grande área de preservação 
de mata atlântica, hoje é 
uma reserva de Patrimônio 
Natural. Além de quedas 
d'agua e uma fonte de água 
considerada milagrosa, a sua 
principal atração é a Gruta 
do Monge, onde o Monge 
José Maria D'Agostini viveu 

por um tempo. José dedica-
va seu tempo ao estudo de 
plantas medicinais religio-
sas, medicava enfermos e fa-
zia orações, razão pelo qual 
é procurado e visitado por 
pessoas de todo o Brasil, que 
buscam neste local uma cura 
para os males de suas vidas.

O parque é famoso Brasil 
a fora e por muitos anos foi 
um ponto indispensável ao 
viajar pelo Paraná, mas hoje 
a realidade não é a mesma. 
Cerca de 9 anos atrás, al-
gumas restrições impostas 
pelo IAP, o Instituto Am-
biental do Paraná, levaram 
a lanchonete e churrascaria 
que funcionavam no local a 
fechar, assim como o acesso 
ao Parque que hoje é contro-
lado. Os moradores da Lapa 
questionam essa decisão do 
IAP e buscam pela munici-
palização do local. 

A CIDADE: Não é a toa 
que os tropeiros escolheram 
região da Lapa para suas pa-
radas, suas terras férteis for-
neciam um bom lugar para 
a alimentação de gado. Com 

a abertura do Caminho dos 
Conventos, em 1733, muitas 
tropas começaram a passar 
pela área e se fixaram nestas 
passagens para trabalhar e 
gerar novas atividades como 
engenhos de erva mate e  
plantações de milho, feijão 
e fumo. No dia 7 de março 
de 1872, o povoado foi se-
parado de Curitiba e eman-
cipado como município e 
cidade, denominada então, 
Lapa. 

A cidade atrai um grande 
número de visitantes todos 
os anos, vindos de todo o 
Brasil e até mesmo do exte-
rior, e isso não acontece sem 
motivo. A região simples, 
tranquila e silenciosa é um 
oásis comparado ao caos das 
grandes cidades cheias de 
carros, prédios e multidões 
intermináveis. O município 
oferece uma grande varieda-
de de passeios, gastronomia 
e lugares para conhecer e, se 
for passar um tempo por lá, 
um fim de semana é pouco 
para realmente sentir a ex-
periência que é a vida lapea-
na. 
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29ª Festa das Nações de Floraí é 
sucesso de público e organização

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

De 28 de junho a 01 de 
julho aconteceu, na 
Praça João Marques, 

a 29ª Festa das Nações de 
Floraí, com uma diversida-
de de shows, apresentações e 
muita comida boa.

A festa é conhecida como 
uma das mais tradicionais da 
região, sendo organizada pela 
união de esforços da Prefei-
tura, Provopar e Câmara, 
com apoio do Bradesco, 93.3 
FM, Copel Telecom, Marin-
gá Entretenimento, Sanepar 
e Sicredi, além da participa-
ção das entidades municipais 
e comunidade em geral.

A abertura foi realizada 
na noite de quinta-feira, com 
a benção do Padre Vanderley 
e contou com a presença do 
prefeito Fausto Herradon, 
primeira dama Adriane, vi-
ce-prefeita Edna Contin, ve-
readores, prefeitos: Rogério 
Bernardo (Ângulo); Fábio 
Vilhena (Atalaia); Professor 
Índio (Mandaguaçu) e An-
dré Bovo (São Jorge do Ivaí 
e presidente da Amusep), 
além dos deputados federais, 
Luciano Ducci e Luiz Nishi-
mori e o deputado estadual 
Evandro Junior.

Logo na primeira noite as 
barracas Brasileira, Italiana, 
Japonesa e Alemã receberam 
um bom público. A renda 
arrecadada é revertida às en-
tidades assistenciais do mu-
nicípio.

A vice-prefeita Edna 

Fotos: José Antônio Costa / Facebook

Munhoz & Mariano

“Andem pelos quatro cantos da cidade e vejam a transforma-
ção que Floraí está vivendo”, disse o prefeito Fausto Herradon

Presidente da Amusep, prefeito de São Jorge do Ivaí, André 
Bovo, prefeito anfitrião Fausto e esposa Adriane juntamente 
com o prefeito de Atalaia, Fábio Vilhena Festa foi prestigiada por lideranças estaduais e federais.

“Tivemos que adiar a Festa e hoje temos uma noite linda e agra-
dável, porque Deus sabe todas as coisas”, enfatizou a vice-pre-
feita Edna Contin

Contin, coordenadora da Fes-
ta, disse da alegria pela rea-
lização, “Deus sabe todas as 
coisas. Tivemos que adiar a 
Festa e hoje temos essa noite 
linda e agradável para que pu-
déssemos nos alegrar juntos”, 
enfatizou.

Na sequencia o deputado 
estadual Evandro Junior des-
tacou o trabalho do Executivo 
municipal juntamente com a 
Câmara, “esse grupo tem tra-
balhado muito e conquistado 
recursos importantes para 
melhorar a vida das pessoas 
que aqui moram. É uma ale-
gria imensa fazer parte des-
te trabalho. Os recursos só 
se tornam realidade porque 
existe uma administração 
comprometida que faz com 
que os projetos necessários 
cheguem as nossas mãos em 
Curitiba”, frisou o deputado.

Já o deputado federal Luiz 
Hishimori, ressaltou a gran-
diosidade da Festa e o traba-
lho que tem desempenhado 
em Brasília em defesa dos 
municípios. O deputado fe-
deral Ricardo Barros também 
foi lembrado durante o even-
to. 

O prefeito Fausto Herra-
don frisou “andem pelos qua-
tro cantos da cidade e vejam 
a transformação que Floraí 
está vivendo, isso é graças ao 
esforço que temos empreen-
dido juntamente com esses 
deputados federais: Luciano 
Ducci, Luiz Nishimori e Ri-
cardo Barros e na Assembleia 
Legislativa com o apoio do 
deputado Evandro Junior que 
abriu as portas em Curitiba 

com o governador Beto Richa 
e agora com a governadora 
Cida Borghetti”, analisou.

Fausto ainda destacou 
o trabalho da vice-prefeita 
Edna, do secretariado mu-
nicipal, e a dedicação da 
primeira-dama Adriane que 
trabalha com humildade. 
Herradon falou sobre a Câ-
mara de vereadores que tra-
balha por Floraí, “tenho que 
lembrar de quem está aju-
dando a fazer as coisas acon-

tecerem, que são os nossos 
vereadores. Os méritos são 
de vocês. Veículos, máquinas, 
UBS, asfalto, moradias, vocês 
fazem parte, pois honram os 
votos que receberam, pois 
tem trabalhado para o quanto 
melhor, melhor, independen-
te de bandeira política real-
mente trabalham por Floraí. 
Agradeço a Deus por tantos 
benefícios e coisas boas que 
Ele tem nos proporcionado”, 
finalizou o prefeito Fausto 

Herradon.
Após a abertura oficial o 

público ficou ao som da dupla 
sertaneja Munhoz e Mariano 
que levou o público a cantar 
os sucessos como “Camaro 
Amarelo”, “Seu Bombeiro”, “A 
Bela e o Fera” e muito mais.

Na sexta-feira, 29 de ju-
nho, o palco deu lugar ao rock 
nacional e o público cantou as 
músicas do Ira como “Eu que-
ro sempre mais”, “O Girassol”, 
“Dias de Luta”, “Envelheço na 

cidade”, “Tarde vazia” e tanta 
outras inesquecíveis.

No sábado, 30 foi a vez de 
Thiago Brado com as músicas 
da turnê Pulsar. No domingo, 
01 de julho, teve almoço nas 
Barracas típicas com som ao 
vivo. Às 16h - show de prê-
mios /APAE. A administra-
ção municipal agradeceu to-
dos os presentes e já começa a 
pensar na grandiosa festa em 
2019 que marcará 30 anos do 
evento.

Ira

Thiago Brado
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Variedades
Veja as 19 Curiosidades 
da Copa do Mundo FIFA 

de Futebol na Rússia 2018

Dicas para pescar 
Tilápias em pesqueiros

1. Embora já tenha se-
diado grandes torneios e 
eventos esportivos, incluin-
do os Jogos Olímpicos,  é a 
primeira vez que a Rússia 
recebe a Copa do Mundo.

2. O mascote da Copa 
do Mundo da Rússia é um 
lobo chamado Zabivaka 
(em sua tradução signifi-
ca "aquele que escreve"). O 
mais curioso é que ele foi 
escolhido por crianças rus-
sas através de uma pesquisa 
online.

3. Os criadores da série 
de animes Oliver e Benji 
confirmaram que o dese-
nho retornará por ocasião 
da Copa do Mundo. Além 
disso, a animação incorpo-
rará alguns novos recursos, 
como o aparecimento de 
estrelas atuais como Messi e 
Cristiano Ronaldo.

4. Entre o grupo de ár-
bitros da copa destaca-se o 
árbitro Sandro Meira Ricci. 

E, escalados como auxilia-
res: Emerson de Carvalho 
e Marcelo Van Gasse. Serão 
esses os árbitros Brasileiros 
que trabalharão como juí-
zes na disputa de futebol 
mais importante do mundo.

5. Embora a participação 
de 32 nações permaneça, 
a derrota da Itália contra a 
Suécia e a consequente não 
classificação do país para a 
Copa do Mundo de 2018 da 
Rússia surpreendeu a todos.

6. A Copa do Mundo foi 
disputada 20 vezes e o Bra-
sil é o país que alcançou um 
maior número de títulos, 5 
no total. Logo atrás estão a 
Itália e a Alemanha.

7. O torneio será reali-
zado em um total de 11 ci-
dades russas, que incluem 
Moscou, São Petersburgo 
ou Samara.

8. A maioria desses está-
dios está localizada na parte 

ocidental da Rússia, coinci-
dindo com as áreas de po-
der econômico. De fato, o 
único assento pertencente 
ao lado asiático será Yeka-
terinburg.

9. O jogo de abertura foi 
disputado entre a Rússia e a 
Arábia Saudita e realizado 
no remodelado estádio Lu-
zhniki (Moscou), que tam-
bém será o local da final no 
dia 15 de julho.

10. Apesar da copa ser 
sediada em 11 cidades, a 
Copa do Mundo da Rússia 
será jogada em um total de 
12 estádios; 2 deles, o Luzh-
niki Olympic e o Spartak, 
estão localizados em Mos-
cou.

11. Além disso, quatro 
deles foram reformados, 
enquanto os oito restantes 
foram construídos do zero. 
Todos eles têm, portanto, 
um equipamento de tecno-
logia e luxo.

Recebemos varias men-
sagens de amigos que 
estão iniciando a pes-

ca de Tilápias em pesqueiros 
agora, e que gostariam de di-
cas para comprar a sua tralha 
de pesca.

Neste artigo vou procurar 
dar algumas dicas de mate-
riais simples e básicos para 
vocês terem uma ideia do 
material a ser utilizado em 
pesqueiros na pesca de tilá-
pias.

Claro que este material é 
básico porem muito eficien-
te, principalmente para quem 
esta começando agora e não 
tem pratica com os Molinete 
e Carretilhas.

Ou não quer investir mui-
to na compra da sua tralha de 
pesca. Espero que estas dicas 
sejam úteis para vocês e que 
vocês possam aumentar suas 
fisgadas com elas amigos.

Vale lembrar que este é 
um conjunto que nos usamos 
e indicamos, porem alguns 
amigos poder preferir usar 
outra configuração em suas 
pescarias. Bom sem mais de-
longas vamos ao que interes-
sa.

Geralmente na pescaria 
de Tilápias em pesqueiros, 
utilizamos ou varas de fibra 
as chamadas telescópicas ou 
as tradicionais varas caipiras 
de bambu.

Alguns pesqueiros tem a 
vara caipira para emprestar 
ou alugar outros preferem 
que o pescador traga a sua 
tralha de casa. As varas li-
zas (telescópica ou Caipira) 
são varas para usarmos mais 
quando o peixe esta próxi-
mo as bordas do tanque, as 

margens, se bem que hoje no 
mercado temos varas teles-
cópicas com mais de 5Mt. O 
problema é que quanto mais 
compridas mais pesadas elas 
são.

Na pescaria de Tilápia em 
pesqueiro recomendo que 
você use varas de 2.70 Mt ate 
3.60 Mt. São varas mais leves 
e com muita eficiência na 
pesca de tilápias a marca da 
mesma vai ficar a seu critério 
e bolso.

No mercado vocês vão en-
contrar varas de fibra de R$ 
40,00 ate R$300,00 ou mais, 
dependendo da marca e do 
material que são fabricadas.

Você pode usar linha en-
tre 0.20mm a 0.35mm de es-
pessura, mono transparente a 
marca fica a seu critério. Ou 
multifilamento 0,15mm.

Geralmente na pescaria 
de Tilápias em pesqueiros, 
utilizamos ou varas de fibra 
as chamadas telescópicas ou 
as tradicionais varas caipiras 
de bambu.

Alguns pesqueiros tem a 
vara caipira para emprestar 
ou alugar outros preferem 
que o pescador traga a sua 
tralha de casa. As varas li-
zas (telescópica ou Caipira) 
são varas para usarmos mais 
quando o peixe esta próxi-
mo as bordas do tanque, as 
margens, se bem que hoje no 
mercado temos varas teles-
cópicas com mais de 5Mt. O 
problema é que quanto mais 
compridas mais pesadas elas 
são.

Na pescaria de Tilápia em 
pesqueiro recomendo que 
você use varas de 2.70 Mt ate 
3.60 Mt. São varas mais leves 

e com muita eficiência na 
pesca de tilápias a marca da 
mesma vai ficar a seu critério 
e bolso.

No mercado vocês vão en-
contrar varas de fibra de R$ 
40,00 ate R$300,00 ou mais, 
dependendo da marca e do 
material que são fabricadas.

Você pode usar linha en-
tre 0.20mm a 0.35mm de es-
pessura, mono transparente a 
marca fica a seu critério. Ou 
multifilamento 0,15mm.

O comprimento da linha 
é sempre o comprimento da 
vara + 50 cm. Ou seja, amar-
ro a linha na ponta da vara 
estico a vara e estico a linha 
ate a ponta do cabo da vara, 
do cabo, jogo + 50 cm de li-
nha ai sim corto. Podemos 
utilizar a montagem tradi-
cional com boia ou sem boia, 
apenas com o anzol no final 
da linha, deixando o sistema 
mais sensível na hora da leva-
da da isca.

Se optar por usar com 
boia você pode usar a boia 
de isopor ou a pena. Se for 
pescar com boia recomendo 
usar boias palito ao invés das 
boias de isopor, pois, princi-
palmente as tilápias grandes 
costumam mastigar (mamar) 
a isca e ir carregando as de 
leve. A boia palito ajuda mui-
to por ser mais sensível.

Na linha um chumbinho 
ervilha sempre na distancia 
de uns 10 cm pra cima do 
Anzol. Anzol recomendo o 
Maruseigo 12 e o Chinu 6.

Outra dica que dou é 
quando as tilápias estão bem 
ativas, batendo muito na 
água. Jogue ração na super-
fície e pesque com ração na 

pinga.
Neste método use linha 

0,25 sem chumbada e anzol 
chinu nº 3 para ração ter boa 
flutuabilidade assim à pesca-
ria é certeira.

Outro acessório muito 
útil é o descanso de vara e 
claro o salva-varas, pois um 
pequeno descuido, e quan-
do percebemos a vara já está 
dentro da água.

spero que gostem e quan-
do fisgar os bitelos não se 
esqueçam de nos enviar suas 
fotos amigos.

Se algum amigo quiser 
acrescentar mais alguma coi-
sa fique a vontade, e quem 
puder nos ajudar se inscre-
vendo em nosso canal no 
TouTube agradecemos mui-
to amigos. Gostaríamos de 
agradecer aos nossos amigos 
Pescadores de Plantão que 
nos autorizaram a usar as 
suas fotos de suas pescarias 
neste artigo. 

Fonte: http://www.pesca-
doresdeplantao.com

12. O frio característico 
de algumas regiões exigiu a 
instalação de grandes má-
quinas de aquecimento nos 
estádios, a fim de manter o 
campo de jogo em estado 
ótimo.

13. Ao se referir à Copa 
do Mundo da Rússia, deve-
-se ter em mente que pode-
ríamos estar falando sobre a 
copa mais movimentada de 
todos os tempos, de acordo 
com estatísticas de vendas, 
com convidados de todos os 
cantos do mundo.

14. É por isso que excep-
cionalmente, a Rússia deci-
diu permitir a entrada no 
país de todos os torcedores 
estrangeiros que possuem 
ingressos, sem ter que obter 
nenhum tipo de visto.

15. Além disso, todos 

esses torcedores têm in-
gressos para os jogos em 
sua posse, eles podem se 
mover livremente entre as 
cidades-sede; uma grande 
vantagem considerando as 
enormes distâncias.

16. Uma curiosidade 
que nem todos conhecem 
é que ao longo da história 
da Copa do Mundo foram 
concedidos dois troféus se-
parados de 1930 a 1970. Um 
deles foi dedicado a Jules 
Rimet em homenagem ao 
ex-presidente da FIFA e fei-
to de prata esterlina banha-
do em ouro e lápis-lazúli. 
Em 1974, o troféu atual foi 
inaugurado, feito com ouro 
de 18 quilates e uma forma 
de duas figuras humanas 
segurando a Terra.

17. A bola da competi-
ção foi chamada Telstar, a 
mais moderna da história 

do mundo, que também 
apresentará a novidade de 
transmitir o sinal dos jogos 
em 4k.

18. O vídeo-arbitragem 
também fez sua estreia nes-
te tipo de competição, e 
deve reduzir a margem de 
erro nas decisões de arbi-
tragem.

19. O custo estimado é 
de cerca de US $ 20,9 bi-
lhões, embora analistas di-
gam que o valor pode do-
brar, considerando os 51 
bilhões das Olimpíadas de 
Inverno em Sochi.

Fonte: https://www.
sitedecuriosidades.com/

curiosidade/20-curiosidades-
-da-copa-do-mundo-na-

-russia-2018-que-todo-fa-de-
-futebol-deve-conhecer.html

Mascote da copa 
do mundo FIFA 
2018 na Rússia

Divulgação

Rafa Marques – pescador de 
plantão

A FONTE DA 
VERDADEIRA RIQUEZA

PARA MEDITAR

Tu visitas a terra e a regas; tu a enriqueces copio-
samente; os ribeiros de Deus abundantes de água; pre-
parar o cereal porque para isso a dispões.  Sal. 65:9

A sensibilidade do poeta  encontra beleza aonde as 
pessoas comuns vêem simplesmente fatos. No verso de 
hoje o salmista enxergar a Deus como um jardineiro 
amoroso e preocupado com o seu jardim. “Tu visitas a 
terra e a regas...” descreve o poeta.

Se você levar em conta que a maior parte das terras 
bíblicas eram desertas, entenderá mais ainda o cuidado 
maravilhoso do Criador com sua criação.

Deus não criou desertos. Criou vida, vegetação, ani-
mais, enfim, um mundo dinâmico que explodia numa 
festa de cores e música. Foi a entrada do pecado que 
trouxe a morte, os desertos e a seca.

No verso de hoje, Davi retrata a Deus “enrique-
cendo a terra copiosamente”. Assim são as coisas com 
Deus. Ele gosta de abundância, “prepara o cereal” para 
que o povo tenha o alimento na hora certa.

Para cumprir seus propósitos Deus usa a chuva, “os 
ribeiros de Deus são abundantes de água”, escreve o sal-
mista. Estes ribeiros estão cheios, mas são apenas ribei-
ros. Não são rios enormes como o Amazonas ou o Nilo. 
O rio Jordão não passa de um ribeiro. Mas é um ribeiro 
constante. Não para de irrigar a terra e trazer vida.

Uma vida sem Cristo é como um deserto. Outro dia 
conversei com uma pessoa que me disse: “Minha vida 
é um deserto. Não tenho emprego, nem amigos, nem 
família e agora já nem saúde.”

Este homem me falava da dor que sentia ao ver  os 
amigos da juventude prósperos e felizes. “o que fiz de 
errado?”, perguntava ansiosamente.

Quando lhe falei de Jesus, mostrou indiferença. 
Nunca prestou atenção às coisas espirituais. Para ele 
“ser honesto, e respeitar as pessoas,” era a melhor reli-
gião e isso era suficiente.

Mas a realidade estava dizendo o contrário. Sua vida 
não estava “enriquecida copiosamente”. Sentia-se árido, 
seco, improdutivo.

Antes de iniciar suas atividades hoje, diga como 
Davi: “Tu visitas a terra e a regas; Tu a enriqueces co-
piosamente; os ribeiros de Deus abundantes de água, 
preparas o cereal porque para isso a dispõe.”

Alejandro Bullón
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Óleo de cozinha é um dos vilões 
no entupimento de rede coletora

O óleo de cozinha des-
cartado corretamente 
pode gerar renda para 

instituições e ganhos às comu-
nidades.  

Um dos grandes vilões dos 
entupimentos da rede coletora 
de esgoto é o óleo de cozinha. 
Junto com outros materiais, ele 
pode provocar extravasamentos 
em vias públicas e refluxo nos 
imóveis. Além disso, se descar-
tado inadequadamente nos ra-
los e pias, o óleo pode interferir 
no processo de tratamento de 
esgoto nas estações da Sanepar.

Para reduzir esses impac-
tos e desenvolver as responsa-
bilidades ambiental e social, a 
Companhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar) tem o progra-
ma Trate Bem a Rede, em par-
ceria com prefeituras, escolas e 
outras instituições em todas as 
regiões do Estado.

O projeto Se ligue nessa 
ideia, sem óleo na rede é um 
dos braços desse programa. 
Lançado internamente na Sa-
nepar em 2014, o projeto teve 
por finalidade trabalhar a im-
portância da destinação correta 
do óleo entre os empregados da 
Companhia e entre seus fami-
liares. Em 2016, a iniciativa ga-
nhou corpo e extrapolou o am-
biente da empresa, angariando 
adeptos e parceiros nas comu-
nidades. Foram disponibiliza-
das bombonas de coleta de óleo 
nos escritórios de atendimento 
ao público.

Hoje, são 211 pontos de 
coleta em todo Estado que re-
cebem o óleo de cozinha des-
cartado dos empregados e dos 
clientes da Companhia. O pro-
jeto também apoia instituições 

com interesse em ter um pon-
to de coleta de óleo nas suas 
dependências. A Sanepar doa 
as bombonas, cede material de 
divulgação e auxilia com ativi-
dades socioeducativas, como 
palestras e oficinas.

EXEMPLO - O município 
de Coronel Vivida é um exem-
plo de sucesso desse trabalho. 
Desde 2016, está em andamen-
to parceria com o Grupo de 
Escoteiros Tupinambá para a 
coleta do óleo. Ao longo desse 
tempo, o projeto Se ligue nessa 
ideia, sem óleo na rede ganhou 
apoio do comércio da cidade. Já 
foram coletados 2,7 mil litros de 
óleo. Todo esse resíduo deixou 
de ir para a rede coletora e foi 
destinado para uma indústria 
que processa produtos de lim-
peza, biocombustível e outros 
materiais.

Segundo a chefe do Grupo 
de Escoteiros, Arcelina Sandri, 
o valor arrecadado com a venda 
tem sido revertido para as ações 
e projetos ambientais na comu-
nidade. “Os valores são simbó-
licos, mas contribuem para o 
custeio de material de divulga-
ção”, disse. A chefe explica ainda 
que a parceria vai ao encontro 
do objetivo do Grupo: desen-
volver ações com a comunidade 
em prol do meio ambiente e do 
bem-estar social. “Cabe ao esco-
teiro o 'aprender fazendo'. E isso 

torna-se mais fácil e com resul-
tado significativo quando bus-
camos parcerias”, diz Arcelina.

GANHO AMBIENTAL 
- Para a Sanepar, o ganho do 
projeto é ambiental, pois reduz 
a incidência de óleo na rede 
coletora de esgoto, melhora o 
processo de tratamento e ainda 
preserva os recursos hídricos 
- em especial os mananciais de 
abastecimento, que em Coronel 
Vivida são os rios Jacutinga e 
Barro Preto. A assistente social 
da Sanepar Marilúcia Cyrino 
Rodrigues diz que junto com o 
trabalho de coleta há também a 
sensibilização da comunidade 
sobre o descarte correto desse 
resíduo.

“Os jovens nos auxiliam 
a mostrar que o óleo provoca 
contaminação da água e do solo 
e que causa danos às redes cole-
toras e às estações de tratamen-
to de esgoto. A inciativa con-
tribui ainda com a economia, 
gerando trabalho, renda e no-
vos negócios. Portanto, o ganho 
socioambiental é muito grande”, 
afirma a assistente social.

Os escoteiros e a Sanepar 
querem ampliar essa rede do 
bem em Coronel Vivida. Por 
esta razão, continuam fazen-
do visitas aos comerciantes do 
ramo hoteleiro e alimentício, 
explicando sobre o projeto e so-
bre a importância de se fazer a 

Um dos grandes vilões dos entupimentos da rede coletora de esgoto é o óleo de cozinha. Junto 
com outros materiais, ele pode provocar extravasamentos em vias públicas e refluxo nos imó-
veis. Além disso, se descartado inadequadamente nos ralos e pias, o óleo pode interferir no 
processo de tratamento de esgoto nas estações da Sanepar.

Foto: Sanepar

Nova Esperança recebeu a visita de Maria 
Victória e Ricardo Barros no último sábado

Prestando contas dos 
trabalhos realizados 
em todo o Paraná, a 

Deputada Estadual Maria 
Victoria Barros e o Deputa-
do Federal Ricardo Barros 
estiveram em Nova Esperan-
ça no último sábado apre-
sentando um balanço dos 
recursos que foram destina-
dos ao município durante os 
últimos anos. Ambos foram 
recepcionados por muitas 
pessoas no gabinete muni-
cipal na tarde do dia 30 de 

junho.
O prefeito Moacir Olivat-

ti abriu a reunião fazendo 
um balanço da aplicação dos 
recursos estaduais e fede-
rais, do trabalho de recupe-
ração e equilíbrio das con-
tas públicas e agradecendo 
o apoio dos deputados que 
tem mostrado preocupação 
e interesse em ajudar nos-
sa cidade. Posteriormente, 
Ricardo Barros fez uso da 
palavra para justificar sua 
trajetória como deputado 

e Ministro da Saúde, onde 
destinou ao município apro-
ximadamente R$3 milhões 
para aquisição de equipa-
mentos, ambulâncias, aten-
ção básica em saúde e refor-
ma do Hospital Municipal.

Por sua vez, a Deputa-
da Estadual Maria Victória 
encerrou a reunião fazendo 
a leitura de uma lista com 
todos os recursos estaduais 
destinados por ela ao mu-
nicípio de Nova Esperança, 
totalizando cerca de R$1 

milhão. “O apoio do Gover-
no do Estado é fundamen-
ta e a Cida Borghetti tem 
olhado com carinho prin-
cipalmente aos pequenos 
municípios, que são os que 
mais precisam”, destacou a 
deputada.

A reunião que foi bas-
tante breve e objetiva se 
encerrou por volta das 18 
horas, onde Ricardo e Maria 
Victoria saíram em cumpri-
mento aos demais compro-
missos na região.

Instituições de Ensino da Rede Estadual 
do município de Nova Esperança

OBRAS

O objetivo do Programa 
Escola 1000 e Progra-
ma Reparo Rápido é 

viabilizar e acelerar a realização 
de obras na modalidade de re-
formas nas escolas da rede esta-
dual de ensino.

No Núcleo Regional de 
Educação de Paranavaí, 27 es-
colas foram contempladas com 
o Programa Escola 1000 e 12 
escolas com o Programa Reparo 
Rápido, que viabilizou um valor 
de R$ 5.554.491,69 no total.

No município de Nova Es-
perança 3 escolas foram refor-
madas com o Programa Escola 
1000 – Escola Estadual Cônego 
Francisco P.X. Lopes, Escola Es-
tadual do Campo Barão de Lu-
cena, Colégio Estadual São Vi-
cente de Paula. Um colégio está 
com contrato assinado e ordem 
de serviço liberada para início 
dos serviços de engenharia na 

primeira quinzena de julho pelo 
Programa Reparo Rápido – Co-
légio Estadual Costa Monteiro.

No dia 29/06/2017, última 
sexta feira, foi realizada soleni-
dade no Colégio Estadual Cos-
ta Monteiro – Nova Esperança, 
com toda a comunidade esco-
lar das Instituições de Ensino 
contempladas com as obras do 
Programa Escola 1000 e Pro-
grama Reparo Rápido de Nova 
Esperança.

No evento compareceram:
- Autoridades locais: Prefei-

to Municipal Sr. Moacir Olivat-
ti, Vice Prefeito Sr. Rafael Krel-
ling, Presidente da Câmara de 
Vereadores, Sr. Dirceu Trevisan, 
Vereadores, Sra. Nice Zacharias 
e Sr. Maurício Alexandre Marin 
Gaona, Secretária Municipal de 
Educação Sra. Leodineia Dias.

- Deputado Estadual Sr. Se-

bastião Medeiros
- Chefe do NRE Paranavaí 

Sr. Pedro Baraldi, Engenhei-
ro do NRE Paranavaí Sr. Paulo 
Alves de Almeida Júnior, Su-
pervisora de Obras do NRE 
Paranavaí Sra. Gláucia Letéia 
Fernandes Obici, Coordenado-
ra da CAF/NRE Paranavaí Sra. 
Danielle Souza de Oliveira de 
Freitas, Engenheiro Fiscal da 
COHAPAR/Escritório Maringá 
Sr. Dante Magalhães.

- Diretores: Sra. Maria Sueli 
Duarte Azevedo (Colégio Es-
tadual Costa Monteiro), Gra-
zielli Lago (Escola Estadual 
Cônego Francisco P.X. Lopes), 
Rosemery Toná Ribeiro (E.E. 
do Campo Barão de Lucena), 
Emerson Pereira Branco (Co-
légio Estadual São Vicente de 
Paula)

- Presidentes das APMFS e 
Grêmios Estudantis

Na ocasião a Diretora Maria 
Sueli Azevedo relatou a alegria 
de toda comunidade escolar 
em receber as obras de reparos 
e melhorias no Colégio Esta-
dual Costa Monteiro, o Diretor 
Emerson Pereira Branco fez 
uma fala em nome de todos os 
diretores presentes, agradecen-
do os recursos recebidos nas 
escolas e ressaltando a necessi-
dade de mais recursos para me-
lhorias nos prédios escolares.

O Deputado Estadual Tião 
Medeiros falou sobre sua parti-

cipação para a conquista destes 
recursos Programa Escola 1000 
e Reparo Rápido e firmou o 
compromisso de lutar por mais 
recursos para melhorias nos 
prédios escolares, ressaltando 
que conhece a necessidade des-
tas melhorias.

O Chefe do NRE Paranavaí 
Pedro Baraldi, em sua fala, fez 
um balanço geral dos recursos 
para melhorias nas estruturas 
físicas e equipamentos tecno-
lógicos liberados pelo Governo 
do Estado para as Instituições de 

Ensino jurisdicionadas ao NRE 
Paranavaí, que foram aproxi-
madamente R$ 12.820.577,50 
nestes dois últimos anos.

O Prefeito Municipal Moa-
cir Olivatti também ressaltou a 
importância dos investimentos 
e falou das melhorias nas es-
colas da rede municipal bem 
como em todos os segmentos 
municipais.

No município de Nova Es-
perança 2079 alunos da Rede 
Estadual de Ensino estão sendo 
beneficiados com as reformas.

doação do óleo usado. O valor 
arrecadado será utilizado em 
ações de caráter social e am-
biental para a própria comuni-
dade.

Para Cleusa Floriano, sócia-
-proprietária do Supermercado 
Floriano, a colaboração com o 
projeto de coleta do óleo é por-
que sua empresa acredita que 
o sucesso começa com peque-
nas atitudes e que no final gera 
grandes resultados. “Assim é 
que vemos esse projeto. É me-
nos poluição na natureza, nos 
rios e solo. É trabalho para um 
ramo do comércio. São ações 
que nos gratificam em partici-

par”, afirma Cleusa.
Na cidade de Coronel Vivi-

da há três pontos de coleta para 
quem quiser contribuir: no pos-
to do Corpo de Bombeiros, no 
Country Club e no escritório 
de atendimento ao público da 
Sanepar. Para doar, basta arma-
zenar o óleo frio em garrafas pet 
e entregar nos pontos de coleta 
ou aos comerciantes. Há bom-
bonas de 50 litros que poderão 
ser deixadas no estabelecimen-
to para guardar o óleo até o mo-
mento da retirada.

CAIXA DE GORDURA 
- A falta ou a instalação errada 

da caixa de gordura é uma das 
principais causas dos entupi-
mentos nas tubulações do es-
goto. A gordura se solidifica e 
forma uma espécie de tampão 
dentro das redes.

A orientação é para que 
cada imóvel tenha sua caixa de 
gordura e que os responsáveis 
façam manutenção e limpeza 
periódicas para evitar transtor-
nos. O óleo e a gordura devem 
ser separados e podem ser des-
tinados para projetos solidários, 
instituições ou pessoas que os 
utilizam como matéria prima 
para fazer sabão e detergente. 

AEN
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Carta de Einstein e 
esposa durante nazismo é 
leiloada por US$ 30,25 mil

Uma carta de Albert Einstein e sua es-
posa, Elsa, escrita em pleno assédio 
nazista e no mesmo dia em que o físi-

co de origem judaica renunciou seu passapor-
te alemão, alcançou nesta quinta-feira um pre-
ço de US$ 30,25 mil em um leilão organizado 
pela casa Nate D. Sanders, em Los Angeles.

Einstein enviou a carta, de quatro páginas, 
para sua irmã Maja Winteler-Einstein, no dia 
28 de março de 1933, a bordo do navio SS Bel-
genland, que deixou Nova York em direção à 
cidade de Antuérpia, na Bélgica, onde entre-
gou seu passaporte no consulado alemão.

Ele e sua esposa estavam a caminho dos 
Estados Unidos quando Adolf Hitler foi no-
meado chanceler, no dia 30 de janeiro de 1933. 
Durante a viagem no navio, o cientista foi in-
formado que os nazistas tinham atacado seu 

Albert Einstein e sua esposa Elsa

Divulgação

apartamento na capital alemã.
Além disso, tinham publicado uma placa 

que dizia "ainda não foi enforcado" e puseram 
uma recompensa de US$ 5 mil pela sua ca-
beça.

Menos de dois meses depois, o casal deci-
diu voltar para a Alemanha para fi car em sua 
residência de veraneio, na cidade de Caputh, 
ao sudoeste de Berlim, contra o que lhe acon-
selhavam amigos e colegas.

Na carta, escrita apenas minutos antes de 
chegar em Antuérpia, como se especifi ca no 
texto, Elsa refl etia sua preocupação com o es-
tado de Tetel Einstein (fi lho de Albert, fruto 
do seu primeiro casamento) e lembrava que 
todos seus amigos tinham fugido da Alema-
nha ou estavam presos.

Na carta, que teve o preço inicial de US$ 
25 mil, a esposa de Einstein explica que o ca-
samento está vivendo situações "profunda-
mente tristes" e que não conseguiu conter as 
lágrimas ao ler uma carta dos fi lhos do cien-
tista, Hans Albert e Tetel.

Einstein conclui a carta com um tom que 
contrasta com o demonstrado pela sua espo-
sa, talvez como sinal de aceitação do seu des-
tino.

No ano passado, a mesma casa de leilões 
aceitou propostas por outra carta de Einstein, 
onde criticava a Inglaterra por sua indiferen-
ça com a ascensão do nazismo e abordava os 
problemas econômicos da Grande Depressão. 

Agência EFE
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Secretaria de Assistência Social inaugura as 
novas instalações do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos: Brincar e Aprender

O antigo Projeto Piá 
II agora tem novo 
nome e atende em 

novas e amplas instalações, 
desde ontem, dia 2 de ju-
lho. Agora nominado SCFV 
Brincar e Aprender, o proje-
to deve continuar levando os 
mesmos princípios às crian-
ças com maior apoio do po-
der público federal, estadual 
e municipal.

A administração munici-
pal investiu mais de R$100 
mil na recuperação do antigo 
prédio do CATV (Centro de 
Apoio ao Trabalhador Volan-
te) que foi extinto há alguns 
anos, deixando o local que 
estava abandonado. A recu-
peração do prédio levou em 
torno de 120 dias e reuniu es-
forços de todas as secretarias 
para que as atividades fos-
sem inauguradas na última 
segunda-feira (2). O projeto 
Brincar e Aprender agora 
passa a atender 50 crianças 
na Av. Felipe Camarão es-
quina com a Av. Maringá, 
próximo ao prédio do INSS 
(Instituto Nacional do Segu-
ro Social).

Bastante emocionada, a 
Coordenadora da unidade, 
Rosangela Ferreira de Souza, 
discursou sobre a importân-
cia do projeto para uma par-
cela das crianças do municí-
pio atendidas pelos serviços 
prestados nessa instituição 
no contraturno escolar. Se-
gundo ela, 95% dessas crian-
ças são de famílias humildes, 
muito bem atendidas com 
reforço escolar, refeição e ba-
nho, direção espiritual, aulas 
de computação, música, dan-
ça, teatro entre muitas outras 
atividades oferecidas gratui-
tamente aos pequenos.

A Secretária de Assis-
tência Social, Glória Uchoa, 
na sua oportunidade de fala 
lembrou-se de agradecer o 
empenho e esforço de to-
dos os envolvidos para que 
as coisas acontecessem além 
do planejado. O momento 
permitiu ainda um agrade-
cimento especial ao Prefeito 
Moacir Olivatti, que realizou 
a doação de mudas frutíferas 
e lançou o Projeto “Pomar 
nos Quintais” que deve levar 
mudas de espécies frutíferas 

ao quintal da população mais 
carente, se tornando uma 
fonte alternativa de alimen-
tação a população. O prefei-
to também fez uso da pala-
vra para agradecer a união 
e credibilidade de todos em 
acreditar na possibilidade de 
recuperação dos prédios pú-
blicos e destacou: “estamos 
recuperando nossos espaços 
públicos, hoje não temos 
mais nenhum aluguel no mu-
nicípio, estamos refazendo as 
calçadas fronteiriças às re-
partições municipais e gerin-
do melhor nossos recursos 
próprios em investimentos 
voltados a toda população, 
mas principalmente às crian-
ças, jovens e adolescentes”.

Com a benção do Padre 
Claudinei, as novas insta-
lações do projeto Brincar e 
Aprender foram inaugura-
das com o descerramento da 
placa inaugural. O laço foi 
desatado pelas crianças que 
são assistidas pelo projeto e 
muito entusiasmadas corre-
ram para dentro espaço para 
conhecer o novo local de es-
tudos e atividades.

Prefeito Moacir Olivatti reali-
zou a doação de mudas frutífe-
ras e lançou o Projeto “Pomar 
nos Quintais” que deve levar 
mudas de espécies frutíferas 
ao quintal da população mais 
carente

Com a benção do Padre Clau-
dinei, as novas instalações 
do projeto Brincar e Apren-
der foram inauguradas com o 
descerramento da placa inau-
gural

Momento do descerramento 
da placa inaugural

A Secretária de Assistência 
Social, Glória Uchoa, lembrou 
de agradecer o empenho e es-
forço de todos os envolvidos 
para que as coisas aconteces-
sem além do planejado

Fotos: Osvaldo Vidual


