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“Se eu tivesse um único dólar, investiria 
em propaganda”. Henry Ford (1893 

– 1947), empreendedor estadunidense, 
fundador da Ford Motor Company

Chegar aos 130 anos é uma missão muito 
difícil. Atualmente o posto de pessoa viva mais 
velha do mundo pertence a italiana Emma Mo-
rano Martinuzzi com 117 anos. Ela nasceu em 
29 de novembro de 1899.

No entanto, a idosa de 130 anos que ainda 
faz sucesso comemorou a idade com um novo 
visual, uma “roupagem” mais atraente e ainda 
pretende aumentar sua popularidade. Trata-
-se da Coca-Cola Company que está investindo 
muito em novas embalagens para aumentar suas 
vendas e conquistar novos consumidores. Não 
faço aqui uma análise do produto em si, mas as 
ações que a empresa usa para potencializar suas 
vendas.

Numa época em que se tornou comum o dis-
curso pessimista, a Coca-Cola se reinventa ao 
longo dos anos para manter e conquistar novos 
mercados. A empresa decidiu retomar o tradi-
cional disco vermelho nas embalagens e lançar 
uma nova campanha institucional destacando a 
importância de o consumidor ter opções de es-
colha. Com isso, a companhia pretende ampliar 
o consumo das versões com menos e zero açú-
car.

A previsão é elevar em 50% a distribuição das 
três bebidas (Coca-Cola original, Zero Açúcar e 
com Stevia e 50% menos açúcares) no Brasil até 
o fim de 2017. A nova estratégia já foi imple-
mentada no México, que observou um cresci-
mento de 9% na venda das versões com redução 
de açúcar, e Inglaterra, onde esse aumento foi de 
51%, segundo dados da empresa.

Fato interessante é que a Coca-Cola, com 130 
anos, uma marca consolidada e mercado garan-
tido ainda investe em peças publicitárias para 
alavancar suas vendas. Eis aí o grande segredo.

É comum neste início de ano presenciar co-
merciantes reclamando do movimento fraco, 
da crise financeira e diversos outros fatores, no 
entanto poucos estão se atentando para o que 
podem fazer para melhor esse cenário. Talvez o 
momento pede uma “reinvenção” na forma de 
vender.

Percebo que muitas vezes os lojistas tentam 
vender seus produtos com preços convidativos, 
liquidações e promoções que facilitam a com-
pra, no entanto, falta transmitir esse recado de 
maneira adequada para o consumidor.

Por isso a propaganda não é um gasto, mas 
sim, um investimento necessário para alavancar 
vendas. Anunciar é a forma mais fácil de ganhar 
espaço num mercado cada vez mais competiti-
vo. Observando por esse prisma a publicidade 
continua sendo um poderoso instrumento no 
mundo dos negócios.

O problema está na falta de entendimento so-
bre a importância da propaganda. Quando o co-
merciante anuncia, ele movimenta o consumo, a 
economia, circula dinheiro e gera negócios.

Portanto, a idosa de 130 anos (Coca-Cola) 
ainda faz sucesso devido a propaganda bem fei-
ta e com boa qualidade. O resultado é o cres-
cimento da marca que numa reação em cadeia 
irá gerar mais empregos, pois terá aumento na 
produção, lucros e vendas.

Numa época de estagnação da economia, 
conquistar o consumidor é o segredo do negó-
cio.

***

"O problema do 13 não é 
quando cai numa sexta-feira, 
mas sim quando é digitado 

na urna, aí sim é devastador". 
(Senador José Aníbal)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

O artigo 45 da Lei 8.213/91 prevê o seguinte:“O valor da 
aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da as-
sistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%”.

Desta forma, a lei estabelece tratamento especial para os 
aposentados por invalidez que necessitem de constante ajuda 
de terceiros, concedendo o adicional de 25% sobre o valor do 
benefício.

O legislador buscou compensar os gastos do segurado com 
a contratação de uma pessoa que garanta essa assistência per-
manente, ou até mesmo para aquele membro da família que fica 
impedido de exercer atividade laborativa para cuidar do idoso.

Apesar da norma não restringir o direito a casos específicos 
de incapacidade, o Anexo I do Decreto 3.048/99, traz os casos 
em que o acréscimo será devido, listando vários tipos de inca-
pacidade.

No entanto, entende-se que este rol é meramente exempli-
ficativo.

A Instrução Normativa 45/2010 INSS/PRES, traz que o va-
lor do acréscimo é devido desde a data do requerimento admi-
nistrativo, sendo que é dever do INSS averiguar através de perí-
cia médica, se a assistência permanente do segurado inválido é 
exigida desde a concessão da aposentadoria. 

A cessação desse adicional se dará com a morte do aposen-
tado, não se incorporando o referido adicional ao valor de uma 
possível pensão por morte concedida ao dependente do segu-
rado falecido.

Outra causa de cessação desse adicional será também se 
durante a aposentadoria por invalidez, o aposentado tiver uma 
melhora que não mais exiga assistência permanente de tercei-
ros.

Atualmente, já existe o entendimento majoritário do ju-
diciário, uma vez que a norma tem a finalidade de proteger o 
segurado que necessita da ajuda de terceiros, para estender o 
referido acréscimo a todos os aposentados, seja por tempo de 
contribuição ou por idade, conforme decisão do Tribunal Fede-
ral da Terceira Região, no AC n. 00421988120154039999.

O aposentado por invalidez e o 
direito ao adicional de 25%

Uma idosa que 
ainda faz sucesso

Praça Salgado Filho

Moradores da região da Praça Salgado Filho estão elogiando bastante 
os serviços de limpeza e readequações que foram feitas no local. Havia 
ali um parque infantil feito de madeira que, devido à falta de manu-
tenções prévias, configurava um risco à integridade física de crianças 
e adolescentes que porventura dele fizessem uso. Acertadamente o 
“brinquedo” foi retirado, até porque a própria administração munici-
pal pode responder judicialmente caso alguém se machuque. Outros 
logradouros já começam a receber tais melhorias. Esta semana foi a vez 
do distrito de Barão de Lucena, por vezes esquecido por parte da classe 
política, mas que agora já começa a ser visto com outros olhos. 

Pagamento na conta
Os funcionários públicos municipais de Nova Esperança receberam 
com alguns dias de antecedência os salários do mês de janeiro, pagos 
nesta quinta-feira (02). A situação da atual administração era compli-
cada, pois herdou o pagamento dos salários de dezembro, que dizia 
respeito à gestão anterior. Durante conversa com a reportagem, o pre-
feito Moacir Olivatti (PPS) destacou a economia de quase R$200 mil e 
o compromisso que assumiu na garantia do atendimento dos serviços 
prestados à população do município. Mais dinheiro circulando no co-
mércio, o que é muito bom para nossa economia. 

Colorado
A Justiça decretou liminarmente a indisponibilidade de um imóvel de 
propriedade do prefeito eleito de Colorado, por conta de irregularida-
des investigadas em mandatos anteriores do agente político (gestões 
2005-2008 e 2009-2012). Também foi deferida liminar determinando 
a indisponibilidade de bens de um ex-estagiário do gestor municipal, 
suspeito de ser “laranja” em esquema que teria beneficiado o prefeito. 
As decisões, proferidas pelo Juízo da Comarca, atendem ações propos-
tas pelo Ministério Público do Paraná, por meio da 1ª Promotoria de 
Justiça de Colorado.
As liminares foram concedidas para que, com os imóveis tornados in-
disponíveis, haja garantia de eventual ressarcimento do erário a partir 
de condenações em ações de improbidade existentes contra o prefeito. 
O uso de supostos “laranjas” para a compra de imóveis foi apurado em 
investigação realizada pela Promotoria de Justiça para verificar indícios 
da prática do crime de lavagem de dinheiro pelo ex-gestor e que teriam 
relação com ilegalidades cometidas na gestão 2009-2012, notadamente 
quanto à aprovação de loteamentos imobiliários em desconformidade 
com a Lei Federal nº 6.766/1979.
Como foi eleito para novo mandato e empossado neste mês, em razão 
de liminar concedida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o prefeito 
passou a ter foro privilegiado. Assim, as investigações, iniciadas pela 
Promotoria, foram encaminhadas à Procuradoria-Geral de Justiça, que 
passa a conduzir o caso.
 Entre as irregularidades encontradas nos loteamentos autorizados na 
gestão 2009-2012 verificou-se um problema de erosão no Município 
causado pelo manejo incorreto das águas da chuva nos terrenos. A Pro-
motoria de Justiça apurou que os empreendimentos foram aprovados 
com galerias pluviais ligadas a uma rede coletora municipal inexistente. 
Com isso, a empresa responsável deixou de investir cerca de R$ 1,5 mi-
lhão em infraestrutura básica obrigatória. 
Foi descoberto também que um estagiário do ex-gestor adquiriu dessas 
loteadoras terrenos a preços abaixo do valor de mercado. Os valores 
pagos pelos imóveis foram transferidos para a conta do ex-prefeito: in-
clusive um veículo foi dado em pagamento e repassado para o filho do 
ex-gestor. A Justiça determinou ainda que a empresa responsável pelos 
lotes apresente a documentação completa dos imóveis vendidos ao ra-
paz, ao prefeito e ao filho do gestor municipal.
As investigações do MP-PR relacionadas ao prefeito “visam apurar a 
prática de atos tipificados, em tese, como de improbidade administra-
tiva, assim entendido o desvio de recursos públicos, corrupção ativa 
e passiva, fraudes a licitações, prevaricações e enriquecimento ilícito, 
com os desdobramentos penais em andamento”. Comunicação MP-PR

Contratação professores e policiais
O governador Beto Richa autorizou na terça-feira (31) a convocação de 
mais 339 professores para a rede estadual de ensino. Eles foram apro-
vados em concurso público realizado em 2013. O governador também 
autorizou a convocação 163 policiais militares, suplentes do concurso 
público realizado em 2012. Aprovados no concurso público número 
017/2013, os 339 professores convocados passarão agora por avalia-
ção médica e irão compor o Quadro Próprio do Magistério (QPM) 
da Secretaria de Estado da Educação. A convocação seguirá a ordem 
classificatória do concurso. Os 163 policiais militares convocados pelo 
Governo do Estado são suplentes do concurso de 2012 e iniciarão, nas 
próximas semanas, o Curso de Formação de Soldados, que dura em 
torno de um ano. Além de disciplinas teóricas e práticas, os soldados 
passarão por um período de estágio supervisionado com policiais mais 
experientes, para então iniciarem o policiamento nas ruas.

Novo relator da Lava Jato
O ministro Edson Fachin foi sorteado ontem (2) novo relator da Lava 
Jato no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele agora ficará responsável 
por supervisionar o andamento de toda a operação na Corte, após a 
morte, no último dia 19, do relator original, ministro Teori Zavascki, 
na queda de um avião no mar próximo a Paraty (RJ).
Fachin foi escolhido por meio de sorteio eletrônico pelo sistema do 
STF, após a presidente da Corte, ministra Cármen Lúcia, ordenar a 
redistribuição do inquérito que investiga o senador Fernando Collor 
(PTC-AL).
Pelo princípio da prevenção do juiz natural do caso, todos os outros 
processos relacionados à Lava Jato no Supremo passam também a ser 
de responsabilidade do ministro Fachin.
No primeiro processo da Lava Jato a ser redistribuído, consta uma de-
núncia contra Collor apresentada pelo procurador-geral da República, 
Rodrigo Janot, e pendente de julgamento desde 2015. A partir de agora, 
qualquer solicitação ou andamento relacionado à Lava Jato, como a ins-
talação de escutas ou a realização de diligências para coleta de provas, 
por exemplo, precisa ser autorizado por Fachin, caso as investigações 
da força-tarefa da Lava Jato indiquem o envolvimento de alguma pes-
soa com foro privilegiado, entre eles, parlamentares e ministros.
Ao menos 364 pessoas são investigadas no Supremo no âmbito da 
Operação Lava Jato, segundo o balanço mais recente divulgado pelo 
Ministério Público Federal (MPF), muitas delas políticos no exercício 
do mandato parlamentar. Com informações da Agência Brasil

Não existe sucesso ou felicidade sem o exercício pleno da 
cidadania e da ética global. (Carlos Roberto Sabbi)

***

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com
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Polícia Civil
Assumirá a 9ª SDP de 

Maringá, Pedro Fontana, 
atualmente delegado 
chefe de Umuarama. 

Opinião do Blog
Muro de Berlim e o Muro de Do-

nald Trump
O Muro de Berlim, símbolo maior 

da Guerra Fria (guerra de ideologias, 
sem armamentos) entre  os Estados 
Unidos (capitalista) e a União  das Re-
públicas Socialistas Soviéticas (comu-
nista), foi construído em 1961 pelos 
comunistas, com 156 kms de pedras e 
arames farpados, vigiado por guardas 
e cães ferozes,  que dividia a Alema-
nha (inclusive Berlim, sua capital), em 
República Democrática da Alemanha 
(Alemanha  Oriental, comandada pe-
los comunistas) e República Federal 
da Alemanha  (Alemanha Ocidental, 
comandada pelos capitalistas ou alia-
dos - Estados Unidos, Grã Bretanha e 
França).  Na realidade, a construção 
desse muro pelos comunistas, segundo 
eles, era para evitar que os comunis-
tas fossem contaminados pelas ideias 
capitalistas. Começou-se aí, uma luta 
de poder entre as duas grandes forças 
mundiais (União Soviética e Estados 
Unidos) mas nem um dos dois tinha 
a coragem de usar qualquer tipo de 
armamento pois eram bem equipados 
de foguetes, mísseis, bombas atômicas, 
etc., ficando somente na ideologia, ou 
seja, na Guerra Fria. Só que a parte 
capitalista da Alemanha cresceu muito 
em consequência do Plano Marshal, 
um plano econômico americano para 
ajudar os países da Europa derrota-
dos na Segunda Guerra. A Alemanha 
Oriental, lado comunista, sentiria hu-
milhado se aceitasse o plano após a sua 
derrota na guerra. Com isso, o Muro 
de Berlim serviu também para evitar 
que os comunistas fossem para o lado 
capitalista, onde havia maior quantida-
de de empregos, indústrias, universi-
dades, tecnologias, etc. Essa divisão da 
Alemanha durou 28 anos e em 1.989, 
com o fim do comunismo e a divisão 
da União Soviética, o muro também 
caiu, reunificando as duas Alemanhas 
em 03 de novembro de 1990. Conta a 
história que durante a existência desse 
muro, milhares de pessoas morreram 
e muitas ficaram feridas pela guarda 
alemã oriental ao tentarem a traves-
sia, mas mesmo assim cerca de três 
milhões de pessoas passaram do lado 
comunista para o lado capitalista. O 
Muro de Berlim foi uma vergonha da 
história mundial ao separar um povo 

de uma mesma nação.

O Muro de Donald Trump
De sã consciência, jamais poderia 

imaginar que o mundo, um dia, viesse 
a ter um outro muro, separando os seus 
filhos, a sociedade, principalmente par-
tindo de uma país líder da democracia 
mundial, a maior nação do ocidente, os 
Estados Unidos. Esse compromisso de 
campanha do atual presidente ameri-
cano, Donald Trump, que tomou posse 
há pouco mais de dez dias, poderá criar 
um problema muito sério não somente 
para os Estados Unidos, mas até para o 
mundo. São três mil e cem quilômetros 
de  fronteira entre o México e os Esta-
dos Unidos,  cujo o muro passará por 
rios, desertos, áreas verdes, lagos,  etc. 
e  custará uma fortuna  para o México, 
pois o governo americano quer que os 
mexicanos paguem a  construção. Tudo 
isso, segundo Trump, é para diminuir a 
imigração mexicana para aquele país, 
assim como acabar com o tráfico de 
drogas e com a presença de marginais 
e ladrões mexicanos em terras ameri-
canas. "Uma nação sem fronteiras não 
é uma nação", afirmou Trump ao assi-
nar o decreto da construção do muro. 
Pergunta-se: será que esse muro vai 
resolver o problema de Trump? Você 
acha que o México vai pagar essa conta? 
Os Estados Unidos já ameaçam em ta-
xar impostos de 20% nos produtos im-
portados do México para pagar o muro. 
Pode uma coisa dessa?  Será que outros 
países não sairão em defesa do México? 
Você sabia que os Estados Unidos pra-
ticamente roubou do México as terras 
onde estão hoje localizados os Estados 
de Califórnia, Arizona, Nevada, Novo 
México, Texas, Utah e parte de Okla-
homa, Wyoming e Colorado? Você já 
pensou se o México resolver a endure-
cer e querer essas terras de volta, exi-
gindo mudanças no traçado do muro? 
Apesar de já existir alguns trechos de 
muro separando os dois países, ne-
nhum presidente tratou o assunto com 
tanta hostilidade como Trump. Aliás, 
Trump não engoliu até hoje o fato de ter 
perdido a eleição para Hillary por mais 
de três milhões de votos populares, so-
mente sendo eleito pelos tais delegados 
dos Estados. E ele culpa os latinos por 
tal derrota.  Podem estar certos porque 
algo mais complicado vai acontecer!

Coisas do Cotidiano
• Convite - A Comunidade Paro-

quial Sagrado Coração de Jesus convi-
da todos os fiéis para a Missa de Posse 
do seu novo pároco, Pe. Claudinei e a 
apresentação do Pe. Rinaldo, como vi-
gário paroquial, a ser presidida pelo 
Arcebispo Dom Anuar Batisti. O ato 
dar-se-á neste sábado, 04 de fevereiro, 
às 19h30 na Igreja Matriz de Nova Es-
perança;

• Rodovia Júlio Zacarias, que liga 
Nova Esperança ao distrito de Barão 
de Lucena, em virtude do aumento 
substancial de veículos pesados que 
trafegam no local e às chuvas constan-
tes, voltou a apresentar alguns buracos.  
Seria interessante o DER tomar provi-
dências logo, evitando assim com que a 
rodovia volte àquele estado calamitoso 
de anos atrás.

• Delações da Odebrecht dão como 
chefe dos esquemas na Construção da 
Cidade Administrativa em Belo Ho-
rizonte, que custou R$ 2,3 bilhões de 
reais,  o ex governador e atual Senador 
Aécio Neves (PSDB-MG) que recebeu 
em torno de 2,3% a 3,0% do montante 
da obra em propinas;

• Avenida Rocha Pombo e Rua 
Curitiba, no Jardim Los Angeles, estão 
esburacadas, dificultando até para os 
corredores de rua treinarem. Seria óti-
mo resolver essa situação já, pois com 
as chuvas incessantes, os buracos ten-
dem a aumentar;

• Quem ainda não tiver visto para 
viajar aos Estados Unidos irá encontrar 
as maiores dificuldades para consegui-
-lo, por ordem de Trump. Os muçulma-
nos ou turistas de Iraque, Irã, Somália, 
Sudão, Iêmen, Líbia e Síria,  já tiveram 
as suas entradas proibidas pelo novo 
presidente. Como se nota, Trump de-
clarou guerra aos imigrantes e calou a 
boca dos defensores do meio ambiente 
ao assinar as construção do oleoduto 
que passa pelas terras indígenas;

• Taxa do uso do telefone fixo para 
celular está mais cara. Fique de olho ao 
fazer uma ligação;

Cármen Lúcia homologa as dela-
ções da Odebrecht

Temer não queria que a presidente 
Cármen Lúcia do STF fizesse a homo-
logação das delações premiadas dos 77 
executivos e ex executivos da Odebrecht 
que já estavam prontas antes da morte 
de Teori Zavascki  que já seriam homo-
logadas  no início de fevereiro;  Como 
se sabe, pelo grande envolvimento de 
membros de seu governo  em negócios 
escusos nas falcatruas, corrupções, pro-
pinas,  das empresas Odebrecht, Petro-
brás, etc., pois seria vexatório caso  o 
povo ficasse sabendo a verdade sobre os 
milhões e milhões de reais  roubados, 
desviados, depositados em bancos fora 
do país.  Apesar da pressão do planal-
to e de colegas de Supremo, a ministra 

presidente chamou para si a responsa-
bilidade (não quis entregar para Deus 
resolver) e assinou,  homologando as 
delações e as entregando ao Procura-
dor  Geral da República, Rodrigo  Ja-
not, que será o responsável para fazer 
as denúncias. São cerca de 200 nomes 
denunciados pela para fazer as devidas 
denúncias.  Conforme  já  vazou para a 
imprensa, são nomes de políticos e não 
políticos, montante roubado, numero 
de vezes citados, valores depositados 
no Brasil e exterior, tipos de transa-
ções, etc., constam nessas homologa-
ções.  Nomes, propinas e as falcatruas 
como a do presidente Michel  Temer 
(PMDB-SP citado 45 vezes em esque-
mas de milhões), José Serra (senador 
e ministro PSDB-SP), Aécio Neves (o 
mineirinho do PSDB-MG), Romero 
Jucá (PMDB-RR, citado 105 vezes e 
é o maior ladrão desses esquemas to-
dos), Renan Calheiros (PMDB-AL), 
Eduardo Cunha (PMDB-RJ), LULA 
( PT-SP),  Eliseu Padilha (PMDB, mi-
nistro da Casa Civil), Geraldo Alckmin 
(PSDB-SP governador de São Paulo), 
Rodrigo Maia (Presidente da Câmara, 
Eunício Oliveira (senador e candidato a 
presidente do Senado), Geddel (ex-mi-
nistro), Jacques Wagner (ex-ministro), 
Moreira Franco (atual ministro) e mui-
tos outros corruptos.

• Exagero - Em 30 dias, o Corpo 
de Bombeiros registrou 598 resgates e 8 
óbitos por afogamento no litoral para-
naense. Com certeza, a principal causa 
é que os banhistas não obedecem as leis 
de segurança estabelecidas para banhos 
nas praias. Como se vê, o assunto é mais 
questão cultural!

• Espaço  -  Cultura  -  Cinema - 
Livro - O filme "La La Land - Cantan-
do Estações", com a direção de Damien 
Chazelle, lançado no dia 19 de Janeiro 
de 2017, trazendo no elenco  princi-
pal Ryan Gosling, Emma Stone e John 
Legend, está fazendo o maior sucesso 
a ponto de ter recebido 14 indicações 
para o Oscar, inclusive de melhor fil-
me, melhor diretor, melhor ator, me-
lhor atriz. O filme igualou o recorde 
de indicações como aconteceu com "A 
Malvada" (1950) e "Titanic" (1997). O 
filme conta a história de um pianista  
de jazz( Ryan Gosling) que chega a Los 

Angeles e conhece uma jovem,  Mia  
(Emma Stone ) e os dois se apaixonam 
ardentemente. Mas os dois necessitam 
trabalhar, além de morar numa cidade 
muito competitiva, ainda tem que fazer 
com que o amor entre os dois sobrevi-
va. Livro - "Cem Anos de Solidão" ou 
"Cien Años de Soledad", do colombia-
no Gabriel  Garcia Márquez, um dos 
romances mais importantes do século 
20, completa 50 anos de publicação. A  
famosa  obra foi o  prêmio Nobel da 
Literatura em 1982 e Gabriel Garcia 
morreu em abril de 2014 no México, 
aos 87 anos.  Em Cartagena, Colômbia,  
a leitura coletiva de seu romance é uma 
febre, reunindo  dezenas de pessoas. Di-
versos países no mundo, principalmen-
te na América do Sul,. irão comemorar 
essa data importante para a literatura, 
pois são 50 anos de realismo mágico.-

• Quando vejo o senador Álvaro 
Dias (PV-PR) metendo o pau sobre 
"foro privilegiado", eu pergunto: por 
que ele não apresenta um Projeto de Lei 
para acabar com tal privilégio se ele é a 
pessoa indicada para isso?  Tente fazer 
isso senador para ver o que acontece! 
Chega de demagogia!

• Parabéns - Abraços e parabéns 
para a professora de inglês da Wizard, 
Ana Paula Bonadio de Marchi, que no 
dia primeiro de fevereiro último come-
morou o seu niver ao lado de familiares 
e amigos. Parabéns e abraços também 
para a colega de trabalho, Enfermeira 
Larussa Leoni Bordin, que ontem, dia 2 
de fevereiro, reuniu familiares e toda a 
patota para comemora o seu aniversá-
rio em alto estilo.

Aneurisma

Aneurisma, é uma dilatação vas-
cular em um determinado ponto de seu 
trajeto, em consequência da fragilidade 
da parede do vaso, formando um ver-

dadeiro balão no local. Os aneurismas 
mais comuns são nas artérias cerebrais, 
na artéria aorta abdominal e aorta to-
rácica. Podemos encontrar também na 
artéria aorta abdominal, o chamado 
aneurisma dissecante, em consequên-
cia do sangue fluir pelo vaso e por trás 
de uma camada muscular da artéria 
descolada, constituindo duas vias de 
circulação do sangue.   Os aneurismas 
variam de tamanho e quando peque-
nos, podem passar até desapercebidos 
pois não se manifestam clinicamente. 
Foi o caso do aneurisma cerebral da 
senhora Marisa Letícia, esposa do ex 
presidente Lula, que tinha um aneuris-
ma pequeno há dez anos, sem manifes-
tação clínica, mas agora cresceu e, com 
a hipertensão, ele rompeu. Segundo es-
tatística, 5% da população tem aneuris-
ma, mais frequente nas mulheres, com 
um tamanho em média de 5mmm a 
7mm e quando rompem, 15% podem 
ir a óbito. Fatores de Riscos - Cigar-
ros, obesidade, alcoolismo, colesterol 
alto (aterosclerose), pessoas acima de 
40 anos, enfermidades congênitas da 
parede vascular, uso de drogas como 
cocaína e crack, endocardite bacte-
riana, lúpus, tumores cerebrais, trau-
matismos cranianos, rins policísticos, 
neurofibromatose, doenças genéticas, 
excesso de atividades físicas, viroses,  
etc. Sintomas -Podem ser assintomá-
ticos,  cefaleia importante, visão turva, 
dores na nuca, alteração pupilar, dor-
mência nos membros, queixas seme-
lhantes ao do derrame. (Acidente Vas-
cular Cerebral), desmaio, convulsão. 
coma. Diagnóstico - O diagnóstico 
é clínico, mas com o auxílio de uma 
angiorressonância magnética nuclear 
ou angiotomografia computadoriza-
da do crânio,  líquor ( que deve ser 
hemorrágico), faz-se o diagnóstico 
definitivo. Tratamento - Uma vez fei-
to o diagnóstico de aneurisma, é ne-
cessário monitorar por vários anos  o 
seu crescimento e localização, pois só 
assim o neurocirurgião poderá tomar 
a melhor conduta que o caso exige. 
Paciente de risco  com  um aneurisma 
acima de 2,5cms, é indicativo de  ci-
rurgia. No caso de um aneurisma roto, 
a decisão terá que ser imediata pois é 
uma emergência médica e o risco de 
óbito é iminente.-

ENTRELINHAS
***Debate sobre o perfil do futuro ministro do STF, vaga aberta com a morte de Teori, é saudável, desde que não entre no jogo 
de Temer e aliados, Gilmar Mendes, Lewandosvski, etc., evitando acordos espúrios, tentando travar a Lava Jato, evitando a 
condenação do próprio Temer, citado  várias vezes naquela operação por falcatruas e  que ocupa o cargo maior de Presidente 
da República do Brasil.***Simplesmente ridículo o novo prefeito de São Paulo, João Dória. Deve ser ex-aluno de Trump 
pois tudo que Haddad fez, ele quer desfazer. É o caso de aumentar a velocidade nas marginais Tietê e Pinheiros, de 70 para 
90 km, que o ex prefeito havia reduzido (de 90 para 70) a velocidade e diminuiu 38% dos acidentes. A assinar tal decreto, 
uma senhora da plateia entregou pessoalmente à Dória, flores para que ele colocasse nos mortos que doravante acontecerão 
naquelas marginal pelo excesso de velocidade.*** "Dou valor as coisas, não por aquilo que valem, mas por aquilo que 
significam." (Gabriel Garcia Márquez, escritor e jornalista colombiano, Premio Nobel da Literatura em 1982 com o romance 
"Cem Anos de Solidão". Outra grande obra do autor foi " O Amor dos Tempos do Cólera". Gabriel  Garcia Márquez 
-1927-2014. Morreu aos 87 anos).

Osmir Ferreira Neves Junior é o 
novo delegado-chefe de Londrina

Osmir foi delegado em Nova Esperança por 8 anos, 
após foi delegado chefe em Paranavaí e estava há 

dois anos na  chefia da 9º SDP em Maringá.

A direção da Polícia Ci-
vil do Paraná preten-
de organizar na pró-

xima semana a cerimônia que 
vai oficialmente empossar o 
delegado Osmir Ferreira Ne-
ves Junior como novo chefe 
da 10ª Subdivisão Policial de 
Londrina.

Osmir Ferreira Neves Ju-
nior, que durante 8 anos foi 
chefe da 25º DRP de Nova Es-
perança, cidade que mantém 
fortes vínculos e considera 
como imprescindível para o 
sucesso em sua carreira poli-
cial, comandará a Polícia Ci-
vil da quarta maior cidade do 
sul do País, atrás de Curitiba, 
Porto Alegre (RS) e Joinville 
(SC). De acordo com dados 
do IBGE, Londrina é o segun-
do município mais populoso 
do Estado com 553.393 habi-
tantes.

“Dr. Osmir”, como é co-
nhecido, graduou-se em Di-
reito pela Universidade Es-
tadual de Maringá (UEM), é 
especialista em Direito Penal, 
pela Escola da Magistratura 
do Estado de São Paulo e em 
Gestão da Segurança Pública, 
pela Escola Superior da Polí-
cia Civil do Estado do Paraná, 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

foi delegado-chefe da 8ª SDP de 
Paranavaí, passando por Para-
nacity, mas já trabalhou nas de-
legacias de Cândido de Abreu, 
Reserva, Nova Esperança, Ma-
ringá e Telêmaco Borba, retor-
nando a cidade canção como 
chefe da 9ª SDP em dezembro 
de 2014, cargo que ocupou até 
o início da semana.

O então delegado chefe de 
Londrina, Sebastião Ramos 
dos Santos Neto foi transferido 
para a Escola Superior da Polí-
cia Civil (ESPC) em Curitiba. 
Outras mudanças foram anun-
ciadas em comarcas do interior, 
como Cascavel, Foz do Iguaçu 
e Umuarama.

Assumirá a 9ª SDP de Ma-
ringá, Pedro Fontana, atual-
mente delegado chefe de 
Umuarama. 

Dr. Osmir falou com a re-
portagem do Jornal Noroeste 
sobre o carinho que tem pela 
cidade, “tenho satisfação em di-
zer que a experiência adquirida 
nos quase 8 anos de trabalho 
em Nova Esperança contribuiu 
para minha carreira. A nomea-

ção para comandar Londrina e 
demais cidades que abrangem 
a área da 10ª SDP é um reco-
nhecimento também do traba-
lho desenvolvido ao longo de 
dois anos em Maringá".  

Sobre o trabalho em Lon-
drina, o novo delegado-chefe 
confirmou que "tem uma ên-
fase no setor operacional, sem 
desprezar a parte administrati-
va". Um dos desejos de Osmir 
é trabalhar "de forma integrada 
com os outros órgãos, como 
Polícia Militar e Guarda Muni-
cipal. Para ajudar no trabalho, 
ele adiantou que "vai pedir o 
conselho e absorver a expe-
riência de delegados que já pas-
saram pela chefia da 10ª SDP. 
Vamos valorizar os policiais 
civis que já atuam em Londri-
na para obter outras vitórias", 
concluiu.

José Antônio Costa

Osmir Ferreira Neves 
Junior, que durante 
8 anos foi delegado 
em Nova Esperança 
comandará a Polícia Civil 
de Londrina, quarta maior 
cidade do sul do País e 
segunda do Estado.
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ORGANIZANDO E 
LIMPANDO EM 15 MINUTOS!

Você já imaginou um mundo onde não existe 
aquele dia da semana destinado a fazer a limpe-
za da casa, e tudo estivesse limpo o tempo todo? 

Sim! É possível! Aquele dia da semana destinado a 
limpeza geral da casa muitas vezes se torna exaustivo e 
só de pensar naquela “sexta-feira” da faxina você já se 
sente cansada. Mas com algumas dicas de organização 
tudo isso pode mudar se tornando algo prático e fácil, 
e que você pode fazer em 15 minutos!

Antes de tudo é preciso colocar no papel tudo o que 
você faz na casa, isso inclui tarefas esporádicas como 
limpar o filtro do ar-condicionado, limpar em cima 
dos armários, etc. Depois de listar as tarefas, divida 
elas em 3 partes: as tarefas semanais como limpar o 
banheiro, tirar o pó dos móveis, passar pano no chão; 
as trimestrais, como limpeza do filtro do ar-condicio-
nado, limpar em cima dos armários, limpeza das jane-
las; e as semestrais, como descongelar o freezer, lavar 
tapetes grandes e limpeza por dentro dos armários. É 
claro, essa lista vai variar de acordo com sua casa e sua 
rotina. Depois de separar as tarefas, agende as limpe-
zas trimestrais e semestrais no seu celular (para não 
esquecer), coloque tudo o que tem que limpar e agen-
de a data, por exemplo as limpezas semestrais podem 
ocorrer nos meses de junho e dezembro. Escolha o 
melhor dia da semana, dessa limpeza não dá para fu-
gir, mas o mais importante é que ela será esporádica.

As tarefas semanais, uma boa forma de organizar 
é em tarefas de 15 à 30 minutos no máximo: escolha o 
horário do dia que você tem mais tempo, em um dia 
da semana você pode tirar o pó dos móveis, no outro 
aspirar a casa, no outro lavar um banheiro, todos os 
dias você faz uma pequena tarefa que não tomará seu 
tempo e não te deixará cansada, deixando seu fim de 
semana livre para descansar! E a casa estará limpa to-
dos os dias!

Para quem quer ir mais profundamente nesse tipo 
de organização da casa, experimente dividir também 
os dias da lavagem de roupas, cada dia da semana 
pode colocar na máquina um determinado tipo de 
roupa para lavar e reserve um horário da semana para 
passar a roupa, sempre se dedicando no máximo 30 
minutos, respeitando seu horário, pois a roupa estará 
lá novamente na semana que vem então não adian-
ta tentar “adiantar as tarefas”, o que temos que ter em 
mente é que as tarefas da casa são infinitas, então não 
se preocupe tanto, se organize para não acumular ta-
refas, não procrastine, deixando para depois o que se 
propôs a fazer naquele dia. Se organize, organize sua 
vida, divida suas tarefas em pequenas tarefas e sim-
plifique!

Prefeito Moacir Olivatti faz 
balanço dos 30 primeiros 

dias de sua gestão
Durante entrevista, Olivatti pontuou os desafios 

enfrentados e os ajustes feitos neste primeiro 
mês frente à administração pública municipal. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O prefeito de Nova Es-
perança, Moacir Oli-
vatti (PPS), acom-

panhado pelo vice-prefeito 
Rafael Kreling (PTB) conce-
deu na terça-feira (31), uma 
entrevista coletiva na Rádio 
Comunitária Tâmara FM 
onde pontuou os aspectos 
importantes que nortearam 
sua administração nestes 
primeiros 30 dias de gover-
no. Conhecedor dos proble-
mas do município, Olivatti 
fez questão de acompanhar 
as equipes da Secretaria de 
Obras, com apoio de outras 
Secretarias, até as praças 
públicas e colaborar com 
mutirões de poda, limpeza e 
ajustes nestes logradouros. A 
primeira a receber as melho-
rias foi a Praça Salgado Filho. 

Durante a semana o pre-
feito e comitiva estiveram no 
distrito de Barão de Lucena: 
a população está aprovando 
a ideia. “Teve um senhor que 
se dispôs a colaborar com 
serviço de pedreiro, basta 
que consigamos o cimento, 
ele vai proceder pequenos re-
paros na Praça do Barão”, in-
formou o prefeito que enten-
de que as palavras comovem, 
porém os bons exemplos ar-
rastam. 

“Estamos completando 
um mês da nossa administra-
ção. Passamos por um mo-
mento delicado na nossa eco-
nomia. Os reflexos acabam 
acontecendo no município, 
diminuindo a arrecadação. 
Temos um diagnóstico preci-
so sobre a situação financeira 
do nosso município. Existe 
uma expectativa quanto a ar-
recadação anual. Os repasses 
feitos pelo Governo Fede-
ral neste mês de janeiro são 
iguais ou menores que o ano 
passado. Consecutivamente 
isto vem ocorrendo nos úl-
timos 05 anos. Baseado nisto 
já estamos trabalhado com a 
previsão de R$ 55 milhões de 

Alex Fernandes França

Prefeito Moacir e vice Rafael durante entrevista coletiva na terça-feira, 31 de janeiro. Na manhã de quinta-feira, 02, Olivatti anun-
ciou o pagamento da folha dos servidores municipais.

arrecadação/ ano, diferente-
mente dos R$ 62 milhões que 
eram previstos. O gasto men-
sal com a folha de pagamen-
to é em torno de R$ 2,5 mi-
lhões. Multiplicado por 13, 
considerado o 13º salário, já 
se vai mais da metade da ar-
recadação. Isto não é permi-
tido por lei, o município não 
pode gastar mais de 51,7% 
com a folha de pagamento”, 
enfatizou Olivatti. 

Ajustes financeiros
A administração vem fa-

zendo vários ajustes visando 
equilibrar a situação finan-
ceira do município. “Nos úl-
timos tempos as receitas vêm 
diminuindo e as despesas au-
mentando. No setor público 
existem serviços que não po-
dem ser interrompidos. Ga-
rantir a qualidade nos atendi-
mentos básicos à população 
foi nosso principal discurso 
de campanha e enfatizamos 
isto após sermos eleitos”, lem-
brou o prefeito.

O município tem compro-
misso com o pagamento de 
financiamentos contraídos 
em gestões anteriores que 
precisam ser honrados e isto, 
segundo Olivatti, é responsá-
vel por levar uma fatia impor-
tante dos recursos públicos. 
“São obras e recapes finan-
ciados, comprometendo a ca-
pacidade de endividamento 
do município. Enquanto não 
baixarmos substancialmente 
estes números, não podere-
mos contrair novos recursos. 
Temos um déficit de caixa de 
R$ 2,5 milhões. Pagamos a 
folha de dezembro no último 
dia 17 de janeiro. Já temos re-
cursos praticamente suficien-
tes pra efetuar o pagamento 
de janeiro. Estimamos que 
até o quinto dia útil deste mês 
iremos efetuar os pagamen-
tos dos salários dos servido-
res municipais ”, comemorou 
Olivatti.

Fundo de previdência
O prefeito destacou a 

existência de uma dívida no 

valor aproximado de R$ 1,7 
milhões para com o fundo de 
previdência dos Servidores 
Municipais: “vamos conver-
sar com a diretoria do fundo 
para estudar a possibilidade 
de um parcelamento em co-
mum acordo com os verea-
dores e servidores, desde que 
se ajuste ao nosso orçamento”.

Controle rigoroso da fro-
ta

Um diagnóstico sobre a 
situação dos veículos que es-
tão na Garagem Municipal 
foi elaborado. “Já estamos 
recolhendo as chaves destes 
veículos, que dão mais pre-
juízos do que produtividade. 
Procedemos a limpeza do 
parque motorizado, organi-
zando o pátio, separando as 
sucatas e estes veículos cujas 
chaves foram recolhidas esta-
mos preparando a documen-
tação para realizar um leilão e 
com este dinheiro angariado, 
adquirir algo novo e que pos-
sa realmente produzir. Este 
controle de frota será feito 
sistematicamente nestes pró-
ximos 04 anos. Isto envolve 
economia de combustíveis 
e o acompanhamento mais 
sistemáticos das licitações 
para consertos e manutenção 
da frota (trabalhos efetuados 
por oficinas particulares). Os 
dados de cada veículos se-
rão disponibilizados para a 
população. Estimamos uma 
economia substancial para o 
município, algo em torno de 
R$100 mil/mês”.

Imóveis alugados/licita-
ções/horas extras

“Como é sabido por mui-
tos, o município utiliza vá-
rios imóveis de particulares 
alugados. Vamos verificar 
dentro do patrimônio do 
município um espaço para 
alocar estas instituições que 
estão em imóveis de tercei-
ros. Mesmo que não consi-
gamos reduzir a zero, pelo 
menos que chegue a 10% do 
quadro atual. A economia 
poderá chegar a R$ 10 mil/

mês, fora outras questões 
envolvendo contas de água, 
luz e outras despesas que po-
deriam ser compreendidas 
dentro do que já possuímos, 
totalizando mais uns R$ 10 
mil de economia. Também 
cortamos as horas extras. 
Haverá a necessidade de um 
estudo para melhorar os salá-
rios efetivos do funcionalis-
mo. Horas extras são apenas 
complementos. Uma revisão 
do plano de cargos e salários 
será feita. Faremos isto sem 
gerar mais despesas para o 
município. As licitações te-
rão como base prestigiar o 
comércio local. Nossa asses-
soria, recém-contratada nes-
te setor já está analisando os 
contratos e muitos deles de-
verão ser revistos. Isso gerará 
mais empregos na própria 
cidade. Todas essas medidas 
deverão gerar uma economia 
em torno de R$ 300 mil por 
mês. Aos novaesperancenses 
digo que não há outra saída 
a não ser adotar estas me-
didas. Existem municípios 
em situação mais delicada 
que a nossa. Se não tomar-
mos estas medidas, teremos 
problemas sérios muito em 
breve. Os serviços básicos 
à população e a falta de pa-
gamento ao funcionalismo 
não podem jamais aconte-
cer”, pontuou o prefeito que 
falou ainda sobre o ano leti-
vo, cujas aulas começam na 
próxima segunda-feira (06) e 
o atendimento de qualidade 
tanto aos educadores quanto 
aos educandos.

Na manhã de ontem, 
quinta-feira, 02 de fevereiro, 
o prefeito recebeu o Jornal 
Noroeste em seu gabinete e 
anunciou a antecipação do 
pagamento dos servidores. 
“Falamos durante a coletiva 
que o pagamento seria no 
quinto dia útil, no entanto, 
hoje, segundo dia útil, já está 
depositada a folha de paga-
mento dos servidores muni-
cipais de Nova Esperança”, 
finalizou o prefeito Moacir 
Olivatti.
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“Readequações no quadro de funcionários e 
na área pedagógica são algumas das nossas 

prioridades”, destaca Secretária da Educação

Abertura Oficial do Ano letivo reuniu  
profissionais da Educação na Asserne

Leudinéia Dias lembrou que as aulas da rede pública municipal 
recomeçam na próxima segunda-feira (06). “Educação Infantil 
e Ensino Fundamental terão novas coordenadoras”, informou.A Secretária Municipal 

da Educação de Nova Espe-
rança, Leudinéia Dias rece-
beu, na terça-feira (31) nossa 
reportagem para informar 
os principais aspectos neste 
primeiro ano em que estará 
à frente da pasta. “Estamos 
preparando uma nova rea-
dequação tanto no quadro de 
funcionários quanto no âm-
bito pedagógico. A Educação 
Infantil e o Ensino Funda-
mental terão novas Coorde-
nadoras. Isso é necessário 
para que elas possam ter um 
novo olhar sobre a Educa-
ção nestas séries iniciais. São 
pessoas novas que embora já 
estivessem sob nossa coor-
denação, poderão apontar 
os erros e os caminhos a se-
rem percorridos para que os 
acertos ocorram. Podemos 
sim preservar o que já fize-
mos de bom, mas corrigir as 
falhas para melhorar ainda 
mais a qualidade da nossa 
Educação. Buscamos elevar 
os Níveis de Aprendizagem  
e readequar o número do 
Quadro Funcional. Quanto 
às questões de infraestrutu-
ra, os serviços primordiais 
serão realizados de acordo 
com a previsão de recursos 
oriundos da arrecadação do 
município”, frisou Leudinéia. 

A ênfase da Secretaria 

A abertura oficial do ano letivo de 2017 acon-
teceu, na quarta-feira (01) pela manhã na 
Associação dos Servidores Públicos Mu-

nicipais (Asserne) e reuniu professores, zeladores, 
motoristas, coordenadores, diretores além de várias 
autoridades municipais. “Este evento oficial é uma 
oportunidade de valorizar os profissionais da Edu-
cação logo no início do ano letivo”, explicou a Se-
cretária. 

O prefeito Moacir Olivatti, durante o uso da pa-
lavra deu as boas vindas aos Educadores e frisou o 
importante papel que cada um desempenha a frente 
da “nobre função de ensinar”. Falou também sobre 
o atual momento econômico brasileiro e as medidas 
que sua administração tem adotado para vencer a 
crise. “Existem municípios em situação mais difícil 
que a nossa, mas com uma gestão eficaz vamos ven-
cer os desafios que”, ressaltou Olivatti.

 Adriana Salvaterra Pasquini, Mestre e Doutoran-
da pela UEM na área da Educação proferiu uma im-
portante palestra sob o tema: “A escola que temos...a 
escola que queremos” , levando os profissionais da 
Educação a um momento de reflexão. De forma 
carismática e de uma espontaneidade tremenda, a 
palestrante, natural do Distrito de Ivaitinga e que 
atualmente reside em Maringá, fez questão de abra-
çar os funcionários da Educação, cada qual repre-
sentando cada segmento. “o abraço tem o poder de 
curar enfermidades do corpo e da alma”, ressaltou. 
Durante sua palestra, Adriana Salvaterra Pasquini 
abordou aspectos que norteiam a Educação, partin-
do do atual quadro e os objetivos a serem alcançados 
por todos.   Ao término do evento, os professores se 
confraternizaram entre si e ganharam um “gás novo” 
para enfrentar os desafios de mais um ano letivo. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Municipal da Educação num 
primeiro momento é reade-
quar o quadro funcional de 
acordo com as reais neces-
sidades de cada estabeleci-
mento escolar. “Trabalhamos 
atualmente com um quadro 
excessivo de funcionários. 
Daí surge à necessidade de 
readequar, de acordo com 
as horas de cada um previs-
tas no concurso público que 
prestou. Mediante isto não 
precisaremos contratar tan-
tos funcionários já que te-
mos no nosso quadro pessoas 
concursadas para 40 horas 
semanais. Com estas medidas 
será possível ocorrer a valori-
zação do quadro funcional, 
tanto no salário quanto na 
qualificação profissional. Te-
mos solicitado a esta gestão 
que haja um trabalho voltado 
para o professor. Um número 
excessivo de aluno dentro das 
salas de aula desgasta o emo-
cional do professor.  Quere-
mos implementar políticas de 
atendimento aos educadores”, 
ressaltou . 

“A Educação não é o resul-
tado do melhor prédio nem 
da quantidade dos profissio-
nais e sim o fruto da qualida-

de do trabalho. A dedicação, 
esforço, interação professor-
-aluno e a mediação entre 
eles é que fazem a Educação 
acontecer de fato.”, frisou 
Leudinéia Dias.

José Antônio Costa

“A Educação não é o re-
sultado do melhor prédio 

nem da quantidade dos 
profissionais e sim o fruto 
da qualidade do trabalho. 

A dedicação, esforço, 
interação professor-aluno 

e a mediação entre eles 
é que fazem a Educa-

ção acontecer de fato.”, 
salientou a Secretária da 
Educação de Nova Espe-

rança, Leudinéia Dias

EDUCAÇÃO | NOVA ESPERANÇA

O Ano Letivo iniciará 
com o Quadro de Funcio-
nários descrito abaixo, que 
poderá sofrer alterações em 
consequências de licen-
ças médicas e vagas que se 
fizerem necessárias para 
atendimento do número de 
matrículas:

Número de Professores/
Padrões: 182

Número de Coordena-

dores Pedagógicos/ Pa-
drões: 27

Demais profissionais 
da Educação (Agente de 
Veículo automotor, Agente 
de Serviços Operacionais, 
Agente de Alimentação, 
Agente de Apoio Educacio-
nal): 118 

Total de 327 profissio-
nais

“O município atende as 
etapas Educação Infantil e 
Ensino Fundamental com-
preendendo as modalidades 
da Educação Especial e Edu-
cação de Jovens e Adultos.

Atualmente contamos 
com 8 escolas de Ensino 
Fundamental, sendo 2 (duas) 
de atendimento em Tempo 
Integral e 6 Centros Muni-
cipais de Educação Infantil, 

com modalidades de Creche 
e Pré-Escola

O ano letivo será iniciado 
com um número aproximado 
de 1288 alunos no Ensino 
Fundamental e 826 alunos 
na Educação Infantil.Estes 
são alunos matriculados até 
a presente data”, Finalizou a 
Secretária da Educação de 
Nova Esperança, Leudinéia 
Dias.

Fotos Alex Fernandes França

Adriana Salvaterra Pasquini, Mestre e 
Doutoranda pela UEM na área da Edu-
cação proferiu uma importante palestra 
sob o tema: “A escola que temos...a 
escola que queremos”

Profissionais da Educa-
ção reunidos na Asso-
ciação dos Servidores 

Públicos Municipais de 
Nova Esperança para a 
abertura oficial do ano 

letivo 2017
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

A secretaria 
municipal de 
saúde de Nova 
Esperança, 
Jessica Pini 
juntamente 
com a diretora 
do hospital 
municipal 
Sagrado Coração 
de Jesus, Sandra 
Chaves estiveram 
com o ministro 
da saúde, 
Ricardo Barros, 
discutindo 
assuntos que 
trarão benefícios 
para nossa 
comunidade. 

Os irmãos Paulo e Júlio, diretores do Depósito Oliveira com  Alex 
Fernandes França, diretor do Jornal Noroeste, celebraram a amizade 
de longa data registrando numa selfie o  momento para a coluna social

Comemorando bodas de pérola, de uma feliz união, 
o casal Paula Cortez e Sidney Belleze, receberam 

os cumprimentos de familiares e muitos amigos. 

Família tradicional de nossa sociedade, Luiz Staub com 
sua esposa Beth Basseto e sua filha Camila, recém 
formada, são os destaques da coluna dessa semana.

A advogada 
Thiara Rando 
Bezerra da 
Cunha, é a nova 
Procuradora 
Jurídica da 
Câmara Municipal 
de Nova 
Esperança. A ela 
votos de sucesso 
e realização nesta 
nova empreitada. 
Thiara é 
reconhecidamente 
uma das melhores 
advogadas de 
Nova Esperança.

O jovem Alison Henrique da Silva Sutil 
Moretti, 28 anos, concluiu o curso de Teologia 
pela Unicesumar. Alison colou grau ontem, no 
Parque de Exposições de Maringá, parabéns!
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Unidade Iguatemi da Usina Santa Terezinha 
inicia turma de programa de aprendizagem 

com alunos de Nova Esperança

O programa de apren-
dizagem da Usina 
Santa Terezinha 

tem o objetivo de preparar 
e oportunizar o ingresso do 
jovem no mercado de traba-
lho, e é fundamentado pela 
Lei da Aprendizagem nº 
10.097/2000. Pensando na 
inclusão profissional, a Usi-
na Santa Terezinha - Uni-
dade Iguatemi, desenvolve 
o AAJ (Aprendizagem de 
Adolescentes e Jovens), com 
o curso de Mecânico de Ma-
nutenção de Tratores. O pro-
grama começou em 2011 e é 
realizado em parceria com o 
Senar/PR (Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural), 
instituição responsável pela 
formação técnica e peda-
gógica dos alunos. Desde o 
início das atividades, foram 
formados 117 adolescentes 
e jovens. Destes, 81 foram 
contratados efetivamente 
pela empresa.

Em 2017, o curso co-
meça no mês de fevereiro, 
com uma turma formada 
por alunos do município de 
Nova Esperança (PR). Ao 
lado dos pais e responsáveis, 
os jovens - escolhidos por 
meio de um processo seleti-
vo – já foram recepcionados 
na empresa pela equipe de 
treinamento e lideranças da 
área agrícola. Na ocasião, os 

Cerimônia de formatura do Programa 
AAJ 2016, realizada na Unidade Iguatemi

Alunos de Nova Espe-
rança participam da 

reunião de abertura do 
Programa AAJ 2017

alunos receberam informa-
ções sobre o procedimento 
das aulas e das políticas in-
ternas.

Em conversa com os jo-
vens, o gerente agrícola José 
Edison Garcia salientou a 
importância do programa 
como meio para construir 
uma carreira na Usina Santa 
Terezinha. Com o objetivo 
de encorajar e estimular os 
aprendizes, ele dividiu a pró-
pria história dentro da em-
presa – contando que come-
çou como funcionário rural 
e, com comprometimento, 
dedicação e educação conti-
nuada chegou à gerência. O 
engenheiro mecânico e su-
pervisor da oficina agrícola 
Marcelo Meneguetti Manet-
ti, ressaltou que o programa 
dá a oportunidade de aliar a 
qualificação teórica e prática, 
formando jovens mais bem 
preparados para o mercado 
de trabalho.  

O AAJ é realizado em ho-
rários de contraturno esco-
lar, atuando como um com-
plemento à formação regular 
e um agente de promoção da 
cidadania. Durante a quali-
ficação, o aluno tem a chan-
ce de desenvolver talentos, 
participar do crescimento 
da empresa e adquirir co-
nhecimentos que fazem a 
diferença no futuro pessoal 

e profissional. O programa 
ainda colabora para o desen-
volvimento social, já que as 
vagas são remuneradas, com 
registro em carteira de traba-
lho e benefícios como plano 
de saúde, auxílio farmácia, 
auxílio dentista, transpor-
te, uniforme, refeição e PPR 
(Programa de Participação 
de Resultados).

Universidades estaduais 
do Paraná recebem 96,8 
mil inscrições pelo Sisu

As cinco universida-
des estaduais que 
ofertam vagas pelo 

Sistema de Seleção Unifica-
do (Sisu), do Ministério da 
Educação (MEC), recebe-
ram 96.887 inscrições para 
concorrerem às 4.723 vagas 
ofertadas. Os classificados 
pelo Sisu deverão fazer a 
pré-matrícula no período 
de 3 a 7 de fevereiro, de-
pendendo do calendário 
definido pelas instituições 
e disponível nos sites das 
universidades. 

A Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) rece-
beu 13.994 inscrições para 
600 vagas; na Universidade 
Estadual do Centro-Oeste 
(Unicentro) foram 15.490 
inscritos para 1.115 vagas; 
a Universidade Estadual 
do Norte do Paraná (Uenp) 
teve 7.581 candidatos para 
293 vagas; a Universidade 
Estadual do Oeste do Para-
ná (Unioeste) 25.411 para 
1.228 vagas e a Universi-
dade Estadual do Paraná 
(Unespar) registrou 20.417 
inscrições para 1.487 vagas. 

"A adesão de nossas 
universidades estaduais ao 
Sisu como modalidade al-
ternativa de ingresso é uma 
importante iniciativa de 
democratização do ensino 
superior à medida em que 

permite ao estudante con-
correr com mais de uma 
forma de acesso. Além dis-
so, este é um exame com 
qualidade nacionalmente 
referenciada e que permi-
te atender estudantes de 
várias partes do País, com 
ganhos na qualidade aca-
dêmica e social do ensino 
superior público paranaen-
se", destacou o coordena-
dor de Ensino Superior da 
Secretaria da Ciência, Tec-
nologia e Ensino Superior, 
Mário Athayde Júnior. 

Uma novidade da Unes-
par nesta edição do Sisu é 
que para os candidatos que 
comprovem residência fora 
do território paranaense, a 
universidade vai flexibilizar 
o processo de matrículas. 
Nesta terça-feira (31/01), 
a Diretoria de Registros 
Acadêmicos publicou um 
edital que altera os proce-
dimentos. Assim, haverá a 
possibilidade de encami-
nhar a documentação pelos 
Correios para o endereço 
do respectivo campus via 
RA ou Sedex, até a data li-
mite de matrícula. 

TOTAL DE INSCRI-
TOS - O resultado do Sisu 
foi divulgado na segunda-
-feira (30) no site do MEC 
- sisu.mec.gov.br. Os cerca 

de 2,5 milhões de inscritos 
podem consultar se con-
seguiram a vaga que plei-
tearam no ensino superior 
público. Ao todo, são ofer-
tadas 238.397 vagas em 131 
instituições públicas, entre 
universidades federais e es-
taduais, institutos federais 
e instituições estaduais. O 
Sisu registrou mais de 4,8 
milhões de inscrições, uma 
vez que os candidatos po-
diam escolher até duas op-
ções de cursos. 

O Sisu é o sistema in-
formatizado do MEC em 
que instituições públicas de 
ensino superior oferecem 
vagas a candidatos partici-
pantes do Enem. 

LISTA DE ESPERA - 
Os estudantes que não fo-
ram selecionados na cha-
mada regular do Sisu, ou 
que foram aprovados para 
a segunda opção de cur-
so, podem integrar a lista 
de espera do programa. O 
período para manifestar o 
interesse em participar da 
lista vai até as 23h59 (ho-
rário de Brasília), do dia 10 
de fevereiro, no site do Sisu. 
Esses candidatos serão con-
vocados a partir de 16 de 
fevereiro, caso haja vagas 
remanescentes.

AENotícias

PRAZOS
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VIVER O PRESENTE

Vocês já repararam que o tempo está passando 
de forma absolutamente rápida? Parece que tem 
alguém controlando nossas horas e dando um 

jeito de passar os minutos em outra velocidade. Cien-
tistas comprovam que de fato a Terra está girando mais 
rápido e assim os dias estão ficando mais curtos. Tudo 
isso é uma somatória fora e dentro de nós mesmo que 
acaba contribuindo para que a ansiedade ganhe força 
em nossas vidas.

O primeiro passo para não deixar a ansiedade se 
tornar uma pressão em nossas vidas é começar a des-
pertarmos a consciência sobre o que vivemos hoje. De-
vemos entender que não nascemos máquinas e não te-
mos condições de acompanhar, na mesma velocidade, 
as mudanças. 

Em algumas pessoas que vivem com muita pressa, 
podemos observar  alguns sinais demonstrados pelo 
próprio corpo tais como: sudorese, unhas roídas, ba-
lançam as pernas constantemente, comem ou fumam 
compulsivamente, etc. Quando tomamos consciência, 
é como se estivéssemos ligando nossa antena e parando 
para perceber o que está de fato acontecendo conosco.

Depois de nos conscientizarmos, é importantíssi-
mo que busquemos a Inteligência emocional para nos 
fortalecer, pois esta, nos garante a autonomia da nos-
sa própria vida, ou seja, deixamos de culpar as outras 
pessoas pelos nossos erros, assumimos nossa vida e as-
sim, ganhamos força e motivação para realizar nossos 
sonhos e objetivos.

E novamente eu digo que, para alcançar a autonomia 
de nossa vida, se faz necessário olharmos para nosso in-
terior e analisarmos como está hoje nosso presente, em 
que área estamos colhendo resultados insatisfatórios?

A ansiedade significa que estamos com a cabeça e as 
emoções projetadas lá no futuro, e isso nos tira do pre-
sente e faz com que sofremos com algo que ainda não 
aconteceu, e o presente passa... e o futuro ainda conti-
nua futuro...e assim a vida passa....

Devemos levar nossa vida com positividade e saber 
que tudo acontece por uma razão, assim aprendemos 
com as adversidades a direcionamos nossas decisões de 
forma correta, no presente, para positivamente influen-
ciar nosso futuro.

Quando trabalhamos esses aspectos, passamos a 
assumir a responsabilidade sobre nós mesmos e nos-
sas escolhas, e não empurramos para outras pessoas. 
Começamos a reconhecer melhor nossos erros e a nos 
perdoar, pois somos seres humanos falhos. Assim, a 
ansiedade vai perdendo espaço e vamos assumindo o 
barco de nossas vidas!

   
“Coaching” comigo!

@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Até que enfim uma sema-
na com grandes estreias. 
Após serem anunciados 

os indicados ao Oscar, o que dá 
início a uma grande corrida em 
busca da estatueta, nós, aqui do 
Brasil, começamos a contemplar 
os grandes indicados. Ontem es-
treou dois concorrentes de peso 
ao Oscar de melhor filme, Es-
trelas Além do Tempo e Até o 
Último Homem, dois dramas de 
tirar o fôlego que você não pode 
perder.

Vamos começar com Estre-
las Além do Tempo, um drama/
biografia que recebeu uma tra-
dução brasileira bastante injusta 
para um título original muito 
mais emblemático, em inglês o 
título é Hidden Figures, em tra-
dução livre, algo como Figuras 
Ocultas, um nome que, sem dúvi-
das, soa muito mais significativo 
para a trama do filme já que ele 
apresenta mulheres que fizeram 

uma grande contribuição para a 
história, mas que permaneceram 
esquecidas. Em tempos em que 
figuras misóginas e racistas como 
Donald Trump alcançam o ponto 
mais alto do poder podemos di-
zer que esse filme desponta como 
que um brilho de esperança para 
que a humanidade retome as ré-
deas de sua consciência e lembre-
-se que, acima de qualquer coisa, 
o importante é ser humano.

As habilidades do trio central 
do filme são incríveis, mas o que 
mais surpreende é saber que a 
história é verídica e que mulhe-
res afro-americanas tiveram um 
papel tão crucial na quebra das 
barreiras históricas impostas pela 
segregação racial e pelo machis-
mo nos Estados Unidos em ple-
nos anos de 1960.

O filme conta a história de 
Katherine Johnson, (Taraji P. 
Henson), Dorothy Vaughn (Oc-
tavia Spencer) e Mary Jackson 

(Janelle Monae), três mulheres 
afrodescendentes e que são bri-
lhantes cientistas. As três traba-
lharam na NASA e estiveram por 
trás de uma das maiores opera-
ções da história do século passa-
do: o lançamento do astronauta 
John Glenn até a órbita do plane-
ta. Na corrida espacial, quando os 
Estados Unidos lançaram o pri-
meiro astronauta a orbita, antes 
dos soviéticos, realizaram um fei-
to tão impressionante que acabou 
ajudando a restaurar a confiança 
de toda a nação. Ao narrar o papel 
dessas mulheres nesse aconteci-
mento o filme pode ser classifica-
do como um drama que traz em 

sua essência tanto a capacidade de 
ir além das imposições de gênero 
e raça, como também a capacida-
de de inspirar a todos a sonhar 
para além dos limites impostos.

Tecnicamente o filme é exce-
lente, tem um elenco de estrelas, 
que produz uma química conta-
giante na tela grande, além dis-
so, o filme utiliza vários recortes 
de imagens históricas entre uma 
cena e outra, o que faz com que 
o peso histórico do filme salte aos 
olhos e transporte o público até a 
época dourada dos anos de 1960.

Por que ver esse filme? Porque 
o longa dirigido por Theodore 
Melfi concorre aos prêmios de 

melhor filme, melhor atriz coad-
juvante para Octavia Spencer e 
melhor roteiro adaptado. Só isso 
já basta para fazer com que você 
vá correndo ao cinema, mas o que 
mais importa é mesmo a trama 
envolvente.

Já a outra grande estreia dessa 
semana também vem carregada 
com o peso das indicações ao Os-
car, o drama de guerra Até o Úl-
timo Homem também é baseado 
em fatos reais e promete emocio-
nar ao público com a história do 
médico do exército que se recusa 
a pegar em armas.

Interpretado por Andrew 
Garfield, o paramédico Des-
mond T. Doss se torna um herói 
de guerra durante a Batalha de 
Okinawa onde ele trabalha na 
ala médica e salva mais de 75 ho-
mens, sendo condecorado. O que 
faz de Doss o primeiro “Opositor 
Consciente” da história norte-
-americana a receber a Medalha 
de Honra do Congresso. Só isso 
já basta para tornar essa trama in-
crível e digna de ser contemplada 
na tela grande.

Além disso, como eu já havia 
escrito aqui na semana passa-
da, esse filme, dirigido por Mel 
Gibson, figura como grande re-

denção para seu diretor junto 
à comunidade cinematográfica 
de Hollywood. Há mais ou me-
nos 20 anos, Gibson encantava 
o mundo ao levar o Oscar por 
Coração Valente, mas, nos últi-
mos tempos, após uma série de 
escândalos envolvendo alcoo-
lismo, intolerância e violência 
doméstica, Gibson passou a ser 
desprezado categoricamente por 
Hollywood. Agora, ao apresen-
tar um filme que narra à histó-
ria de um homem que defende 
os valores que o próprio Gibson 
defende e considera como caros, 
relembra a todos que depois do 
pecado vem purgação e que por 
meio dela todos merecem uma 
segunda chance, ou uma reden-
ção, até ele.

Por que ver esse filme? Por-
que ele concorre a seis Oscars, 
dentre eles como melhor filme, 
melhor ator com Andrew Gar-
field, melhor montagem, mixa-
gem de som e edição de som e 
ainda o Oscar de melhor diretor. 
Se irá levar tudo isso pra casa?! 
Em tempos de La La Land, acre-
dito que não, mas que ele se tor-
nará o filme preferido de muita 
gente, isso é quase uma certeza! 
Boa Sessão!

Presidente da AMUSEP se reúne com 
dirigentes da SEET e NRE/Maringá

Dependentes no IR a partir de 12 
anos devem ter CPF, decide Receita

O presidente da AMU-
SEP e prefeito de Flo-
raí, Fausto Eduardo 

Herradon, recebeu na manhã 
de quarta-feira (01) Luciano 
Pozza, chefe do Escritório Re-
gional da Secretaria do Estado 
do Esporte e Turismo do Pa-
raná (ERET) e Agnaldo Luiz 
Baldo, coordenador técnico 
da SEET, e Alexandre Nasci-
mento, do Núcleo Regional de 
Educação (NRE) de Maringá. 
E a pauta da reunião foi justa-
mente para fortalecer o esporte 
paranaense. 

No encontro ficou esta-
belecido que a AMUSEP vai 
receber no dia 23 de fevereiro 
a primeira reunião com pro-
fissionais da Secretaria de Es-
portes e Turismo do Paraná, do 
Núcleo Regional de Educação, 
professores de educação físi-
ca e secretários de esportes da 
região da AMUSEP. O evento 
também contará com a presen-
ça do secretário de Estado do 
Esporte e Turismo do Paraná, 
deputado licenciado Douglas 
Fabrício.

“Vamos falar um pouco do 
planejamento de 2017, dos Jo-
gos Escolares, Jogos Abertos e 
Jogos da Juventude do Paraná. 
Será uma boa oportunidade, já 
que vamos ter a presença de 22 
novos prefeitos e novos secre-
tários de esportes da região, e 
assim vamos iniciar 2017 com 
planejamentos, palestras, en-
fim, com tudo que a Secretaria 

Os contribuintes brasi-
leiros que desejarem 
incluir seus dependen-

tes na declaração do Imposto 
de Renda Pessoa Física (IRPF) 
2017 terão de registrá-los a 
partir de 12 anos no Cadastro 
de Pessoas Físicas (CPF). Até o 

momento, a obrigatoriedade era 
para dependentes a partir de 14 
anos.

A alteração está em ins-
trução normativa da Receita 
Federal publicada quarta-feira 
(1°) no Diário Oficial da União. 
Segundo nota da Receita, a mu-

dança “reduz casos de retenção 
de declarações em malha [fina] 
e riscos de fraudes relaciona-
das à inclusão de dependentes 
fictícios”. Ainda de acordo com 
a Receita, a medida vai evitar a 
inclusão do mesmo dependente 
em mais de uma declaração.

A Receita Federal começa 
a receber a declaração do IRPF 
2017 em 2 de março. Em 23 de 
fevereiro estará disponível para 
download o programa gerador 
da declaração no site do órgão. 
O prazo para entrega termina 
em 28 de abril.  Agência Brasil

MUDANÇA

REGIÃO

de Esportes e Turismo do Para-
ná poderá desenvolver”.

Sobre a cidade de Floraí, 
que o prefeito Fausto gosta 
de apontar que é um municí-
pio pequeno, mas de coração 
grande, o objetivo é receber em 
2017 três eventos regionais da 
SEET: Jogos Escolares, Jogos da 

Juventude e Jogos Abertos do 
Paraná. Desta maneira, Floraí 
já passará a ser uma das poten-
ciais regionais no esporte. 

“Já tivemos a experiência 
no ano passado, graças ao em-
penho do Luciano, Agnaldo e 
Alexandre. Foi a primeira vez 
na história do município e que 

pelo o que observamos não dei-
xamos a desejar. Um município 
pequeno, e de coração grande. 
Assim, estamos colocando o 
nosso município à disposição 
para receber os eventos da Se-
cretaria de Esporte do Paraná 
em 2017”, finalizou. 

Assessoria Amusep

Fotos: Orlando Gonzalez / Assessoria Esportiva
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Maringá FC confirma 
amistoso de pré-temporada 

contra o Marília (SP)

Volta às aulas já movimenta o comércio

ESPORTE

O Maringá FC já sabe 
quem será o pri-
meiro adversário na 

temporada. Ainda sem valer 
três pontos, o tricolor ma-
ringaense vai jogar contra 
o Marília (SP), que disputa 
a Série A3 do Campeona-
to Paulista, no dia 13 deste 
mês, às 16h, no estádio Ben-
to de Abreu Sampaio Vidal, 
o popular Abreuzão, em um 
amistoso preparatório vi-
sando a estreia na divisão de 
acesso do Campeonato Pa-

ranaense.
“Vai ser bom para obser-

varmos o elenco para come-
çar a 'dar cara' para o time 
e, para isso, esse primeiro 
amistoso será fundamental”, 
comemorou Marchiori. O 
tricolor maringaense está 
em pré-temporada desde o 
começo de janeiro. “Há 30 
dias que estamos trabalhan-
do e, nesse período, demos 
maior ênfase na parte física 
dos atletas, mas trabalha-
mos também um pouco da 

parte técnica. Isso deve fazer 
eles [jogadores] ficarem um 
pouco presos no amistoso 
ainda”, concluiu. 

De acordo com   o téc-
nico, a intenção é ter mais 
testes - entre jogos treino e 
amistosos - em fevereiro e 
começo de março até a es-
treia do time na divisão de 
acesso do Campeonato Para-
naense, no dia 19 de março.

Por Assessoria de
Imprensa Maringá FC

O jogo vai acontecer no estádio Bento 
de Abreu Sampaio Vidal, o popular 

Abreuzão, na cidade paulista

Além do setor de livrarias e papelarias, lojas de 
calçados e fábricas de uniformes escolares também 

são beneficiadas pela demanda do período Com muitas escolas re-
tornando às aulas, as 
livrarias do município 

já estão preparando-se para 
receber uma grande deman-
da de clientes em procura do 
material escolar. Mesmo as 
promoções de volta às aulas 
tendo sido iniciadas em ja-
neiro, é histórica a demanda 
de consumidores que optam 
por deixar as compras mais 
próximas da data. 

O movimento no comér-
cio de Nova Esperança já co-
meça a melhorar. Quem mais 
lucra neste período são as 
papelarias e livrarias, mas o 
período é também de grande 
movimento nas lojas de ves-
tuário, calçados e acessórios. 

- Além do material esco-
lar, existe também procura 
por tênis, sandálias, calças e 
bermudas jeans, mochilas, 
entre outros acessórios. Os 
comerciantes esperam um 
aumento da ordem de 10% 
em relação ao mesmo perío-
do do ano passado. Nas livra-
rias e papelarias no centro da 
cidade, o movimento come-
çou a se intensificar desde o 
início desta semana. 

- Como a volta às aulas 
será nas primeiras sema-
nas de fevereiro, a procura 
por materiais já está sendo é 
grande. Para alguns comer-
ciantes, comparado às épocas 
normais o movimento já é 
200% superior. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

De acordo com um co-
merciante do centro da cida-
de “a procura pelos materiais 
tem sido boa, mas a cada dia o 
fluxo aumenta. Sabemos que 
muitas pessoas deixam para 
última hora, o que dificulta 
um pouco no atendimento 
por conta do grande volume 
de pessoas circulando na loja 
ao mesmo tempo", afirma 
lembrando que o grande mo-
vimento ainda está por vir. Ele 
ressalta que apesar disso, os 
preços permanecem o mesmo 
do início das promoções do 
volta às aulas. "O crescimento 
esperado é de cerca de 8% a 
10% com relação à saída que 
houve em 2012. Isso porque 
hoje nota-se o crescimento 
do poder aquisitivo das pes-
soas que buscam produtos de 
melhor qualidade", frisou o 
comerciante

Além de ficar sem deter-
minado produto, quem dei-
xar para a última hora tam-
bém corre o risco de pagar 
mais caro. 

A dica do Procon é a de 
se pesquisar, o que sempre é 
muito bom, por isso o con-
sumidor deve antecipar suas 
compras para poder fazer sua 
pesquisa com calma. Quem 
pesquisa sempre consegue 
preços melhores De acordo 
com o órgão, na hora da pes-
quisa o importante é compa-
rar produtos do mesmo tipo. 

Uma mercadoria de um 
personagem, chamada de 
produto licenciado, sempre 
vai ser mais caro do que um 
comum. Por isso, é impor-

tante pesquisar mercadorias 
iguais. 

Aprocura pelos materiais 
tem sido boa, mas a cada 
dia o fluxo aumenta. Muitas 
pessoas deixam para última 
hora, o que dificulta um pou-
co no atendimento por conta 
do grande volume de pessoas 
circulando nas livrarias ao 
mesmo tempo. O grande mo-
vimento ainda está por vir.  

O que não pode – Os pais 
também devem ficar atentos 
aos itens que não podem ser 
pedidos na lista e muitas ve-
zes são cobrados pelas esco-
las. É o caso de materiais de 
uso coletivo dos estudantes 
ou da instituição, necessários 
à prestação dos serviços edu-
cacionais contratados, como 
giz, canetas para quadro 
branco, apagadores, material 
de limpeza e de higiene, den-
tre outros. Caso a exigência 
seja feita, Maurício Kalache, 
que atua na área de Defesa 
dos Direitos do Consumi-
dor, em Maringá aconselha 
os pais a buscarem o diálogo 
com a unidade de ensino para 
que os itens proibidos sejam 
excluídos da lista. “Caso não 
sejam atendidos, devem sim-
plesmente não adquiri-los. A 
escola não pode adotar ne-
nhuma sanção contra o aluno 
por causa dessa recusa, sendo 

proibidas a suspensão de pro-
vas, retenção de documentos 
ou a aplicação de qualquer 
outra penalidade pedagógi-
ca como represália”, explica. 
Em caso de conduta abusiva 
da instituição, os pais devem 
procurar o Procon, o Núcleo 
Regional de Educação ou o 
Ministério Público.

Outra conduta não per-
mitida é a indicação de mar-
cas específicas para materiais 
escolares. De acordo com o 
Ministério Público, a exceção 
é apenas para livros didáticos 
ou paradidáticos, mas a exi-
gência de marca em relação 
aos insumos de uso indivi-
dual do aluno é prática abu-
siva e, por isso, ilegal e proi-
bida. As escolas também não 

podem obrigar que os pais 
comprem todo o material de 
uma única vez. Os itens de-
vem ser entregues na medi-
da e no tempo em que serão 
utilizados pelos alunos. “Isso 
significa que, se os materiais 
serão utilizados já no primei-
ro dia, na primeira semana 
ou no primeiro mês do ano 
letivo, os pais deverão dispo-
nibilizá-los em tempo para o 
cumprimento do calendário 
escolar. Caso não sejam de 
uso imediato, os pais não são 
obrigados a entregar todos de 
uma vez”, destaca o promotor 
de Justiça.

O Procon complementa 
que, sempre que houver dú-
vida, os pais devem procurar 
as escolas, buscando saber 

em quais atividades pedagó-
gicas o material pedido será 
utilizado. Além disso, devem 
também acompanhar, du-
rante o período letivo, a uti-
lização dos objetos nas mais 
diversas atividades realizadas 
pelos seus filhos. Artigos que 
não tenham sido utilizados 
pelo aluno devem ser devol-
vidos.

Maurício Kalache lembra 
que as escolas públicas não 
fazem a cobrança de livros 
didáticos nas listas, já que o 
governo fornece esse mate-
rial. A exceção é para dicio-
nários e literatura de apoio 
que, eventualmente, depen-
dendo do ano que o aluno 
esteja cursando, podem ser 
solicitados.

Osvaldo Vidual

Custo de vida e inflação tem 
ligação direta com o desper-
dício, mas parece que não, 

por que o que  desperdício  de ali-
mentos fica invisível, ninguém vê. 
Essa economia invisível do  desper-
dício, quando olhamos para as esta-
tísticas ficamos estarrecidos com a 
brutalidade desses dados.

A batata é considerada a cultu-
ra alimentar mais importante do 
mundo, depois do arroz e do trigo. 
No Brasil produzimos cerca de três 
milhões e setecentos mil toneladas 
de batatas, agora, você sabe quanto 
se joga fora das batatas brasileiras? 
Mais de 380 mil toneladas de batatas 
anualmente vão para o lixo.

Só o que jogamos fora de batatas 
todos os anos por  desperdício  seria 
suficiente para alimentar a demanda 
de importação existente hoje, de to-
dos os países do leste da África, Ásia 

Central, América do Sul, ou ainda 
do Leste Asiático.

Você tem a dimensão do custo 
dessa indústria do  desperdício  para 
a sociedade brasileira e planetá-
ria? Significa meio ambiente, água, 
ciência, trabalho, esforços que sim-
plesmente terminam no lixo. E sem 
dúvida encarecem a vida, contri-
buem para a inflação e a diminuição 
da produtividade e da qualidade de 
vida de um povo.

O Brasil joga no lixo todo ano 
mais de 380 mil toneladas de batatas, 
e causas estão na produção de pro-
dutos fora de padrão, maus hábitos 
de consumo, estética, tempo do pro-
cesso entre a produção e o consumo.

Agronegócio consciente integra o 
produtor e o consumidor. O desper-
dício causa prejuízo, inflação e fome 
para uma em cada 10 pessoas vivas 
no mundo. Pensem nisso.

Desperdício de 
alimentos e fome 

ARTIGO
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