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ARTIGO

ESPERANÇA, CONFIANÇA E DESENVOLVIMENTO
Em seu ótimo livro Sapiens, o historiador Yuval
Noah Harari discute porque alguns impérios antigos cresceram e se desenvolveram, e outros ficaram
estagnados por séculos. Resumidamente, o progresso
começa pela admissão da
ignorância. A partir do reconhecimento da ignorância
surge o ímpeto de descobrir,
de aprender, e de crescer.
Mas, o mais interessante, é
que o crescimento acontece
quando os povos param de
olhar e venerar o passado,
e passam a ter esperança e
confiança no futuro. Havendo vontade de saber e de

crescer, havendo esperança e confiança no futuro, as
sociedades de desenvolvem,
ficam complexas, mais ricas.
Acabamos de passar por
uma campanha eleitoral
pautada por “fake news”, o
nome moderno para mentiras e por promessa vazias;
bom, sabemos como foi. Enfim, eleito o novo presidente, há uma sensação de esperança renovada. A maioria
da população deu um basta
ao velho. Parou de “olhar
para trás” e se conformar.
Bom, paramos de ignorar
os malfeitos, e plantamos a
esperança. Mas, isso não é
suficiente para o progresso,

como nos ensina o historiador.
Em seu primeiro discurso, o presidente eleito deu
pistas de que, além da esperança, poderá haver confiança no futuro. De acordo
com suas palavras, está disposto a garantir um estado
que atrapalhe menos o empreendedor, a dar segurança
jurídica a empresas, a livre
concorrência, a liberdade,
tudo com o estrito cumprimento da Constituição. Não
depende somente dele, mas
sua disposição é um bom
começo.
Teremos um novo Congresso Nacional, com perfil

novo, mas ainda desconhecido. Mais esperança. Até
que ponto nossos representantes estarão dispostos a
moldar um país viável?
Muito bem, estabelecemos pelo menos dois passos importantes para o desenvolvimento de riquezas:
olhamos para frente e, novamente, temos esperança.
Ainda nos falta estabelecer
definitivamente a confiança
no futuro. Difícil, frente aos
enormes desafios que existem, mas possível.
Possível, desde que o
presidente fique firme nas
suas convicções declaradas
no discurso e, principalmen-

te, que exista uma oposição
responsável ao seu governo.
Que a oposição não se preocupe somente em destruir o
poder constituído, pensando na próxima eleição. O
momento é de exercer a maturidade, a discussão séria
e responsável, sem projeto

de poder. Queremos ser um
império estagnado ou desenvolvido?
Assim, com a vontade dos
brasileiros, com a esperança
plantada, mais a confiança
estabelecida, cresceremos,
teremos um país mais rico,
melhor para todos.

*Por Ciro Rosolem, vice-Presidente de Comunicação Científico Agro Sustentável (CCAS) e
Professor Titular da Faculdade de Ciências Agrícolas da Universidade Estadual Paulista “Júlio
de Mesquita Filho” (FCA/Unesp Botucatu).

ARTIGO

O QUE VAI ALÉM DAS MORTES DOS
AGENTES DA SEGURANÇA PÚBLICA?
Por Carlos Guimar*

A dimensão de mortes
de agentes de segurança pública trazia nas manchetes
dos jornais uma conotação
de indignação. Por conta
de uma infeliz rotina, o fato
ficou comum e virou pauta fria nos jornais, especificamente no Rio de Janeiro,
onde já é rotina ter um policial morto por dia. Será que
nos acostumamos? Não deveríamos! O maior bem é a
vida e ponto final. Isso não
se questiona.
Quando a fatalidade entra sem impactos no cotidiano das pessoas é um sintoma inicial de uma grande
doença cível, uma espécie de
febre terçã que nos consome
a cada dia, sinalizando ape-

nas com dores que estarão
por vir.
O conformismo não
deve fazer parte da rotina.
Não devemos aceitar simplesmente as mortes destes
profissionais e relativizar
com a velha desculpa galgada na ideia de que existem outras tantas profissões
de risco. É um ato falho da
sociedade civil justificar tais
falecimentos em uma razão
simplicista.
Sim, é válido ter uma
reflexão específica quanto
à perda sistemática destes
agentes, pois eles são os responsáveis pelo estabelecimento da ordem e a garantia
do cumprimento das leis.
São considerados a mais

forte barreira real existente
entre o bem e o mal. Aceitar
a morte dos agentes é a mesma coisa que concordar com
o poder dos criminosos,
rompido até o último círculo de proteção e, de fato,
estamos de cara com o que
há de pior.
Porém, mais valido ainda
é saber que existem inúmeros fatores sociais e econômicos geradores de violência, os quais não são tratados
com a velocidade necessária
pelo Governo. A violência é
ágil e o crime está cada vez
mais banalizado, passando a
ocorrer em plena luz do dia,
diante dos nossos olhos. O
resultado? Crescimento na
estática. Apenas!

Quanto mais a mediocridade tomar conta mais vidas
se perdem. Não podemos
aceitar que nossos protetores sejam tratados como
estatísticas. Eles trabalham
muito diante de um cenário caótico, que só aumenta mesmo com o número
de prisões, de apreensões
de armas e drogas, e como
o sistema criminoso não é
rompido em outras esferas
o que resulta são mais riscos
e, proporcionalmente, morrem mais.
A solução está nas mãos
novo governante eleito. Tendo coragem e determinação
na divulgação dos planos
e estratégias, colocando a
população no centro da dis-

cussão, é uma possível saída.
Todos serão ótimos críticos
e fiscalizadores. Isso será
muito bom. Demonstra a
temperatura, dá o tom e auxilia nas mudanças quando
necessário sob um regime
democrático.
Porém, o ponto inicial do
novo governante eleito é entender, de fato, o valor da segurança pública e entregar o
tema a quem saiba conduzir
de maneira estrutural, sem
ações afoitas. Se faz importante criar uma política governamental urgente, com
o foco em entender todas

as adversidades para buscar
potencialidades, e que mostre claramente o caminho
para desenvolver seres humanos fortes e instituições
sólidas.
Para arrematar, é fundamental ter a condução única
e constante de especialistas
em segurança pública, que
não tenham outro interesse
a não ser de preservar única e exclusivamente a integridade da sociedade como
um todo, por meio de disciplinas rígidas e da coragem
necessária para realizar as
mudanças.

*Carlos Guimar é especialista em segurança e sóciodiretor da ICTS Security, consultoria e gerenciamento
de operações em segurança, de origem israelense.

ARTIGO
Boa saúde financeira e
prevenção de ações trabalhistas são alguns dos benefícios,
aponta advogada
As consultorias jurídicas
são de grande importância
para desenvolvimento e crescimento de empresas, pois
são a base para a prevenção
de ações trabalhistas. Além de
fornecerem suporte, também
mostram caminho para que
a relação entre contratantes e
contratados seja harmoniosa e eficiente, tanto no modo
profissional, quanto pessoal.
De acordo com a advogada Debora Regina Ferreira
da Silva, sócia do escritório
Akiyama Advogados Associados, no Brasil ainda não
existe uma cultura empresarial que caracterize as consultorias jurídicas como um foco
importante para o cotidiano.
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OS IMPACTOS QUE AS CONSULTORIAS JURÍDICAS
PODEM EXERCER NO COTIDIANO DAS EMPRESAS
"As empresas de médio e pequeno porte, na maioria das
vezes, não procuraram uma
assessoria jurídica trabalhista
antes de efetivamente ter um
problema a ser resolvido. Por
conta disso, muitas acabando enfrentando dificuldades
financeiras quando são surpreendidas com uma Ação
Trabalhista, pois não provisionaram um fundo para as
despesas que isso possa gerar",
alerta.
Os principais benefícios
que a assessoria jurídica proporciona estão relacionados
com o financeiro da empresa,
porque além de dar suporte,

garante os direitos dos colaboradores e, consequentemente,
diminui os riscos de ações trabalhistas.
"Conhecendo a empresa
e seus contratos de trabalho,
além de verificar se a legislação trabalhista está sendo
cumprida e em caso negativo
auxiliar para a regularização,
a consultoria também orienta no tocante a um valor de
fundo necessário para cobrir
demandas que possam aparecer. E, caso haja algum ajuizamento de uma ação, os advogados já terão conhecimento
daquela relação de trabalho,
o que facilitará a realização da

defesa, e favorecerá as chances
de êxito da empresa", ressalta
a advogada.
Sobre a Reforma Trabalhista, Debora destaca que
ainda é muito cedo para ter
um posicionamento concreto
sobre seus benefícios e malefícios, mas que até o momento só trouxe instabilidade
às relações trabalhistas. "As
empresas estão com medo de
seguirem algumas das novas
previsões legais e depois sofrerem reclamações trabalhistas, já que há muitos pontos
obscuros nesta reforma e não
podemos esquecer que os
princípios da Proteção ao Tra-

balhador e da Verdade Real
não foram revogados, ficando o empregador a mercê do
entendimento do juiz sobre a
aplicação da norma", aponta.
Além disso, a especialista
ressalta que é impossível considerar a "livre" negociação
proposta pela Reforma, já que
o detentor de capital será sempre o detentor de poder. "Não
é crível um cenário em que o
empregado exija algo que lhe
seja mais benéfico em detrimento do empregador e isto
seja aceito pelo empregador,
não havendo então o que se
falar em flexibilidade da relação, apenas em possibilidade
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de diminuição de direitos dos
trabalhadores com o aval do
Poder Legislativo", destaca.
Debora orienta que antes
de tentar colocar em prática
as novas possibilidades referentes à Reforma Trabalhista,
em especial a terceirização,
é importante procurar uma
consultoria jurídica para análise geral dos prós e contras
das propostas ou que ao menos aguardem por uns meses
a estabilização dessas novidades. "Agora, ainda é inseguro
uma alteração contratual a fim
de obter os benefícios tanto da
Reforma, quanto da Terceirização", finaliza a advogada.
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Comércio paranaense
deve abrir mais de 5
mil vagas temporárias
até o fim do ano

A

abertura de vagas
temporárias
deve
aumentar neste fim
de ano. Sondagem realizada
pela Federação do Comércio
de Bens, Serviços e Turismo
do Paraná (Fecomércio PR)
identificou que 17% das empresas dos setores de comércio e serviços do estado devem contratar trabalhadores
temporários, o que deve gerar mais de 5 mil vagas temporárias no Paraná.
É a maior projeção de
contratação dos últimos três
anos. Em 2017, a pretensão
de vagas temporárias era de
13,6%; em 2016 foi de 16,1%,
e em 2015, de 14,5%.
O comércio concentra
18,8% das respostas positivas, enquanto o setor de serviços, 13%.

Divulgação Fecomércio

As contratações vão se concentrar na
função de vendedor, com 49%, para dar
conta do fluxo adicional de consumidores
durante o Natal e festas de fim de ano. Também devem ser criadas vagas temporárias
para atendente geral (12,6%), estoquista
(9,8%) e caixa (9,8%).
Boa parte das vagas temporárias vão

Número de vagas
Sondagem realizada pela Federação do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR) identificou que
17% das empresas dos setores de comércio e serviços do estado devem contratar trabalhadores temporários

Saúde alerta sobre
importância da vacina
contra febre amarela

D

esde julho o Paraná é considerado
uma área com recomendação de vacinação.
A vacina está disponível na
rede pública de saúde e basta uma única dose para se
imunizar. É indicada para
pessoas com idade entre 9
meses e 59 anos que nunca
receberam a vacina.
Segundo o último boletim do Ministério da Saúde,
em 2018 já foram notificados 7.718 casos suspeitos e
1.376 casos confirmados de
febre amarela no Brasil, a
maioria na Região Sudeste.
Diante do quadro, a Secretaria de Estado da Saúde
reforça a necessidade de as
pessoas se imunizarem contra a doença. Desde julho o
Paraná é considerado uma
área com recomendação de
vacinação.
A vacina contra febre
amarela está disponível na
rede pública de saúde e basta uma única dose para se
imunizar. É indicada para
pessoas com idade entre 9
meses e 59 anos que nunca
tomaram a vacina.
De acordo com o secretário de Estado da Saúde,
Antônio Carlos Nardi, o
Paraná teve o último caso
confirmado de febre amarela
com transmissão dentro do
Estado em 2008. Desde então, houve reforço das ações
para aumentar a cobertura
vacinal da população e manter a vigilância de mortes de
macacos que podem ser sinal da presença da doença.
“Dentro das ações de
prevenção, a vacina não
pode ser negligenciada. Basta uma única dose para se
proteger pelo resto da vida.
Quem está dentro do público-alvo da vacina não deve
deixar de se proteger”, ressalta o secretário.
CUIDADOS – A fe-

se transformar em empregos efetivos para
2019, visto que 70% das empresas participantes da sondagem da Fecomércio PR relatam que permanecerão com os funcionários
temporários. Outros 13% não descartam a
possibilidade de efetivação, mas ainda não
se decidiram, e apenas 17% disseram não
haver chances de efetivação.

A maioria das empresas (49,2%) irá
contratar apenas um funcionário. Os estabelecimentos que planejam contratar
até cinco colaboradores correspondem a
23,7% e os que pretendem contratar de

seis e dez funcionários, 3,4%. As empresas que abrirão mais de dez vagas somam
5,1%. Ainda há 18,6% dos gestores que
não definiram o número de vagas temporárias.

A vacina contra a febre amarela existe desde 1937 e fornece alta
taxa de proteção, acima de 95%.

bre amarela silvestre é uma
doença febril aguda transmitida por mosquitos a pessoas
não vacinadas que transitam
por áreas de matas ou áreas
rurais com registro de casos
da doença, com macacos
doentes ou mosquitos infectados pelo vírus.
Clinicamente, a doença
pode variar desde infecções
assintomáticas até quadros
graves. Pessoas infectadas
podem desenvolver sintomas
como febre, náusea, vômito
e dor abdominal, que pode
progredir para icterícia (pele
com aspecto amarelado), insuficiência renal, hepática e
hemorragia, podendo causar
a morte do paciente.
“A febre amarela é uma
doença grave, que pode matar. Por isso estamos trabalhando junto com nossas
equipes de saúde para reforçar a importância da vacina
em todo o Paraná, além de
apoiar as ações de vigilância”,
diz Nardi.
VACINA – A vacina
contra a febre amarela existe desde 1937 e fornece alta
taxa de proteção, acima de
95%. A imunização consiste
em uma única dose que protege a pessoa pelo resto da
vida. No caso de pessoas fora
da faixa etária recomendada
ou que possuam comorbida-

des, ou mulheres grávidas,
um médico deve ser consultado para avaliar se a vacina
é recomendada.
Pacientes imunodeprimidos por doença ou medicação (quimioterapia, radioterapia, corticoides em doses
elevadas, uso de imunobiológicos), pessoas com alergia
grave a ovo, e pacientes com
história pregressa de doenças
do timo (miastenia gravis, timona) não devem receber a
vacina.
“Não estamos fazendo
uma campanha de vacinação
contra a febre amarela, mas
sim orientando a população a se prevenir através da
vacina, que está disponível
em todos os municípios nas
Unidades Básicas de Saúde”,
ressalta o secretário. Ele chama a atenção principalmente de pessoas que moram
ou frequentam áreas rurais,
de matas e rios, que fazem
ecoturismo ou que viajam
a regiões com circulação da
doença.
“Não temos registro de
casos de febre amarela no
Paraná, nem de macacos
mortos em decorrência da
doença, mas é preciso estar
imunizado para se prevenir,
pois estamos próximos de
regiões que registram casos”,
completa Nardi.
Agência Estadual

Processo criminal
sobre tragédia de
Mariana ainda
ouve testemunhas

P

assados três anos da
tragédia de Mariana,
a Justiça Federal ainda
ouve testemunhas no processo criminal envolvendo o
episódio. Entre os réus estão
o então presidente da mineradora Samarco, Ricardo
Vescovi, e o então diretor-geral de Operações da empresa, Kleber Terra. Também respondem pelo crime
11 integrantes do conselho
de administração da empresa, que são representantes
da Vale e da BHP Billiton.
As duas mineradoras são
acionistas da Samarco. Ao
todo, 21 réus são julgados
pelos crimes de inundação,
desabamento, lesão corporal e homicídio com dolo
eventual, que ocorre quando
se assume o risco de matar

sem se importar com o resultado da conduta. Um 22º
réu responde por emissão de
laudo enganoso. Trata-se do
engenheiro da empresa VogBr, Samuel Loures, que assinou documento garantindo
a estabilidade da barragem
que se rompeu. A Samarco,
a Vale, a BHP Billinton e a
VogBR também são julgadas
no processo.
Na última decisão tomada no âmbito do processo,
ocorrida em 15 de outubro,
o juiz Jacques Queiroz Ferreira cancelou audiências
que estavam marcadas para
outubro e novembro. Estavam previstos depoimentos
de testemunhas de defesa. O
magistrado optou pelo cancelamento com o objetivo
de aguardar a publicação do

inteiro teor de duas decisões
de habeas corpus proferidas
em segunda instância, pelo
Tribunal Regional Federal
da 1ª Região. "É prudente
que se suspenda a oitiva das
testemunhas, visando evitar
a prática de atos processuais
inúteis", escreveu o Jacques
Ferreira no despacho.
Entre junho e outubro
de 2018, foram ouvidas diversas testemunhas de acusação. Além das testemunhas de defesa, ainda estão
pendentes depoimentos de
outras testemunhas de acusação que deverão ocorrer
em seus respectivos endereços. Três deles residem no
Canadá. Ao todo, o processo
deve ouvir mais de 200 testemunhas.
Agência Brasil
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As evidências do
compassivo!
Sentença: “Só quando o compassivo em sua compaixão
se relaciona com seu padecente de tal maneira que compreende no sentido mais rigoroso que é de sua causa que se
trata, só quando sabe identificar-se com o que padece de tal
maneira que, lutando por uma explicação, luta por si mesmo,
abjurando de toda irreflexão, tibieza e covardia, só então a
compaixão adquiri significado e só ai encontra sentido [...].”
- Søren Aabye Kierkegaard in O Conceito de Angústia, p.130.

Na nossa conjuntura atual, não é difícil chegar à conclusão de que todos nós estamos à procura de um pouquinho
de paz e sossego. Neste mundo turbulento e estressante, o
conforto pessoal tornou-se a nossa grande meta. Entretanto, em alguns momentos da nossa vida somos levados a
escolher entre o desejado conforto ou abraçar certos infortúnios. Um exemplo é quando temos que decidir entre
passar a noite em claro em companhia do amigo que perdeu seu ente querido ou desfrutar de um doce e suave sono
depois de um dia cheio de trabalho. Momentos assim nos
testam a escolher entre nossas necessidades particulares ou
deixá-las para abraçar a dor alheia e, então para não perder
o sossego e ao mesmo tempo não parecermos indelicados,
não fazemos nem um nem outro, mas elaboramos um sutil
mecanismo de fuga, sem parecer que estamos fugindo da
tarefa de sermos compassivos. Este mecanismo se chama
Flatus vocis [os sons vazios para fora]. Isto é, fazemos declarações destituídas de sentido e significado. Nós dizemos:
“Amigo, meus pêsames!”, mas no íntimo, não queremos
nos envolver demais a ponto de viver os pêsames. Se você
ainda não compreendeu como muitas das nossas declarações perdem seu sentido no ar da fala, prossiga na leitura,
pois o que o filósofo e teólogo dinamarquês do século XIX,
Søren Aabye Kierkegaard, procura responder nessa sua
longa sentença é exatamente como nosso amor perde seu
significado e se torna em eco obscuro.
Para Kierkegaard, as nossas palavras só encontram sentido e significado quando colocadas em prática nos levando a um envolvimento com a realidade. Segundo o filósofo,
de fato, a moral ou a verdade “sempre teve muitos que a
proclamaram em altos brados”, porém a simples proclamação daquilo que é correto não é suficiente para dar sentido.
Kierkegaard diz que é preciso “saber se um homem quer,
no sentido mais profundo, conhecer a verdade, quer deixá-la permear todo o seu ser” e por fim, “assumir todas as
suas consequências.” Kierkegaard procura mostrar com
mais precisão essa relação entre declaração de fé e vida virtuosa quando se referiu à prática da compaixão. Para nós,
homens modernos e adoradores do conforto, é muito mais
fácil dizer ao nosso desfalecido amigo: “Que Deus lhe traga
alegria!”, do que de fato, produzir a alegria, sendo ousados
ao ponto de sairmos do aconchego de nossa casa, em uma
noite chuvosa e, sem receio, “invadir” o escuro quarto de
nosso amigo e lhe iluminar com palavras de ânimo, com
outras de correção e, se preciso, molhar com lágrimas o
mesmo chão. O que Kierkgaard faz em sua sentença é deixar claro pelo menos três evidências inegociáveis para reconhecer se de fato estamos sendo compassivos para além
dos sons vazios para fora.
A primeira evidência é se a nossa compaixão produz
relacionamento. Somente quando o “compassivo em sua
compaixão se relaciona com seu padecente [...]”. Quer dizer, somente quando quem diz ter compaixão estabelece
vínculos íntimos na relação com o sofredor, é que ele pode
ser considerado um compassivo. A segunda evidência é
se a compaixão causa um mesmo sentimento para com
o outro. Somente quando o compassivo “compreende no
sentido mais rigoroso que é de sua causa que se trata [...]”.
Quer dizer, apenas quando a dor do sofredor dói naquele
que se diz compadecido, é que de fato ele pode ser classificado como um compassivo. A terceira evidência é se a
compaixão nos leva a agir. Somente quando o compassivo
consegue “identificar-se com o que padece de tal maneira
que, lutando por uma explicação, luta por si mesmo, abjurando de toda irreflexão, tibieza e covardia [...]”. Quer dizer,
tão somente quando àquele que se diz compassivo entende
profundamente que os conflitos internos de seu próximo
são os seus próprios, e assim ele lança mão de toda preguiça ou covardia para com toda dedicação física e intelectual
buscar solucionar os problemas de seu semelhante, é que
ele pode ser julgado como compassivo.
Søren Kierkegaard vem jogar um balde de água fria na
nossa supérflua noção de compaixão por meio dessa sentença, mostrando que a simples pronúncia de determinadas palavras não tem o poder inerente de deflagrar, isto é,
fazer surgir a realidade da coisa nomeada. É preciso algo
a mais, é preciso vivência e envolvimento profundo para
dizer, “Me compadeço!”. A compaixão, para ter sentido,
precisa nos levar a nos relacionarmos, sentirmos a dor e
buscarmos resolver os conflitos daquele que padece. Se não
for assim, é mero formalismo moral.
Obra: KIERKEGAARD, Søren Aabye. O Conceito de
Angústia. 3ª ed. Petrópolis, RJ. Editora Vozes, 2015.

Câncer de boca deve
atingir 14,7 mil novos
casos no país este ano

N

a Semana Nacional
de Prevenção do
Câncer Bucal, que
começa hoje (5) e segue até
a próxima sexta-feira (9), o
Ministério da Saúde alerta
para hábitos simples e saudáveis, como boa higiene, não
beber e não fumar, que podem ajudar a reduzir a incidência da doença. Dados da
pasta revelam que o câncer
de boca está mais presente
entre homens e que 70% dos
casos são diagnosticados em
indivíduos com idade superior a 50 anos.
De acordo com o ministério, a doença afeta os lábios
e o interior da cavidade oral.
Dentro da boca, devem ser
observados gengivas, bochechas, céu da boca e língua
(principalmente as bordas),
além da região embaixo da
língua. A estimativa de novos
casos de câncer de boca para
2018, segundo o Instituto
Nacional do Câncer (Inca),
é de 14,7 mil, sendo 11,2 mil
homens e 3,5 mil mulheres.
“Atitudes simples como
abstenção de fumo e bebidas
alcoólicas, dieta rica em alimentos saudáveis e boa higiene oral diminuem as chances
de desenvolver a maioria das
doenças malignas, inclusive
os tumores na boca, que são
os mais comuns tipos de câncer de cabeça e pescoço no
Brasil”, informou a pasta.
A Organização Mundial
da Saúde (OMS) estima que

Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

É importante procurar um médico ou dentista

a prevenção pode ajudar a reduzir a incidência de câncer
em até 25% até 2025.
SINTOMAS
Segundo o ministério, os
principais sinais e sintomas a
serem observados são:
- lesões na cavidade oral
ou nos lábios que não cicatrizam por mais de 15 dias;
- manchas/placas vermelhas ou esbranquiçadas na
língua, gengivas, palato (céu
da boca) e mucosa jugal (bochecha);
- nódulos (caroços) no
pescoço;
- rouquidão persistente.
Nos casos mais avançados, de acordo com a pasta,
observam-se os seguintes
sintomas:
- dificuldade na mastiga-

ção e ao engolir;
- dificuldade na fala;
- sensação de que há algo
preso na garganta.
DETECÇÃO PRECOCE
Diante de alguma lesão
que não cicatrize em um
prazo máximo de 15 dias, a
orientação do ministério é
procurar um profissional de
saúde (médico ou dentista)
para a realização do exame
completo da boca. A visita
periódica ao dentista favorece
o diagnóstico precoce do câncer de boca, já que permite
identificar lesões suspeitas.
Pessoas com maior risco
para desenvolver câncer de
boca (fumantes e consumidores frequentes de bebidas
alcoólicas), segundo a pasta,
devem ter cuidado redobrado.

TRATAMENTO
Se diagnosticados no início e tratados da maneira
adequada, a maioria dos casos desse tipo de câncer (80%
deles) tem cura. Geralmente,
o tratamento envolve cirurgia
oncológica e/ou radioterapia.
A avaliação médica, conforme cada caso, vai decidir qual
melhor forma de tratamento.
Os dois tipos de tratamento podem ser usados de
forma isolada ou associada.
Ambas as técnicas, de acordo
com o ministério, têm bons
resultados em lesões iniciais
e a indicação vai depender
da localização do tumor e
das alterações funcionais que
possam ser provocadas pelo
tratamento. Agência Brasil

Quem não votou nem justificou
ausência deve regularizar situação
O eleitor tem três opções para fazer chegar o
requerimento de justificativa ao juiz de sua zona eleitoral

O

eleitor que não votou
nem apresentou justificativa no primeiro
e segundo turnos do pleito (7
e 28 de outubro) tem 60 dias,
a contar de cada turno, para
regularizar sua situação junto
a Justiça Eleitoral. Para isso,
deverá preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral
– pós eleição, e escolher de que
forma o documento deve chegar ao juiz da zona eleitoral na
qual está inscrito: entrega pessoal no cartório, envio pelos
Correios ou via internet, por
meio do Sistema Justifica.
A justificativa deverá ser
apresentada para cada turno
em que o eleitor esteve ausente
ou deixou de apresentar justificativa. Assim, quem não votou nem justificou nos dias 7
e 28 de outubro, deverá preencher dois requerimentos. O
Requerimento de Justificativa
Eleitoral – pós eleição deve ser
preenchido corretamente com
os dados do eleitor. Também é
necessário declarar o motivo
da ausência às urnas e anexar
documentação
comprobatória digitalizada. O cidadão
receberá um protocolo para
acompanhar o andamento do
requerimento, que será encaminhado para exame pelo juiz
competente. Se acolhida a jus-

tificativa, o eleitor será notificado da decisão.
EXTERIOR
O eleitor inscrito em Zona
Eleitoral do Exterior, ausente do seu domicílio eleitoral
na data da eleição ou que não
votou no pleito, também necessita justificar o não comparecimento às urnas na eleição
presidencial. Nesse caso, o
Requerimento de Justificativa
Eleitoral – pós eleição tem que
estar acompanhado de cópia
de documento oficial brasileiro de identidade e de comprovante dos motivos alegados
para justificar a ausência. O
requerimento deve ser enviado diretamente ao juiz da
Zona Eleitoral do Exterior. A
justificativa também pode ser
entregue nas missões diplomáticas ou repartições consulares localizadas no país em
que o eleitor estiver. Também
pode ser enviada pelo Sistema
Justifica no mesmo prazo.
Já o cidadão brasileiro que
estiver no exterior no dia do
pleito tem até 30 dias, contados de seu retorno ao Brasil,
para justificar a ausência, no
cartório eleitoral ou na internet, pelo Sistema Justifica.
CONSEQUÊNCIAS

O cidadão que não votar
em três eleições consecutivas
(cada turno corresponde a
uma eleição) e não justificar
sua ausência e quitar a multa
devida terá o registro do título
eleitoral cancelado e ficará impedido de obter passaporte ou
carteira de identidade, receber
salários de função ou emprego
público e obter alguns tipos
de empréstimos. Além disso,
não poderá ser investido e nomeado em concurso público,
renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou

fiscalizado pelo governo e obter certidão de quitação eleitoral ou qualquer documento
perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado.
A regra só não se aplica aos
eleitores cujo voto é facultativo
(analfabetos, maiores de 16 e
menores de 18 anos e maiores
de 70 anos) e aos portadores
de deficiência física ou mental que torne impossível ou
demasiadamente oneroso o
cumprimento das obrigações
eleitorais.
Fonte: www.tse.jus.br
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Nota Paraná libera créditos
para pagamento do IPVA
O período para transferência dos valores acumulados no
programa começou na quinta-feira (1º) e se estende até o
dia 30. A transferência de créditos pode ser feita pelo portal
www.notaparana.pr.gov.br ou pelo aplicativo do programa
Nota Paraná, que pode ser baixado gratuitamente e está
disponível para sistemas Android e IOS.

O

s proprietários de
veículos emplacados no Paraná poderão em breve utilizar os
créditos acumulados no
Nota Paraná para quitar ou
diminuir o valor de IPVA de
2019. O período para transferência dos valores acumulados no programa começou
na quinta-feira (1º) e se estende até o dia 30. A solicitação pode ser feita pelo
portal
www.notaparana.
pr.gov.br ou pelo aplicativo
do programa Nota Paraná,
que pode ser baixado gratuitamente e está disponível para sistemas Android e
IOS.
De acordo com a coordenadora do programa Nota
Paraná, Marta Gambini, a
expectativa é de que os números deste ano superem os
pagamentos dos períodos
anteriores, em 2017 e 2018,
quando R$ 19,3 milhões em
créditos foram utilizados
para quitar ou reduzir o valor do IPVA de 153.731 mil
veículos. “Quem tem veículo e ainda não fez o cadastro,

Arquivo/ José Antônio Costa - 27/07/18

Os proprietários de veículos emplacados no Paraná poderão
em breve utilizar os créditos acumulados no Nota Paraná para
quitar ou diminuir o valor de IPVA de 2019

veículos são listados automaticamente. Não há limite mínimo ou máximo para transferência desses valores para o
pagamento do imposto.
“Quem tem veículo e ainda não fez o cadastro, está perdendo a oportunidade de pagar menos
imposto e também de ser sorteado, pois os abastecimentos dos veículos geram bilhetes para os
sorteios mensais”, explicou a coordenadora do programa Nota Paraná, Marta Gambini.

está perdendo a oportunidade de pagar menos imposto e
também de ser sorteado, pois
os abastecimentos dos veículos geram bilhetes para os
sorteios mensais. Se pedir o
CPF na nota no abastecimen-

to ou na loja de conveniência do posto, poderá receber
parte do imposto recolhido
pelo estabelecimento”, diz.
Os créditos deverão estar
na conta do Nota Paraná cadastrada com o mesmo CPF

do proprietário do veículo. O
IPVA de mais de um veículo
de um mesmo proprietário
também pode ser pago com
créditos do programa. O sistema é interligado com o Detran. Dessa forma, todos os

COMO TRANSFERIR
- Para fazer a transferência,
o participante do programa
deverá acessar a conta do
Nota Paraná e clicar na aba
“minha conta corrente” e
em seguida clicar na opção
“Transferir crédito para pagamento de IPVA – Exercício
2019” e seguir as instruções.
Se o contribuinte optar
pelo uso do crédito e não

tiver o valor suficiente para
quitar integralmente o IPVA,
a Secretaria da Fazenda enviará um boleto com a diferença do imposto para que o
pagamento seja complementado no ano que vem.
Se a diferença for quitada
à vista, será possível aproveitar o desconto de 3% que vai
ser oferecido a todos os contribuintes do IPVA.
Para obter mais informações, os participantes podem
acessar o tópico “Perguntas
Frequentes” no portal do
Nota Paraná.
AEN

Atestado de vacinação também
é necessário para rematrículas

E

scolas estaduais recebem pais de alunos
para rematrículas no
período de 19 a 30 de novembro. A Declaração de
Vacinação é um dos documentos solicitados a partir
deste ano. O documento
pode ser emitido por médico das redes pública e particular.
O período de rematrículas na rede estadual de ensino do Paraná e inicia em 19
de novembro de segue até
dia 30. Pais ou responsáveis
por estudantes já matriculados e que vão ingressar no
7º, 8º ou 9º ano do ensino
fundamental, ou na 2ª ou 3ª
série do ensino médio, devem ir até a escola assinar a
rematrícula neste período.
É obrigatório levar original e cópia de fatura recente da concessionária de
energia elétrica, RG do aluno maior de 16 anos e, no
caso de menores de 18 anos,
a Declaração de Vacinação.
Este documento pode ser
emitido por profissionais
de saúde da rede pública
ou privada e atesta que o
estudante está com todas as
suas vacinas em dia.
A Declaração de Vacinação passou a ser exigida
neste ano após aprovação da
Lei Estadual 19.534. A ausência desta declaração não
impossibilita a rematrícula,
mas os pais ou responsáveis

Foto: Hedeson Alves/SEED

O período de rematrículas na rede estadual de ensino do Paraná e inicia em 19 de novembro de
segue até dia 30. Pais ou responsáveis por estudantes já matriculados e que vão ingressar no 7º,
8º ou 9º ano do ensino fundamental, ou na 2ª ou 3ª série do ensino médio, devem ir até a escola
assinar a rematrícula neste período.

devem regularizar a situação
em um prazo máximo de 30
dias, caso contrário, a escola
é obrigada a comunicar a situação ao Conselho Tutelar.
MATRÍCULAS – Em
dezembro, entre os dias 3
a 7, será a vez dos pais ou
responsáveis confirmarem
a vaga de estudantes que
vão ingressar no 6º ano do
ensino fundamental ou na
1ª série do ensino médio.
São as chamadas matrículas iniciais e marcam o in-

gresso do estudante na rede
estadual, no caso do ensino
fundamental, ou seu ingresso em uma nova etapa da
educação básica, no caso do
ensino médio.
Para estudantes que estão vindo de outro país ou
de outro estado para o Paraná, trocando de cidade,
deixando a rede privada
para ingressar na rede estadual, ou que apenas desejam
mudar de escola, os pais ou
responsáveis legais devem
ir diretamente até a insti-

tuição de ensino em que
estão interessados a partir
de 10 de dezembro para fazer a inscrição no Cadastro
de Espera de Vaga Escolar
(Ceve).
O chamamento para
matrícula dos alunos que
aguardam vaga e estão cadastrados no Ceve começa em janeiro e ocorre de
acordo com critérios definidos pela Secretaria da
Educação, mas com ordem
de prioridade própria para
cada escola. Caso não haja

vagas disponíveis no local,
os estudantes são direcionados para a unidade mais
próxima com possibilidade
de atendê-los.
REFERÊNCIA – A governadora Cida Borghetti
reuniu-se na semana passada com o ministro da
Educação, Rossieli Soares
da Silva, em Brasília. No encontro, ela apresentou a lei
paranaense que determina
a obrigatoriedade da apresentação da declaração de
vacinação para a matrícula
escolar.
“Será uma grande honra
se esta lei se estender além
do Paraná. Isso garantirá
educação e saúde de qualidade às crianças de todo
país. É nossa responsabilidade zelar por elas”, afirmou
a governadora.
Instituições de ensino da
rede pública e particulares
que ofereçam educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio devem solicitar o documento. “O Paraná
sempre é referência. Baseado na experiência do Estado vamos nos inspirar ou
até mesmo utilizar a mesma redação com os devidos
ajustes necessários”, disse o
ministro.
A lei foi proposta pelo
deputado estadual Tião
Medeiros, aprovada pela
Assembleia Legislativa e,

então, sancionada pela governadora em 4 de junho de
2018.
Todas as informações
sobre as matrículas para
2019 estão disponíveis na
Instrução Normativa n.º
12/2018 – SEED/SUED,
neste link: www.educacao.
pr.gov.br/arquivos/File/instrucoes/2018/instrucaonormativa_122018.pdf
Informações sobre a
Declaração de Vacinação
estão disponíveis na Instrução Normativa Conjunta
n.º 01/2018 – SEED/SESA:
w w w. e d u c a c a o . p r. g o v.
br/arquivos/File/instr ucoes/2018/instrucaoconjunta01_2018_seed_sesa.
pdf
CRONOGRAMA:
Rematrículas:
7º ao 9º ano do ensino
fundamental
2ª e 3ª séries do ensino
médio
De 19 a 30 de novembro
Matrículas Iniciais
6ª ano do ensino fundamental e 1ª série do ensino
médio
De 03 a 07 de dezembro
Cadastro de Espera de
Vaga Escolar (Ceve):
A partir de 10 de dezembro, com chamamento para
matrículas a partir de janeiro de 2019
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Seu melhor ainda
está por vir
Por Vinicios Torres

“Se você estiver em busca de sua
chamada ou perseguindo de todo o coração o propósito de sua vida, se você
se encontrar envolto nos braços amorosos do Pai celestial ou então de joelhos,
desesperado, lembre-se de que Ele é o
Deus onisciente, onipotente e sempre
gracioso de ontem, hoje e para sempre.
Ele é digno de confiança e fiel em todas
as coisas.
Permaneça neste caminho, meu
amigo. Siga Jesus, e o Senhor o coroará com a sua bondade. Você tem uma
herança incrível no nome de Jesus, um
montanha para subir e um caminho
para desbravar como pioneiro. Você
tem um caminho de fé que é todo seu,
uma zona de graça que espera que você
ocupe. O caminho árduo e a vergonha
do seu passado não são páreos para
o nome de Jesus, para o seu poder de
cura e para a sua chamada santa. Os
dons e talentos únicos que você tem foram devidamente talhados para trabalhar o propósito de Deus nesta geração,
e sua vida ampla, espaçosa e ordenada
por Deus está esperando que você participe dela agora mesmo! Viva, ame e
lidere como Jesus, e a sua vida na terra
e no céu refletirá a glória contínua de

Deus em todas as coisas!
Não há dúvida de que o seu melhor
ainda está por vir!”
(Brian Houston; Viva Ame Lidere;
CPAD)
Estas são as últimas palavras do livro
“Viva Ame Lidere”, de Brian Houston,
fundador da Igreja Hillsong, da Austrália, famosa pelas músicas cantadas por
igrejas em todo o mundo.
Leia, pense nelas, medite e aproprie-se delas.
Comece hoje a viver a vida eterna:
andando na presença de Deus hoje e
continuando na presença dele para
sempre.

Promotoria de Justiça ajuíza ação civil por
improbidade contra agente penitenciário
que levava produtos proibidos a presos

O

Ministério Público do Paraná, por meio
da 6ª Promotoria de Justiça de Foz do
Iguaçu, no Oeste paranaense, ajuizou
ação civil pública por ato de improbidade administrativa contra agente penitenciário lotado
na Cadeia Pública Laudemir Neves, no mesmo
município. O servidor público foi investigado
por ter ingressado no estabelecimento com produtos proibidos com o objetivo de entregá-los
aos presos.
Os fatos ocorreram em março de 2018 quan-

do o agente, que exercia a função de chefe de
galeria, entrou na cadeia com quatro aparelhos
de telefone celular, sete carregadores de telefone, dois fones de ouvido e quatro chips de celulares. Os itens foram escondidos junto ao seu
próprio corpo, sendo alocados em seguida em
uma sacola no interior de recipiente destinado
à alimentação dos detentos. De acordo com
imagens de câmeras de segurança do local, os
objetos teriam sido levados até a cadeia pública
pelo próprio agente penitenciário em seu veícu-

lo particular, uma vez que o mesmo conhecia
as rotinas de segurança do local. A conduta foi
descoberta por outros agentes que desconfiaram do comportamento do requerido.
Ao propor a ação civil pública, o MPPR ressalta que “o agente desrespeitou os princípios
previstos no artigo 37, da Constituição Federal,
além de incorrer em violação ao Estatuto dos
Funcionários Civis do Poder Executivo do Estado do Paraná e aos deveres previstos no Decreto
1769/2007. Trata-se de conduta absolutamente

incompatível com a atuação de um agente penitenciário, a ensejar, sem prejuízo das medidas cabíveis nas outras esferas, a condenação
às sanções descritas no art. 12, inciso III, da Lei
8.429/92.” Se condenado, o agente penitenciário
pode perder a função pública, ter os direitos políticos suspensos e pagar multa.
No último mês de outubro, outra ação foi
proposta pela 6ª Promotoria de Justiça contra
agente penitenciário investigado por conduta
semelhante. MPPR
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Dívidas com o Detran passam a
ser parceladas por meio de cartão
A medida, autorizada pela governadora Cida Borghetti nesta segunda-feira (5), habilita
o Departamento de Trânsito do Paraná, com base na Resolução 736/2018, do Contran, e
da Portaria 149/2018, do Denatran, a oferecer o serviço de parcelamento de débitos

A

população
paranaense poderá quitar multas e outros
débitos relacionados a veículos, como IPVA e licenciamento, por meio dos cartões de crédito e débito. A
medida foi autorizada pela
governadora Cida Borghetti nesta segunda-feira (5) e
começa a ser implantada na
próxima semana, em Curitiba, e deverá chegar a todo
o Estado até o final do ano.
O parcelamento poderá ser feito em até 12 vezes
em negociação direta do
devedor com as operadoras de cartões. Estas empresas, por sua vez, ficam
responsáveis pela quitação
da dívida, à vista, junto ao
Departamento de Trânsito
do Paraná (Detran-PR). A
iniciativa atende a resolução 736/18, do Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), e a portaria 149/18,
do Departamento Nacional
de Trânsito (Denatran).
Cida Borghetti destacou
que a ação faz parte de um
necessário processo de desburocratização da máquina
pública e da busca por mecanismos que facilitem a
vida dos cidadãos. De outra
parte, afirma a governadora, a medida visa diminuir

Foto: Orlando Kissner/ANPr

Governadora Cida Borghetti assina convênios com o Detra-PR para parcelamento de dívidas no cartão de crédito

o índice de inadimplência
e o número de veículos que
podem estar rodando irregularmente no Estado.
“Nesse momento de crise, o parcelamento dará
condições para que os usuários trafeguem em dia com
sua documentação, já que

vai facilitar a regularização.
Nossas ações são para melhorar a vida das pessoas”,
disse Cida, que destacou a
implantação do Governo
Digital que oferece mais de
250 serviços à população,
inclusive informações sobre
débitos na área de trânsito.

O diretor-geral do Detran, Marcello Panizzi, informou que só em 2018 foram calculados mais de R$
300 milhões em débitos no
Detran-PR. “Pretendemos
recuperar cerca de 60% desses valores aos cofres públicos”, explicou ele, reforçando

que o procedimento possibilita parcelar os débitos referentes a multas devidas ao
Detran e, também, qualquer
processo de veículos, como
IPVA e licenciamento.
NA PRÁTICA - Luiz
Claudio Sacramento, vice-presidente da PinPag, em-

presa credenciada a coordenar a implantação do
sistema no Paraná, explicou
que a negociação das dívidas poderá ser feita presencialmente com as empresas
de cartões em postos de
atendimento do Detran.
“O usuário terá a opção
de parcelar suas dívidas de
2 em até 12 vezes, dependendo do valor do débito.
Serão aceitas as principais
bandeiras como Visa, Master, Elo, Diners e Amex.
A intenção é implantar o
sistema gradualmente em
todo o Estado”, disse.
Segundo
Sacramento,
o parcelamento envolverá apenas a operadora do
cartão e o proprietário do
veículo. O órgão de trânsito
continuará recebendo o valor à vista e a regularização
do veículo será imediata.
“Não precisa esperar até a
última parcela”, informa.
O atendimento começa na semana que vem nas
sedes do Detran, em Curitiba, no Tarumã, no Centro
e no Hauer. Nos próximos
30 dias, cerca de 15 Ciretrans no Paraná terão acesso ao serviço e, a até o final
do ano, serão 27 pontos em
todo o Estado.
Agência Estadual

Horário de verão: confira como
economizar ainda mais energia
Ar-condicionado eficiente, lâmpadas econômicas e geladeira bem localizada são
algumas das mudanças que podem reduzir os seus gastos com a conta de luz

D

esde a década de 30,
o horário de verão é
adotado no Brasil e
em 2018 não será diferente:
ele começará à meia-noite
de 4 de novembro e encerrará em 16 de fevereiro de
2019. A mudança no horário vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste.
Mas você sabe o motivo do
ajuste?
O horário de verão é
uma forma que o governo
encontrou de economizar
energia e evitar sobrecarga do sistema de distribuição, como nas hidrelétricas.
O principal objetivo é reduzir o uso de eletricidade
no fim da tarde, horário de
pico de consumo de energia
elétrica – quando boa parte
da população chega do trabalho e liga o chuveiro ou
ar-condicionado, por exemplo.
Para economizar energia no verão ou em outras
épocas do ano, é necessário
que haja uma mudança de
hábitos do consumidor. Por
isso, selecionamos estas dicas para te ajudar a reduzir
os gastos com a conta de luz.
Confira!
A R- C O N D I C I O NA-

DOS
* Verifique se o ar condicionado é classe A no selo
de eficiência energética Procel e se possui uma potência
de acordo com o tamanho
do ambiente que será refrigerado
* Feche todas as portas e
janelas do ambiente ao iniciar o seu uso
* Ajuste a temperatura
para o seu conforto para
que, dessa forma, quando
ambiente atingir a temperatura escolhida, o ar condicionado desligue automaticamente
* Mantenha o filtro do
aparelho sempre limpo para
que não haja esforço extra
e proteja a parte externa da
incidência do sol
LÂMPADAS
* Aproveite a luz natural
do dia, ao invés de acender
lâmpadas para iluminar ambientes durante o dia
* Instale janelas, claraboias ou prateleiras de luz,
que favorecem a entrada de
luz natural
* Pinte os ambientes com
cores claras, para que possam ser iluminados com
lâmpadas mais econômicas
* Substitua as lâmpadas

incandescentes de casa ou
do escritório por lâmpadas
fluorescentes e modelos
LED, que geram um consumo bem menor de eletricidade
* Apague as luzes ao sair
de cada cômodo
GELADEIRAS
* Atente-se aos selos de
eficiência dos freezer e refrigeradores que orientam o
consumidor para fazer uma
escolha consciente
* Evite colocar os aparelhos próximos da parede ou
fogão, abrir as portas e guardar alimentos quentes, pois
o motor do equipamento
precisará trabalhar por mais
horas e, consequentemente,
os gastos com energia aumentam
* Regule o termostato
(sistema que regula a temperatura da geladeira) sempre que possível para evitar que se forme muito gelo
e assim, diminuir seu consumo de energia
APARELHOS
EM
STAND-BY
* Desligue o modo
standy-by de equipamentos
eletrônicos, como TV, microondas ou carregadores

de celulares, que ficam com
uma luzinha acesa mesmo
quando desligados; essa medida pode gerar uma economia de cerca de 15% nas
contas de energia elétrica,
segundo uma pesquisa realizada pelo Idec em 2008
* Ligue o aparelho em
um estabilizador e sempre
que precisar, poderá desligá-lo sem comprometer
a vida útil do seu aparelho
eletrônico
* Evite usar extensões e
benjamins, que desperdiçam energia
CHUVEIRO
* Sempre que possível,
use os chuveiros e boilers
elétricos na opção verão nos
dias quentes da estação
para economizar até 30%
* Limite o seu tempo de
banho para reduzir gastos e
ajudar o planeta
* Feche a torneira quando estiver ensaboando, para
economizar energia e água
* Não tente aproveitar
uma resistência queimada,
pois isso acarretará em aumento do consumo, além de
ser perigoso
FERRO DE PASSAR
* Recolha as roupas do

varal com cuidado para não
amassar muito e depois dobre, para facilitar na hora de
passar e reduzir o tempo de
uso do ferro.
* Junte a maior quantidade de roupas possível
para passá-las de uma só vez
* Separe as peças por

tipo de tecido – os mais delicados dos mais pesados –
e aproveite o momento em
que o ferro está esfriando
para as peças que precisam
de menos calor serem passadas
Fonte: IDEC
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UNIFLOR

Tarde especial encerra atividades da
campanha Outubro Rosa no Município

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A

Prefeitura Municipal
de Uniflor realizou
em parceria com o
departamento de Saúde e Saneamento atividades referentes ao Outubro Rosa, mês esse
que foi marcado para estimular as formas de prevenção
e cuidado à saúde feminina,
com ênfase na prevenção do
câncer de colo de útero e de
mama.

As mulheres uniflorenses
tiveram uma tarde especial
na terça-feira (30) com uma
programação repleta de atividades voltadas à promoção da
saúde e ação social.
A tarde especial teve início
às 13h e seguiu até às 19h na
Unidade de Saúde Pedro Estércio. Dentre as atividades:
agendamento de exames de
preventivo e mamografias,
realização de teste rápido para
HIV, Síflis, Hepatites B e C,
aferição de pressão arterial,
realização de teste de glicemia
capilar, conscientização da

importância do cuidado com a
saúde da mulher, a importância do combate ao mosquito
aedes aegypti (dengue), saúde
bucal com atividade de escovódromo, atividades de salão
de beleza com apoio da Escola Profissionalizante Cedatec
fornecendo atendimento de
manicure e cabeleireiros, além
de música ao vivo. A psicóloga
Lilian Yamamoto palestrou as
presentes sobre o tema saúde
mental da mulher.
“Encerramos uma campanha que intensifica as ações,
porém os atendimentos e

trabalhos continuam diariamente na unidade de saúde
do município. A campanha
foi um sucesso e agora vamos
dar ênfase ao Novembro Azul,
mês dedicado para chamar a
atenção dos homens em relação ao cuidado com sua saúde”, destacou José Marcelino
dos Santos (Zezinho), secretário de saúde de Uniflor.
O Departamento de Saúde
agradece ao comércio de Nova
Esperança e Uniflor pela doação de diversos brindes que
foram sorteados durante as
atividades.

VOTAÇÃO

Policial Militar do 8º BPM segue na final
do Concurso de Receitas Paranaenses

O

concurso de receitas
paranaenses
apresentado pelo programa Caminhos do Campo da
RPC, está em sua reta final.
Agora com a participação do
público, será escolhida a melhor receita entre as 8 finalistas.
O 3º Sargento Ivanildo
Ferreira dos Santos, lotado no
8º BPM e que presta serviço
na cidade de Nova Esperança
está entre os finalistas e concorre com a receita “Porco
Atolado Cremoso”.
“Estar entre os finalistas
é gratificante. Desde a divulgação e apresentação das receitas, tenho recebido muitas
mensagens de apoio e parabenizando pela participação.
Cozinhar é uma arte e um de-

safio ao mesmo tempo, pois,
tem que agradar a variados
paladares. É um orgulho poder estar, de uma certa forma,
representando a nossa classe
PM. Temos na corporação
desde chefes de cozinha renomados a atletas do mais alto
nível e isso mostra o quanto
somos capazes”.
“Conto com o voto e divulgação de cada um, independente da região. Porco Atolado Cremoso é uma receita
simples, assim como nosso
povo Paranaense”, comenta o
Sargento Ivanildo.
Todos podem votar até o
dia 20 de novembro através
de computadores acessando
o endereço http://g1.globo.
com/pr/parana/caminhos-do-campo/ .

