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DESDE MAIO DE 1995

"Se o homem soubesse as vantagens 
de ser bom, seria homem de bem 
por egoísmo". (Santo Agostinho).

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

A palavra Apocalipse desperta diferentes senti-
mentos nas pessoas. Há quem tenha medo. Outros 
se enchem de esperança. Algumas pessoas são indi-
ferentes ao tema, no entanto sempre a curiosidade 
sobre as revelações finais escritas pelo apóstolo João 
no último livro da Bíblia Sagrada.

O assunto tem voltado a ganhar força nos últimos 
anos por conta de algumas produções cinematográ-
ficas (como o filme Apocalipse, de 2014) e da recente 
telenovela chamada Apocalipse, veiculada por uma 
das grandes emissoras de TV aberta brasileira, em 
que a abordagem ocorre novamente.

Durante essa semana ouvi comentários impres-
sionados a respeito de uma cena apresentada na no-
vela. Trata-se do “arrebatamento”. Foram cerca de 20 
cenas mostrando pessoas desaparecendo inexplica-
velmente, incluindo todas as crianças. As imagens 
eram apresentadas com versículos bíblicos.

Fato é que o arrebatamento tal como foi retrata-
do não condiz com a realidade bíblica. A “doutrina” 
consiste na ideia de que a segunda vinda de Jesus terá 
duas fases. A primeira, em que ocorreria um suposto 
arrebatamento secreto em que muitas pessoas (sal-
vas) desapareceriam subitamente. Depois disso Jesus 
voltaria com os arrebatados para reinar sobre a Terra 
durante mil anos.

Acho muito interessante a abordagem de temas 
bíblicos nos dias atuais. Foi assim com o Filme Noé, 
onde muitas pessoas se voltaram para a Bíblia com 
a finalidade de conferir a autenticidade da história.

A ficção da novela por vezes tenta se misturar 
com a verdade da Bíblia e confundir a cabeça das 
pessoas. O termo arrebatado, mencionado por Paulo 
em I Tessalonicenses 4:17 não tem nenhuma relação 
com algo secreto.

Já em Apocalipse 1:7, é dito que, quando Jesus se 
manifestar em Sua segunda vinda, “todo olho o verá”.

Portanto fica evidente não haverá qualquer sepa-
ração entre as pessoas antes da vinda de Cristo. “Apo-
calipse 6:16 diz que, no momento de sua manifesta-
ção em glória, os ímpios todos vão sucumbir, ficarão 
tão aterrorizados que desejarão eles mesmos a morte. 
Mas há uma pergunta que se levanta: No “dia da ira” 
de Deus, “quem poderá subsistir?”(Apocalipse 6:17). 
Então a resposta vem no capítulo 7 e versículo 14: O 
grupo dos salvos vivos por ocasião da volta de Cristo 
são apresentados como aqueles que “vieram da gran-
de tribulação”. Ou seja, os salvos são arrebatados ao 
Céu ao final da grande tribulação e não antes dela.

Vejo a Bíblia como o livro mais atualizado de to-
dos os tempos. Os fatos que ocorrem hoje são suces-
sões de longos anos de história. Se você observar o li-
vro do profeta Jeremias constatará que ele enfrentou 
muitas dificuldades devido à nação corrupta com 
governantes que oprimiam o povo. Alguma seme-
lhança com os dias atuais?

O próprio Jesus explicou claramente sobre o “ar-
rebatamento” nos evangelhos de Mateus 24:29-31 e 
25: 31-33, tais citações provam que “a separação en-
tre os bons e os maus ocorrerá só no momento da 
segunda vinda, não havendo qualquer margem para 
um grupo arrebatado antes do outro.”

O que torna a história mais emocionante é saber 
onde ela está relatada, na íntegra e com riquezas de 
detalhes Portanto muito além das cenas apresenta-
das na novela, a realidade bíblica desenvolve conhe-
cimento de uma verdade que é imutável.

Não acredite em interpretações humanas que são 
falhas e distorcem o propósito Divino que é levar as 
pessoas ao conhecimento da verdade. Consulte sem-
pre a Bíblia!

“E conhecereis a verdade, e a verdade vos 
libertará”. João 8:32 – Bíblia Sagrada

***

O Apocalipse da 
TV e a Bíblia!

 Dar a volta ao mundo já não é algo mais 
impossível, pois com o advento do avião 
como meio de transporte, a locomoção das 
pessoas para todos os lugares do mundo pas-
sou a ser algo comum, porém não barato.

Houve um  significativo crescimento no 
número de empresas aéreas, tornando im-
prescindível a imposição de uma normatiza-
ção que fosse capaz de ser observada e prati-
cada pelas companhias aéreas.

Neste contexto um item é essencial na via-
gem, as bagagens.

A partir do check in até o local de destino, 
a bagagem fica na responsabilidade do trans-
portador aéreo, sendo recolhida  pelo passa-
geiro apenas na esteira.

Trata-se de uma responsabilidade de na-
tureza contratual, sendo que o objeto do con-
trato de transporte leva a uma obrigação de 
resultado, que é conduzir a salvo as cargas ao 
lugar de destino.

Se porém, a bagagem não for entregue ao 
passageiro, faz-se necessário a compensação 
do dano ao consumidor.

O art. 734 do Código Civil, em sua primei-
ra parte traz que o transportador responderá 
pelos danos, salvo por motivo de força maior. 
Apesar de não ser claro, o código abrange a 
responsabilidade do transportador tanto nos 
casos de força maior, como de caso fortuito, 
além de culpa excludente e concorrente da 
vítima.

Assim, a empresa aérea neste viés, traba-
lha como transportadora, tendo responsabi-
lidade civil que é presumida, com limite pelo 
valor declarado das bagagens. 

As companhias aéreas devem provar o que 
foi perdido, e a maneira mais fácil é a lista-
gem de bens apontados pelos passageiros. 

O transportador é responsável desde o 
momento em que ele, ou seus prepostos re-
cebem a coisa, e essa responsabilidade só se 
extingue com a efetiva entrega da bagagem.

Portanto, sabendo que houve uma má 
prestação na execução do serviço do trans-
portador aéreo, que caracteriza um dano, 
configura-se um serviço defeituoso, cabendo 
a responsabilidade civil do fornecedor desse 
serviço.

Destaco que a indenização não se limita 
somente aos danos ocasionados pelo extravio 
da bagagem, mas poderá ocorrer reparação 
de danos nos casos em que a bagagem seja 
devolvida com atraso, pois restará evidencia-
do o defeito no serviço, visto que ainda que 
o passageiro tenha ficado por um único dia 
longe de seus objetos pessoais, isso já é causa 
de grande aflição e aborrecimento, gerando a 
possibilidade de indenização por dano moral.

Isto porque aquele que desempenha uma 
atividade consumerista, deve assumir o risco, 
e esse risco não pode ser repassado ao con-
sumidor, da mesma maneira que não serão 
repassados o seu lucro.

A responsabilidade pelo 
extravio de bagagem nos 
voos e sua proteção legal

“Há pessoas que choram por saber que as rosas têm 
espinho. Há outras que sorriem por saber que os espinhos 

têm rosas!” - Machado de Assis (1839-1908)

Nova Esperança lançará 
candidatos em 2018?
Este ano, além da Copa do Mundo, teremos eleições ao 
final do ano. No caso específico de Nova Esperança resta 
saber se o município terá candidatos próprios a deputados 
federal ou estadual. Nas últimas eleições a cidade lançou 
Pedro Radade e Eduardo Pasquini, respectivamente. Am-
bos não se elegeram, ficando, portanto, suplentes. Por con-
ta de a cidade ter lançado candidatos nas eleições passa-
das, muitos deputados detentores de mandato se afastaram 
daqui, temendo que em 2018 o quadro se repita. Como o 
“bairrismo” ainda prevalece, o eleitor faz a seguinte análi-
se: “é melhor votar em alguém da cidade do que outro can-
didato de fora”. Tal afirmativa tem fundamento, sobretudo 
porque já tivemos deputados com base eleitoral na cidade 
e nativos daqui, a exemplo de Basílio Zanusso que por 08 
vezes ocupou cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. 
Os deputados que cumprem mandato e que se aproximam 
da administração municipal ou dos grupos políticos cons-
tituídos andam receosos. Esta minha afirmação é voz cor-
rente na Assembleia, onde conversei com vários deles. A 
pergunta é sempre a mesma nos gabinetes: “Nova Esperan-
ça vai lançar candidato a deputado”. Como o quadro ainda 
é indefinido a resposta dada é somente após as conven-
ções saberemos quem de fato postulará uma vaga tanto na 
ALEP quanto na Câmara dos Deputados em Brasília. Sei 
que tem muita liderança política local preocupada e não é 
pra menos. Tem coisas que ajudam. Já outras, nem tanto!

Palmeiras imperiais
As palmeiras imperiais plantadas ao longo das avenidas 
Santos Dumont e Rocha Pombo em Nova Esperança pro-
moveram o embelezamento daquelas importantes vias e 
dos bairros adjacentes.  Cada árvore adulta é vendida nos 
viveiros particulares em média por R$15 mil. 
Quando um shopping foi construído na entrada de Ma-
ringá, há mais de 08 anos,  foram plantadas espécies de 
palmeiras adultas e, já naquela época,  cada uma  já custava 
esse montante. Aquelas em especial foram transportadas 
em enormes carretas, oriundas do estado de Santa Cata-
rina.   
No caso de Nova Esperança, as Palmeiras ora plantadas 
foram cultivadas no Viveiro Municipal, com baixíssimo 
custo para o erário. Se fossem compradas, os gastos com 
tais palmeiras seguramente ultrapassaria R$450 mil, pois 
estimo que em média 30 árvores adultas foram plantadas.

Vagas de deficientes e 
idosos
Alguns leitores desta coluna me procuraram para relatar 
uma prática danosa à cidadania e principalmente a uma 
parcela da população que se sente por ela atingida. Carros 
sem qualquer autorização e credenciamento junto ao mu-
nicípio andam ocupando, irregularmente, diga-se de pas-
sagem, vagas de deficientes e idosos. A prática infelizmen-
te deve ser rechaçada por todos, pois, idosos e deficientes, 
que tem vaga especial, precisam ter seus direitos respeita-
dos. Quem é fora da lei em um ponto, falha também nos 
demais, pois isto envolve princípios e, sobretudo, caráter! 

Feriadão – estradas 
Quem for viajar precisa tomar muito cuidado. Neste perío-
do, o movimento nas rodovias aumenta significativamen-
te. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal o número 
de acidentes no período de carnaval, nas rodovias federais 
do Paraná, do ano de 2017 em relação ao mesmo período 
de 2016 caiu 3%. Já o número de mortes subiu de 8 para 20, 
em 2017. Quem vai viajar, precisa de muito cuidado com o 
veículo e atenção nas estradas. O planejamento inclui tam-
bém, além do trajeto, a checagem com o automóvel, como, 
por exemplo: óleo, nível de água e calibragem dos pneus.

Orientações do Detran 
- Ter uma boa noite de sono antes da viagem;
- Ingerir comidas leves;
- Verificar a presença e estado dos equipamentos de porte 
obrigatório;
 - Faróis acesos para ver e ser visto;
- Todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de 
segurança;
- Pneus calibrados e em bom estado;
- Se informar sobre as condições do tempo nos lugares por 
onde vai passar;
- O condutor deve programar paradas a cada 3 horas;
- Observar as placas que indicam os limites de velocidade 
e as condições de ultrapassagem.
Do mais, tenha uma boa viagem!

***
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Opinião do Blog
Brasileiros querem uma Re-

forma da Previdência sem privi-
légios!

Simplesmente ridícula a pre-
sença do presidente Michel Temer 
no programa Silvio Santos no sen-
tido de convencer o povo brasilei-
ro da importância da Reforma da 
Previdência, mas do jeito que o 
governo quer. Sem nenhuma obje-
tividade ou uma explicação plau-
sível, até porque também não foi 
questionado em momento algum  
pelo apresentador Silvio Santos, o  
presidente Temer teima em men-
tir ao povo  dizendo que se não for 
feita a Reforma da Previdência do 
jeito que governo quer, dentre de 
pouco tempo não haverá dinheiro 
para pagar os aposentados. O que 
o governo quer com a tal reforma, 
conforme grandes analistas eco-
nômicos de nosso país afirmam e 
provam, é que o presidente quer 
que o povo pague mais tempo de  
contribuição ao INSS e goze me-
nos  tempo  de aposentadoria. Ou 
seja: se o homem aposentar com 
65 anos  e  a mulher  com 62, terão 
pouquíssimos  tempo para gozarem 
a aposentadoria ou seja, o governo  
receberá mais com a contribuição e 
gastará menos  com  aposentadoria 
porque o trabalhador já estará no 
final da vida. Temer quer também 
que o povo pague uma aposentado-
ria privada, desonerando o poder 
público. Nos bastidores existe gran-
de pressão dos bancos para que as 
pessoas paguem uma previdência 
privada. É  que diz o cientista po-
lítico Itamar Portiolli de Oliveira. 
Além de tudo isso, existe ainda ou-
tros fatores, que são graves como 
diversas categorias não fazerem 
parte da reforma, apesar da Consti-
tuição Federal em seu texto afirmar 
que "todos são iguais perante a Lei." 
Nessa reforma não estão incluídos 
o Judiciário, militares patenteados, 
parlamentares, etc. O senador Ro-
berto Requião quer saber por que 
essas classes não estão incluídas na 
Reforma da Previdência e somente 
o assalariado? A culpa do  rombo 
da previdência não está no salário 
do povão aposentado, mas sim, nos 
bancos, grandes empresários, ru-

ralistas, sonegadores de impostos, 
etc., que juntos, devem cerca de 600 
bilhões para previdência, que se-
gundo o governo está quebrada em 
180 bilhões de débito. Então é só co-
brar essa dívida que o débito estará 
coberto. São palavras do jornalista 
Juca Kfouri.  Outra questão pra você 
que anda batendo panela em defesa 
do governo, o que você acha do ex 
presidente José Sarney recebendo 
cinco ou seis aposentadorias, com-
putando mais de cento e dez  mil 
mensais? Ou o professor universitá-
rio e ex presidente Fernando Hen-
rique Cardoso recebendo mais de 
sessenta e cinco mil mensais com 
grandes aplicações financeiras no 
exterior? Ou ainda Michel Temer, 
aposentado aos 55 anos,  receben-
do de suas diversas aposentadorias 
o equivalente a sessenta e oito mil 
mensais, não esquecendo que ainda 
será incluído a aposentadoria de ex-
-presidente.? Ou o ex ministro do 
STF  Joaquim Barbosa recebendo 
quase quarenta e seis mil de apo-
sentadoria? Ou ainda o senador 
Álvaro Dias que por enquanto está 
recebendo uma aposentadoria de 
quase trinta mil mensais. Mas assim 
que ele se aposentar como senador, 
esse salário vai dobrar. Há milha-
res e milhares de outros brasileiros 
nessa mesma situação que ajudam 
a quebrar a previdência. Esta é para 
você que leu esta coluna e fazer a tua 
conclusão: o que você acha daquele 
senhor aposentado que trabalhou 
de sol a sol, ou debaixo de chuva, 
arrancando mandioca, colhendo 
laranja, ou cortando cana, ou então 
aquele pedreiro que sobe as escada-
rias com argamassa no ombro, anos 
e anos, assim como tantos outros 
brasileiros que acabam adquirindo 
um câncer de pele, espondilite an-
quilosante (a coluna fica dura e tor-
ta), uma bursite ou artrose de joe-
lhos, sem plano de saúde e recebem 
um salário mínimo de 965 reais? 
Você acha que é justo?

Fórum Econômico Mundial, 
em Davos Suíça, diz: Tecnologia 
afetará 16 milhões de empregos 
até 2030 no Brasil

O debate sobre as transforma-
ções do mercado de trabalho no 

Brasil ganhou um destaque muito 
no Fórum Econômico Mundial, em 
Davos, Suíça.  Somente no Brasil, de 
acordo com a consultoria empresa-
rial americana McKinsey, a estima-
tiva é que 15,7 milhões de trabalha-
dores serão afetados pela tecnologia 
(automação de atividades), além das 
já conhecidas ameaças geopolíticas 
e ambientais, até 2030. Isso signi-
fica que  eles serão impactados em 
algum grau, do desemprego à divi-
são de suas funções como o "robô", 
o chamado "cobot". O impacto será 
maior na área administrativa e na 
área industrial, onde cresce o núme-
ro de robôs em cerca de 9% ao ano, 
segundo a Organização Internacio-
nal do Trabalho (OIT). O aumento 
de robôs gera eficiência, mas tam-
bém amplia a desigualdade. Uma 
amostra disso que estamos falando, 
foi a recente dispensa por parte do 
governo Michel Temer de 60 mil 
funcionários dos cargos públicos em 
função da obsolescência, como no 
caso de datilógrafos e digitadores. É 
claro que com mais robôs, ocorreria 
a perda de vagas que exigem pouca 
qualificação e a criação limitada de 
postos complexos. No topo da pirâ-
mide social, a preocupação será ga-
rantir os direitos trabalhistas diante 
da flexibilidade das relações. Vagas 
tradicionais já estão em extinção e 
demanda por um novo tipo de tra-
balhador vai crescer. Como se vê, a 
elite política econômica global  já 
está preocupada com o futuro do 
trabalho.

Coisas do Cotidiano
• Espaço - Cultura - Dr. Ros-

ley Gomes Carneiro - Concei-
tuado Farmacêutico e Bioquímico 
de nossa cidade e do Paraná, foi 
homenageado recentemente pelo 
Conselho Regional de Farmácia 
do Paraná (CRF-Pr em Curitiba, 
pelos seus relevantes serviços pres-
tados à saúde novaesperancense e 
de toda a região, desde 1972, com 
muito conhecimento,  ética e pro-
fissionalismo, no Laboratório de 
Análises Clínicas  Nova Esperança, 
mais recentemente, ao lado de suas 
filhas  Farmacêuticas e Bioquímicas 
Janaina e Soraya.  Filho de tradicio-
nal família do Sul do Paraná e com 
grau de parentesco do dr. Faivre, 
expoente da Medicina do Paraná 
e do Brasil, o dr. Rosley é daqueles 
profissionais raros, com  compe-
tência e   ética profissional, com  o 
seu Laboratório que é uma dos mais 
completos em tecnologia moderna 
de toda a região. Casado com a se-
nhora Zilda Scremin e também pai 
do agrônomo Daniel S. G. Carnei-
ro, o grande amigo e companheiro 
de trabalho dr. Rosley foi a primeira 

ENTRELINHAS
***E o carnaval no Brasil já começou. Hoje e amanhã tem desfile das Escolas de Samba de São Paulo. Domingo e segunda 
feira será a vez dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Blocos, trios elétricos, bailes à fantasia, estão espalhados 
por todo o Brasil,***E o Rio de Janeiro continua violento. Duas crianças morreram esta semana vítimas de balas perdidas em 
tiroteio entre policias e traficantes.***Rodovia dos Tamoios (SP-99), que liga o Litoral Norte de São Paulo ao Vale do Paraíba, 
74 km, terá wi-fi e rádio web em toda a sua extensão. Será a primeira rodovia do país com tal serviço.*** "Todos nós temos 
talentos diferentes, mas todos nós gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver os nossos talentos". - John 
Fitzgerald Kennedy (1917-1963) foi o 35º presidente dos Estados Unidos.

pessoa  que me acolheu em Nova 
Esperança quando aqui cheguei em 
1972, e até hoje perdura uma grande 
amizade entre nossas famílias. Para-
béns  amigo por chegar aos pínca-
ros da glória e ser reconhecido pelo 
seu brilhante trabalho ao longo dos 
anos e  receba um abraço de toda 
comunidade novaesperancense e 
amigos e de minha família (Juarez, 
Emília, Jessica e Bruna).

• Em São Paulo, um juiz pro-
prietário de 60 imóveis nas áreas 
mais nobres da cidade recebe auxí-
lio-moradia e outros auxílios que, 
segundo ele, é um direito adquirido. 
A imprensa de São Paulo está pres-
sionando diversas categorias, inclu-
sive a de juiz sobre essa imoralidade;

• Na Câmara Federal, o presi-
dente Rodrigo Maia está   acuado 
diante de denúncias de que diversos 
deputados federais tem imóveis em 
Brasília, residem lá capital federal e 
recebem auxílio-moradia. O depu-
tado federal Rubens Bueno, PPS-
-PR, está incluído nessa denúncia;

• O ministro e empresário Gil-
mar Mendes, engavetou durante  
cinco anos processos contra o se-
nador Romero Jucá (PMDB-RR). 
Jucá que foi citado mais de 100 
(cem) vezes na operação Lava Jato  
por propinas, falcatruas, corrupção, 
desvio de dinheiros nos projetos 
de mina casa minha vida em Ron-
dônia,  etc., inclusive queria acabar 
com essa operação (estancar a san-
gria, lembram?) e que o juiz Sér-
gio Moro nada fez contra ele pois  
achou melhor condenar Lula por 
causa de um triplex e de um sítio 
em Atibaia, acaba de ter diversos 
de seus processos arquivados por 
prescrição pela Procuradora Geral 
da República  Raquel Dodge e pelo 
STF. As denúncias ficaram em tra-
mitação durante 14 anos, sendo 5 
anos nas mãos de Gilmar Mendes 
no Supremo;

• O ator Sérgio Guizé (Gael) e 
a atriz Bianca Bin (Clara) da novela 
Do outro lado do Paraíso, da Rede 
Globo, assumiram romance na vida 
real. Como se vê, é a vida imitando 
a arte.

 
Transtorno Bipolar 
As pessoas com esse transtorno, 

apresentam momentos de  extrema 
euforia, autoestima elevada, pouco 
senso de limites, alternados com 
depressão, tristeza profunda, apa-
tia, etc. São sintomas que definem 
o chamado transtorno bipolar, uma 
doença que atinge  2% da popula-
ção mundial, homens e mulheres, 
entre 20 - 35 anos,  e já é conside-
rado a sexta maior causa de inca-
pacitação do mundo, sem causas 
definidas pela literatura médica, o 
que leva muitos leigos a acharem 
que o problema seja apenas com-
portamental e voluntário. Lidar 
com o problema é extremamente 
complicado, não somente para o 
portador como também para os 
seus familiares e amigos. Enten-
der o transtorno bipolar é muito 
importante porque muitas vezes a 
pessoa muda de comportamento 
e já é rotulada como portadora do 
transtorno e não tem nada a ver. A 
marca da doença são as alterações 
do humor, mudanças no compor-
tamento. MANIA - Trata-se da fase 
eufórica da doença no grau mais in-
tenso. A pessoa sente-se feliz, mais 
inteligente e bonito que o resto das 
pessoas e tem o pensamento acele-
rado, vontade fazer várias coisas ao 
mesmo tempo, insônia ou necessi-
dade de poucas horas de sono, mais 
distração.  Ele tem comportamento 
de risco podendo chegar ao delírio 
e alucinações. HIPOMANIA - É 
uma fase mais branda do transtor-
no. Não á alucinações ou delírios. 
Mas o paciente tem comportamen-
to de risco pois fala rapidamente, 
humor agitado e pode apresentar 
agressividade. Muitas pessoas  que 
apresentam o transtorno bipolar 
não chegam a fase de Mania, fazen-
do com que o diagnóstico da doen-
ça seja demorado. DEPRESSÃO 
- Quando o bipolar está no período 
de euforia, a sensação é que ele é a 
pessoa mais feliz do mundo. Agora, 
imagine, de repente, a pessoa muda 
do lado da euforia para o lado opos-
to, o  estado de depressão. Os sin-
tomas da depressão são de apatia, 
culpa, desesperança, perda de pra-
zer e interesse, sensação de vazio, 
desinteresses por coisas que gos-
tava tanto, pensamentos suicidas e 
de morte e parecem mais intensos 

com quem acabou de sair da eu-
foria. Existem diversos fatores que 
determinam qual o tipo de trans-
torno que o paciente tem. Transtor-
no Bipolar tipo I - Trata-se da for-
ma mais grave da doença. o humor 
fica entre a depressão e a mania, o 
tipo de euforia mais aguda, com um 
quadro exageradamente expansivo, 
podendo prejudicar o indivíduo em 
seus círculos sociais.  Pode chegar 
as alucinações; Transtorno Bipolar 
tipo II - Trata-se de um transtorno 
mais leve (hipomania). O episódio 
depressivo dura mais tempo. ode 
até chegar ser agressivo, falando 
palavrões. Esse caso tipo II é mais 
brando, podendo atingir 8% dos 
paciente com Transtorno Bipolar; 
Transtorno Bipolar  Ciclotímicos 
- É o menos grave da doença pois 
a euforia e a depressão acontecem 
de forma rápida. Mas em conse-
quência das mudanças constantes, 
poderá haver prejuízos sociais ao 
paciente portador; Transtorno Bi-
polar induzido por medicamento 
- Os sintomas são os mesmos dos 
demais, somente que a mudança 
de comportamento poder por um 
medicamento ou substancia. Nesse 
caso, basta tirar a droga e o paciente 
volta ao normal. Diagnóstico e tra-
tamento - O diagnóstico precoce 
da doença e o tratamento multidis-
ciplinar são muito importantes.  O 
transtorno bipolar pode  levar anos 
e anos e a pessoa pode perder o em-
prego, acumular dívidas, ter pro-
blemas com a Justiça e adotar com-
portamento sexual de alto risco. A 
porcentagem de suicídio pode ce-
gar a 15%.  O tratamento com psi-
quiatra e psicólogo  feito por meio 
de medicamentos  visam atenuar a 
crise e posteriormente equilibrar 
o comportamento de oscilação do 
humor, evitando quadros de eufo-
ria e/ ou depressão. O tratamento 
visa garantir  qualidade de vida ao 
paciente, por isso, a participação 
familiar é de suma importância. 
Certas terapias são  consideradas  
poderosas que podem ajudar no 
tratamento como a Yoga, Acupun-
tura, Cinesiologia holística, Musi-
coterapia, Equoterapia, Cromote-
rapia, Massoterapia, Fitoterapia, Tai 
Chi Huan,  Pilates, etc.

BR-376 sentido Porto Rico 
deve ser a mais movimentada

5 dicas para começar as 
aulas com o pé direito

Na volta do feriadão as rodovias que ligam 
as regiões Norte e Noroeste com o litoral 
também devem receber muitos veículos

Psicopedagoga especialista em gestão 
escolar elenca pontos importante que os 

pais devem observar no início do ano letivo

Estradas 15% mais mo-
vimentadas a partir da 
tarde desta sexta-feira 

(9). Pelo menos esta é a esti-
mativa da concessionária de 
rodovias Viapar para o feria-
do prolongado de Carnaval, 
festejado até o meio dia de 
quarta-feira (14). A previsão 
da empresa, conforme dados 
estatísticos, é que a BR-376 
sentido Porto Rico, cidade 
localizada às margens do Rio 
Paraná, seja a mais movimen-
tada.

Além deste segmento que 
liga de Maringá ao extremo 
Noroeste paranaense, na ter-
ça-feira (13), após o almoço, 
na volta, as rodovias da região 
de acesso ao litoral também 
devem receber um número 

expressivo de veículos. É que 
simbolicamente chega ao fim 
o período de férias. “Como a 
empresa está realizando obras 
em diversos trechos é aconse-
lhável que os motoristas re-
dobrem a atenção, respeitem 
a sinalização e reduzam a ve-
locidade”, orientou o supervi-
sor do Centro de Controle e 
Operações (CCO) da Viapar, 
Ronaldo Parpinelli.

Tão importante quanto é 
não consumir bebidas alcoó-
licas antes de dirigir, usar o 
cinto de segurança, transpor-
tar as crianças nos dispositi-
vos recomendados e fazer a 
revisão do veículo antes de 
pegar a estrada. Com o ob-
jetivo de atender os clientes 
da melhor forma possível a 

Viapar também estará com as 
equipes de prontidão durante 
as 24 horas – com ambulân-
cias, guinchos, caminhões 
boiadeiros, caminhões pipa, 
além das inspeções de trafe-
go, que percorrem os trechos 
da empresa durante o dia e 
noite.

Em paralelo a concessio-
nária dispõe de sete unidades 
do Serviço de Atendimento 
ao Usuário (SAU), locais com 
espaço para descanso clima-
tizado, internet, água gela-
dinha, fraldário e banheiros 
masculino e feminino. No 
site da Viapar ainda é possível 
programar a viagem, avalian-
do o clima e o fluxo de veícu-
los por meio de 10 câmeras de 
segurança. 

As aulas vão começar! 
E para evitar pro-
blemas e iniciar o 

ano com o pé direito, a psi-
copedagoga especialista em 
educação especial e gestão 
escolar, Ana Regina Cami-
nha Braga, separou algumas 
dicas para que pais e filhos 
comecem o ano letivo sem 
maiores preocupações.

 
DICA 1: As férias acaba-

ram! Então a primeira coisa 
que deve ser feita é sentar 
com a criança e conversar, 
para juntos, reorganizarem 
sua rotina.

 
DICA 2: Material esco-

la. Ele é parte fundamental 
do processo de aprendizado, 
por isso, os pais ou respon-
sáveis devem estar atentos 
ao enviá-los para a escola, 
evitando que a criança fique 

sem participar de alguma 
atividade pela falta do ma-
terial. 

 
DICA 3: Tudo tem seu 

tempo! É muito importan-
te que os pais organizem a 
agenda da criança para que 
ela tenha o tempo certo para 
cada tarefa escolar e, tam-
bém, para brincar. Isso faz 
toda a diferença para o de-
senvolvimento infantil.

 
DICA 4: Leia com o seu 

filho. Ler com a criança in-
centiva o desejo pela leitura, 
instiga a imaginação e a me-
mória. Esses são benefícios 
fundamentais para a evolu-
ção escolar.

 
DICA 5: Diálogo família 

x escola. Os pais devem ficar 
muito ligados nas ativida-
des escolares das crianças. 

É importante olhar a agenda 
e manter um contato direto 
com a coordenação e profes-
sores da escola. 

 
Para finalizar, a espe-

cialista lembra que pais e 
responsáveis são parte fun-
damental no processo de 
educação das crianças e pre-
cisam fazer parte do seu dia 
a dia na escola. “Nós como 
pais e responsáveis, devemos 
fazer parte da vida escolar 
do pequenos. É uma fase im-
portante, que requer nosso 
cuidado, principalmente se 
a criança estiver indo para 
uma escola nova, um am-
biente novo. Elas precisam se 
sentir seguras e amparadas 
nesse processo tão impor-
tante”, completa Ana Regina.

P+G Comunicação 
Integrada

A previsão, baseada em dados estatísticos, é que a BR-376 sentido Porto Rico, cidade localizada 
às margens do Rio Paraná, seja a mais movimentada.

Divulgação
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EDUCAÇÃO E 
DESIGUALDADE SOCIAL

Desigualdade social 
não é uma invenção bra-
sileira, nem exclusividade 
nossa, pois existe no mun-
do todo, sendo que 82% da 
riqueza está concentrada 
nas mãos de 1% da po-
pulação. Trazendo para a 
nossa realidade, no Brasil, 
os cinco bilionários mais 
ricos acumulam metade 
da riqueza, de acordo com 
os dados trazidos pelo 
programa “Conta Corren-

te da GloboNews”. Quem 
ganha salário mínimo, tem 
que trabalhar 19 anos para 
ganhar o mesmo que um 
bilionário aufere em um 
único mês. Isso ajuda a ex-
plicar o porquê de tantos 
miseráveis espalhados no 
mundo e no Brasil, muitos 
sem ter o que comer. 

Quando falamos em de-
sigualmente social nos re-
metemos a dinheiro, con-
centração de renda, mas 

a desigualdade social não 
existe somente no aspecto 
monetário, mas também 
educacional e cultural. 
Leda Rodrigues, professo-
ra de pedagogia da PUC 
de São Paulo entende que 
a semente da desigualdade 
entre alunos de classes so-
ciais diferentes na univer-
sidade, está nos primeiros 
anos escolares e diz que: 
"Desde o ensino básico, 
crianças pobres saem da 
escola com uma defasagem 
em relação às da elite por-
que não é só a escola que 
faz a aprendizagem. Elas 
já não têm em casa o ca-
pital cultural que vem da 
família". “(in http://temas.
folha.uol.com.br/desigual-
dade-no-brasil/educacao/
so-educacao-nao-da-con-
ta-de-reduzir-desigual-
dade-dizem-especialistas.
shtml)

Mas apenas a educação 
familiar não é suficiente, 
pois o Estado deve ofere-
cer Educação de qualida-
de a todas as crianças. A 
escola pública de ensino 
fundamental deve ser vis-
ta com algo prioritário 
aos governantes, pois se a 
criança da escola pública 
sai em desvantagem em re-
lação àquela da escola par-
ticular, mesmo se ambas 
fizerem uma faculdade, 
as chances no mercado de 
trabalho não serão as mes-
mas, já que carregam baga-
gens diferentes. Portanto, 
somente com uma políti-
ca pública que privilegie 
a educação de qualidade 
desde a tenra idade, será 
possível reduzir a diferen-
ça cultural e financeira en-
tre pobres e ricos.

A educação infantil 
e fundamental no nosso 

sistema federativo ficou 
a cargo dos municípios e, 
infelizmente, muitos deles 
não dispõem de recursos 
suficientes ou de profissio-
nais competentes para ad-
ministrar a educação e isso 
gera disparidades entre os 
municípios mais ricos e os 
mais pobres, acentuando 
ainda mais as diferenças.

Mas os cidadãos cons-
cientes e os profissionais 
da área de educação, de-
vem se posicionar e bus-
car auxiliar seu município 
na melhoria da educação 
fundamental, participando 
dos Conselhos Municipais, 
das audiências públicas, 
participando de entidades 
que fazem o Controle Ex-
terno, já que se exige trans-
parência do Poder Público 
de todos os seus atos. Os 
nobres professores, que 
são nossos amigos, vizi-

nhos ou familiar, também 
devem primar pela sua 
qualificação profissional e 
dar o melhor de si a essas 
crianças, sendo um dever 
pessoal seu enquanto pro-
fissional e cidadão.

Também podemos fil-
trar nosso voto naque-
les candidatos que pri-
mam pela educação e vê 
nela uma prioridade para 
o nosso país. Teremos a 
oportunidade de dizer o 
que pensamos nesse ano 
de eleição, pois os políti-
cos estão ávidos por nosso 
voto e, portanto, abertos a 
nos ouvir.

Façamos valer nossa 
opinião e demonstremos 
nosso amor pela boa edu-
cação, pois esse é o cami-
nho mais curto para a di-
minuição da desigualdade 
social e para o combate à 
pobreza.

Em Floraí a geração de 
empregos já é realidade

Bom de Bola Brasil 2018 Campeonato de Futebol Society em Floraí

1ª Copa Clube da Justiça de Futebol Suíço

Dentro da programa-
ção da Secretaria de 
Estado de Esporte e 

Turismo, está inserido essa 
modalidade esportiva, e Flo-
raí poderá ser sede regional 
nesta competição Estadual. 

Na tarde de quarta-feira 
(07), esteve visitando a cida-
de Agnaldo Luiz Baldo, re-
presentando o Governo do 
Estado e Alexandre Nasci-
mento, do Núcleo de Educa-
ção de Maringá.

Na oportunidade, foram 
recepcionados pelo prefeito 
Fausto Herradon, pela vice 
Edna Contin e pelos respon-
sáveis pelo Departamento de 
Esportes de Floraí, Aurelio 

Valencio, Wellington Kitsu 
e João Paulo Furlan, onde 
foi feito a vistoria, visando o 
acontecimento esportivo na 
cidade, dentro desse projeto 
Bom de Bola Brasil, fase re-
gional de 23 a 26 de agosto, 
para atletas de 12 a 17 anos, 
feminino e masculino.

O Prefeito Fausto Herra-
don, disse: “Estamos na ex-
pectativa de receber aproxi-
madamente 600 atletas de 20 
cidades do Paraná, Floraí es-
tará sempre de braços abertos 
para competições Estaduais, 
temos condições de acomo-
dar e dar boa receptividade 
aos atletas e dirigentes espor-
tivos”. ASCOM/FLORAÍ

Preocupados com os 
municípios de peque-
nos, médios e grande 

porte que enfrentam uma  
crise econômica nacional, a 
administração municipal de 
Floraí buscou soluções e al-
ternativas para reduzir os im-
pactos da crise e ao mesmo 
tempo gerar empregos nos 
municípios.

O prefeito Fausto Eduar-
do Herradon, e a vice Edna 
Contin determinaram ao 
quadro de funcionários do 
departamento de indústria e 
comercio, através de seu di-
retor Elder Bortoluzzi, a irem 
em busca de empresários que 
venham investir em nossa 
cidade, instalando aqui sua 
pequena, média ou grande 
empresa, gerando empregos 
em nossa comunidade. Nossa 
cidade tem uma mão de obra 
especializada, principalmen-
te em confecções de vestuá-

rio. 
O próprio prefeito Fausto 

Herradon foi a busca pessoal, 
fazendo contatos com empre-
sários no ramo de confecções 
e facções e já obteve sucesso 
na instalação de duas novas 
empresas na cidade, geran-
do de imediato 80 empregos 
com carteira assinada.

Isso já fez com que as em-
presas instaladas e os funcio-
nários contratados percebes-
sem o grande avanço iniciado 
na municipalidade através da 
busca e luta por este ideal so-
cial e comunitário.

Em contato com a direção 
da empresa Dimatex, que já 
instalou-se em nossa cidade 
gerando acima de 40 empre-
gos, fomos informados do in-
teresse de aumentar o quadro 
de funcionários com a cons-
tante demanda que o merca-
do vem oferecendo ao ramo 
das confecções em âmbito 

Inaugurado recentemente 
o Centro Esportivo Jean 
Peres Carrilho Granzoti 

possui um espaço destinado 
aos grandes eventos esporti-
vos, com quadra de futebol de 
areia, quadra de futebol de sa-
lão, quadra de vôlei de areia e 
o campo de futebol society. O 
departamento de esportes do 
Município, com total apoio 
da administração municipal 
na pessoa do prefeito Fausto 
Eduardo Herradon, da vice 
Edna Contin e de seus diri-
gentes esportivos, estarão de-
senvolvendo eventos esporti-
vos neste centro de esportes.

Este Centro é um espaço 
que aumentará consideravel-
mente a prática de esportes 
no município, como forma 
de democratização da práti-

ca esportiva, levando saúde e 
qualidade de vida para toda 
a população, fazendo com 
que a comunidade tenha fácil 
acesso aos benefícios que o 
exercício pode trazer.

Iniciamos na ultima se-
gunda-feira (05), o primeiro 
campeonato Municipal de 
Futebol society, sempre no 
período noturno para dar 
oportunidade aos atletas e 
também momentos de lazer 
à população. Os dirigentes do 
departamento de esportes e 
responsáveis pelo campeona-
to no município, comunica-
ram as equipes participantes 
que a taxa de inscrição para 
evento seria uma cesta bási-
ca, e estará sendo direcionada 
para famílias que necessitam 
de apoio. Este trabalho será 

Estão abertas as ins-
crições para a 1ª 
Copa Clube da Jus-

tiça de Futebol Suíço, que 

acontecerá em Nova Espe-
rança.

A competição tem ca-
tegoria livre e o custo da 

inscrição é de R$ 250,00. 
Haverá premiação em di-
nheiro, troféu e medalhas 
até o terceiro colocado.

As inscrições serão acei-
tas até dia 25 de fevereiro 
através do fone: 9 9900-
9484.

feito em conjunto com o de-
partamento de assistência so-
cial do município, que poderá 
indicar os beneficiários.

O prefeito Fausto Her-
radon, esportista nato, disse 
que eventos como esse tra-
zem momentos de descon-

tração e também geram uma 
melhor qualidade de vida aos 
atletas, além dos outros acon-
tecimentos esportivos que es-
tarão sendo realizados neste 
belo espaço que o município 
disponibiliza a população.

ASCOM/FLORAÍ

ESPORTE

nacional.
O prefeito Fausto Herra-

don, disse: “Já temos outra 
empresa que nos procurou e 
estamos fazendo de tudo para 
que se instalem em Floraí, 
pois entendemos que esta é 
uma oportunidade de preser-
var a permanência entre nós, 

de nossa população, acompa-
nhando outros investidores 
de caráter social, como por 
exemplo, o novo conjunto ha-
bitacional que começa a ser 
construído em nossa cidade, 
garantindo então empregos e 
a sua casa própria", afirmou o 
prefeito. ASCOM/FLORAÍ
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Exame 
Oftalmológico 
X ‘Exame de 

Vista do Detran’

ARTIGO

Dr. Wilson Moreira Dimartini Júnior

DE CARONA COM O VOVÔ, o terceiro livrinho 
da coleção IOCC (Instituto de Olhos Cidade Canção) 
trata dos assunto: catarata, exame oftalmológico e o 
exame físico e mental de habilitação (conhecido como 
‘exame de vista do DETRAN’).

É muito importante entender que o exame para ob-
ter a habilitação não tem como finalidade diagnosticar 
nem tratar doenças / problemas de visão. Ou seja, neste 
exame, se for atingido os critérios mínimos exigidos, 
o candidato é aprovado. Enquanto que no exame of-
talmológico (que deve ser feito sempre por MÉDICO 
OFTALMOLOGISTA), além de verificar a necessida-
de do uso de óculos, também são feitos exames que 
possibilitam diagnosticar e tratar doenças que podem 
prejudicar a visão (muitas vezes até de forma definiti-
va), permitindo seu tratamento o mais breve possível, 
impedindo sua evolução e consequente danos que po-
deriam ocorrer. Portanto, o exame oftalmológico tem 
função de prevenir, diagnosticar e tratar doenças que 
podem comprometer a visão.

DE CARONA COM O VOVÔ, fala justamente do 
vovô Gavião, que foi renovar sua carteira, mas não pas-
sou. Ele tinha catarata, uma doença comum após os 60 
anos e, como ocorre de forma lenta e gradativa, pode 
não ser percebida. Esse é um dos motivos que torna 
fundamental a consulta oftalmológica periódica.

Como nos demais livrinhos da coleção, este também 
está sendo distribuído gratuitamente na clínica Dimar-
tini (rua Lord Lovat, 681), escolas e também pode ser 
baixada pelo site da coleção. 

Para maiores informações e para baixar esse e os 
demais livrinhos da coleção, acesse o site: www.cole-
caoiocc.com.br.

Dr. Wilson Moreira Dimartini Júnior
Médico Oftalmologista
CRM 24.863 / RQE 970

Atendimento na:

Rua Lord Lovat, 681 - Nova Esperança
Telefone: 3252-3099 / 99834-1614
www.dimartini.com.br

Anibelli Neto assume liderança da 
oposição na Assembleia Legislativa

O deputado Anibelli 
Neto, do MDB, é o 
novo líder da ban-

cada de oposição na Assem-
bleia Legislativa. Ele assumiu 
o cargo nesta terça-feira (6) 
em substituição ao deputado 
Tadeu Veneri, do PT, que se 
torna o vice-líder.

Há sete anos na oposi-
ção ao governo Beto Richa 
(PSDB), Anibelli Neto afirma 
que está “feliz” e “motivado” 
com a indicação de seu nome 
pelos integrantes da bancada 

que, segundo ele, irá fortale-
cer sua biografia. O deputa-
do assegura que se sente apto 
“para representar todos os an-
seios da população que ainda 
espera que este governo venha 
a justificar sua eleição”.

“Assumo este desafio com 
maturidade e muita vonta-
de. O governo Beto Richa 
foi o que mais arrecadou e o 
que menos fez pela popula-
ção do Paraná. Na liderança 
da bancada vamos continuar 
cobrando que os casos de cor-

rupção deste governo sejam 
investigados, como a Opera-
ção Quadro Negro, defender 
o funcionalismo e a popula-
ção que sofre com os seguidos 
aumentos de impostos e tari-
fas de água”, comentou.

BANCADA – Integram a 
bancada de oposição os depu-
tados Anibelli Neto, Ademir 
Bier, Nereu Moura e Requião 
Filho, do MDB; Tadeu Veneri, 
Professor Lemos e Péricles de 
Mello, do PT.

ASSESSORIA DE IMPRENSA

O município de Presi-
dente Castelo Bran-
co recebeu entre os 

dias 19 de janeiro a 03 de 
fevereiro, adolescentes e jo-
vens da “Missão Calebe.

A “Missão Calebe” é um 
projeto desenvolvido pelos 
jovens da Igreja Adventista 
do Sétimo Dia. Eles dedicam 
o período de férias para aju-
dar a comunidade de algum 
município. O programa mo-
biliza milhares de jovens em 
toda a América do Sul, para 
que possam viver e experi-
mentar o verdadeiro com-
promisso com Deus, com 
sua igreja e com a comuni-
dade, ou seja, viver a “Salva-
ção e o Serviço”. O Projeto 
é um programa voluntário, 
serviço social e testemunho. 

Em Presidente Castelo 
Branco, 60 adolescentes e 
jovens participaram da mis-
são, além dos anfitriões, os 
demais vieram de Nova Es-
perança, Cianorte, Loanda, 
Maringá e Mandaguaçu. Fo-
ram realizados durantes 15 
dias arrecadações de cestas 

No dia 8 de janeiro, 
um grupo de 29 
pessoas, “jovens” 

de 9 a 60 anos, saiu de Ma-
ringá rumo a Santa Cruz de 
La Sierra, na Bolívia, a fim 
de realizar a Missão Cale-
be. Eles são da Comunidade 
180°, uma iniciativa da Igre-
ja na cidade. Foram 45 horas 
de viagem, 16 delas parados 
em bloqueios na rodovia, re-
correntes de manifestações 
e protestos contra as altera-
ções que o presidente Evo 
Morales quer fazer no Códi-
go Penal do país.

“Nós fomos muito bem 
recebidos aqui, o povo boli-
viano é muito caloroso. No 

Presidente Castelo Branco agradece 
a presença da Missão Calebe

Brasileiros realizam Missão Calebe na Bolívia

Jovens da Missão Calebe em Presidente Castelo Branco realizaram diversas atividades dentre 
essas a pintura de duas escolas e dois CMEIs

Integraram o Grupo, os novaesperancenses Eduardo Reis, Isa-
dora Sampaio Belentani e Maria Reis.

Div.

Div.

Div.

Três novaesperancenses integraram o Grupo que 
contou com voluntários de Maringá e não enfrentaram 

problemas em relação ao novo Código Penal do país

Patrícia Mascari Helene 
e Gustavo Cidral

Brasil está sendo dada uma 
grande ênfase na questão re-
ligiosa, mas na Bolívia não é 
o centro da discussão. É um 
pacote de reformas nas regras 
e dentro dele tem o assunto 
com relação à religião. A rei-
vindicação é que não sejam 
feitas manifestações públicas 
religiosas. Quando compar-
tilho com eles (bolivianos) as 
notícias do Brasil a respeito 
disso, até estranham. Isso não 
tem afetado em nada. Esta-
mos muito bem instalados”, 
esclareceu o pastor Marcelo 
Devai, que acompanhou o 
grupo.

Os voluntários ficaram 
alojados no Colégio Adventis-
ta de Santa Cruz e foram com 
o objetivo de falar do amor de 
Deus e da volta de Jesus para 
os moradores do bairro Bom 

básicas que foram distribuí-
das para quem mais precisa. 
Além disso, ajudaram famí-
lias na limpeza de quintais 
e pintura de duas casas. Na 
rede municipal, duas esco-
las e também dois Centros 
Municipal de Educação In-
fantil (CMEI) receberam 
novas pinturas pela equipe 
dos Calebes. O grupo ainda 
realizou duas Feiras de Saú-
de, conscientizando a popu-

lação sobre a importância da 
alimentação saudável. “Nossa 
missão é ajudar as pessoas 
e demonstrar o verdadeiro 
significado de amar ao pró-
ximo. Agradecemos ainda 
todo o apoio que recebemos 
do município, seja das autori-
dades e demais cidadãos que 
nos acolheram e abraçaram a 
Missão”, resumiu o líder Lu-
cas Vinícius Bertolucci.

A prefeita Gisele Faccin 

agradeceu a presença da Mis-
são Calebe, “nossos agrade-
cimentos a galerinha Calebe 
que esteve em nossa cidade 
fazendo um lindo trabalho 
voluntário. Jovens que são 
um exemplo de união, orga-
nização, amor e respeito ao 
próximo. Obrigada a Todos. 
Que Jesus proteja a cada um 
e que Deus os abençoe todos 
os dias”, finalizou agradecida 
a prefeita. 

Samaritano, onde fica uma 
das igrejas adventistas da ci-
dade.

Calebes construtores
Logo que chegaram, eles 

perceberam que os irmãos da 
igreja também precisavam de 
ajuda. Os calebes arregaçaram 
as mangas e foram ao traba-
lho. Além de pintar as paredes 
internas do templo, nivelaram 
o chão (ainda de terra) do pá-
tio para que pudesse ser feito 
o piso de concreto. Os jovens 
estão ainda construindo uma 
sala adequada para os juvenis 
se reunirem na Escola Saba-
tina. Os recursos para a obra 

foram doados pelos membros 
da Comunidade 180°.

Ensinando projetos que 
dão certo no Brasil

O grupo usou como 
exemplos os projetos desen-
volvidos pela Comunidade 
180° de Maringá: o Sopão 
(que atende moradores de 
rua e dependentes químicos), 
a Feira Solidária (que leva 
atendimento de saúde em 
bairros carentes) e o Anjos da 
Manhã (que oferece café da 
manhã todos os sábados para 
pacientes e acompanhantes 
no hospital municipal de Ma-
ringá).
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Abertura do calendário esportivo 
2018 movimentou o fim de 

semana em Nova Esperança

O evento Vem pra Praça, 
organizado pelo Setor de 
Esportes de Nova Espe-

rança, movimentou a população 
no último sábado (03) para di-
vulgar a abertura do calendário 
esportivo do município. Diversas 
atividades e praça de alimentação 
estiveram à disposição de quem 

deu passadinha pelo local.
Como programado, o evento 

começou às 16 horas e se esten-
deu até o início da noite. Entre as 
atividades esportivas, as pessoas 
puderam praticar futebol, futsal, 
voleibol, kung-fu, skate, cross fit, 
corrida e no final ainda concorre-
ram ao sorteio de uma bicicleta.

O próximo Vem pra Praça 
já está programado e acontecerá 
no distrito de Barão de Lucena, 
marcando a descentralização do 
esporte. Hoje, o município já ofe-
rece prática de esporte nos bair-
ros por meio do contra turno das 
escolas, com aulas de vôlei, futsal 
e natação.

Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para colocar 
nas redes sociais? Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua 
galera os passeios legais que você tem realizado ou seu dia a dia colocando 

sua foto gratuitamente no Jornal Noroeste. Para participar é muito fácil, você 
só precisa escrever #tônoNoroeste, tirar uma foto, dizendo onde está e postar 
no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

Paulo Jobelino Fabiano, 
popularmente conhecido 

como Hulk, completou 61 
anos no dia 02 de fevereiro, 

recebendo os parabéns da 
esposa Ivani Rosa da Silva 

Fabiano e de amigos e 
conhecidos de Nova Esperança 

e região. #tônonoroeste

Registro feito por Luiz 
Antônio Voltatone 

"Feliz por estar na pré 
lista do Strava Brasil, 
entre os 300 ciclistas 

que pedalaram mais de 
10000 km no ano de 

2017. #tônonoroeste
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Nova Esperança
Entre prós e contras sobre o 

assunto, o progresso da cidade 
e o descanso dos trabalhadores 
são os principais argumentos

Abertura dos Supermercados aos domingos 
gera polêmica e tema divide opiniões

Reportagem saiu às ruas e ouviu os consumidores. A abertura dos dois 
maiores supermercados da cidade acirrou o debate, já que a prática 

antes era restrita a mercados menores ou localizados nos bairrosUm tema tem gerado 
bastante polêmica no 
meio supermercadis-

ta em Nova Esperança. Os dois 
maiores supermercados da cida-
de optaram pela abertura de suas 
lojas também aos domingos, 
com horários entre às 09h00 até 
o início da tarde (13h/13h30).

Entre prós e contras sobre o 
assunto, o progresso da cidade 
e o descanso dos trabalhadores 
são os principais argumentos. 
A questão religiosa também foi 
citada pelos entrevistados. A 
falta de tempo para as compras 
em dias semanais e a comodida-
de de em se efetuar as compras 
em dia que não seja considerado 
útil foram vantagens apontadas 
pelos opinantes. 

A reportagem ouviu co-
laboradores de dois grandes 
supermercados, que pediram 
para não serem identificados e 
as opiniões de ambos são bem 
diferentes: “Temos que traba-
lhar. Quem precisa e sabe da 
importância de ter um empre-
go em tempos de dificuldades 
tem que valorizar o serviço que 
tem. Não vejo problema algum 
em trabalhar no domingo, até 
porque minha folga acaba sendo 
compensada em dias da semana 
e aproveito para outros afazeres, 
como compras ou ir ao banco”, 
disse.

Já o funcionário de outro 
supermercado disse: “acho que 
não compensa abrir aos domin-
gos. Tem muita gente que deixa 
de comprar no sábado para no 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França

Os consumidores que precisam se abastecer aos domingos comemoram a adoção da medida. Os 
que não concordam, argumentam questões religiosas ou a  necessidade do descanso dominical 
aos trabalhadores

Supermercados  
aderiram à prática

Supermercados devem abrir aos domingos?

“O movimento vem melhorando gradativamente a cada 
domingo. Ano passado apenas os supermercados menores 
abriam aos domingos e agora nós estamos abrindo tam-
bém, nosso mix de produtos é maior e temos recebido elo-
gios de clientes em relação a isso. Uma fatia de clientes dos 
mercados menores passou a comprar conosco. Temos no-
tado que muitas pessoas não compravam aos domingos, 
agora estão vindo. Nós também estamos fazendo ofertas 
específicas e isso também atrai os clientes para loja. Esta-
mos com os assados aos domingos, inclusive adquirimos 
mais uma máquina para este fim. A maioria dos nossos 
funcionários está bem contente, até porque são remu-
nerados à parte, ganhando 100%  de hora extra e uma 
folga semanal. no caso quem trabalha no domingo para 
aproveita a compensação da semana para  pagar contas, 
fazer viagens. Tanto nossa equipe quanto os clientes  tem 
correspondido muito bem” -  Vitor Prete Nunes – Su-
permercado Bom Dia Gazolla

A diretoria projetou um teste de frequência de clientes aos 
domingos e até aqui esse teste tem sido positivo para nós, 
temos tido bastante movimento. Existe uma escala. Os co-
laboradores trabalham uma semana sim, outra não. Um 
exemplo: no mês temos quatro domingos, no primeiro do-
mingo o colaborador trabalha e no próximo não trabalha, 
no terceiro sim e no próximo e último não, mais as folgas 
durante a semana. O movimento aos sábados caiu um 
pouco. A abertura do restaurante tem favorecido o movi-
mento, a loja que abria das 09h às 13h agora atende das 
9h30 às 13h30 devido ao atendimento no espaço alimen-
tação. -  Tatiane Aline da Silva Fumagali - Gerente 
do Camilo Supermercado

Fotos: José Antônio Costa

“Os funcionários ficarão 
sobrecarregados e os 

açougues não darão espaço 
para mercearias e açougues 

menores competirem. Os 
colaboradores precisam 

descansar no domingo, que 
para o brasileiro é sagrado” 

- Antônio Cesar Barbosa. 

“Acho muito importante. 
Mostra que a cidade 
vem crescendo e se 

desenvolvendo. Em minha 
opinião, isso já deveria estar 
acontecendo há tempos” 

– Alisson Batalha

“Acredito que para o 
consumidor é bom, gerando 

muita comodidade.Tenho 
percebido que as pessoas estão 
frequentando os Supermercados 

aos domingos. Às vezes passo 
e vejo que está tendo bastante 
movimento. Eu não sei quanto 

à questão que envolve o 
funcionário trabalhar durante 
a semana toda e no domingo 

também. O público já comprava 
em outros estabelecimentos aos 
domingos”. - Neide Ornelas 

Franzoni

“Vejo uma oportunidade para 
muitas pessoas que trabalham 
durante a semana fazerem as 

compras e também um momento 
que a família possa vir e até 

passear, pois hoje o supermercado 
é um ambiente atraente, onde 

há muitas opções de mercadoria, 
além de atender a necessidade 

de vendas por parte do mercado. 
Precisamos abrir nossa mente para 
isso, vemos já nas grandes cidades 
os mercados abertos ao domingo” 

- José Carlos Gomes de Souza

“Por ser uma cidade pequena, 
deveria abrir um ou dois mercados 

apenas por domingo, fazendo 
uma escala, e não todos ao 

mesmo tempo” - Luiz Martins 

“Sim, acho válido. A vida 
durante a semana é corrida então 

a abertura no comércio aos 
domingos falicita bastante. Somos 

de Paranacity, mas compramos 
em Nova Esperança” - Andrieli 

Silva Santana

“Sou contra a abertura dos 
mercados neste dia. Todo 

trabalhador deve ter um momento 
com a família aos domingos, 
pois é um dia abençoado em 
que devemos nos dedicar  à 
vida religiosa e ao Senhor. 

Primeiramente à Deus e também 
ao lazer com a família. Estão 

dizendo que o colaborador pode 
descansar durante a semana uma 

vez que trabalhe aos domingos. Na 
minha opinião, os mercados não 
deveriam abrir aos domingos” – 

Daniel Alves de Carvalho

“Eu acho ótimo, pois como eu 
trabalho durante a semana, no 
domingo é melhor, mais fácil. 
Muitas pessoas trabalham no 

sábado e não dispõem de tempo 
para compras, então a abertura 

do mercado no domingo é 
melhor e traz mais comodidade” 

- Maria Aparecida Ribeiro

domingo vir ao mercado. Este é 
um período em que poderíamos 
estar com a família e temos que 
dar plantão, além do que, com 
menos funcionários atenden-
do nesta loja aos domingos, as 
filas se formam. Acho que para 
o consumidor o melhor seria se 
adaptar nos dias semanais para 
termos nosso merecido des-
canso dominical”, pontuou o 
colaborador que pediu que seu 
nome fosse mantido em sigilo. 

ATIVIDADE ESSENCIAL:
Supermercados e hiper-

mercados passaram a ser con-
siderados, a partir de agosto de 
2017, como atividade essencial 
da economia. Segundo o Mi-
nistério da Indústria, Comércio 
Exterior e Serviços, a mudança 
da norma, publicada no Diá-
rio Oficial da União em 17 de 
agosto de 2017 atende a uma 
solicitação feita no ano passado 
pela Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras) e é um 
pleito antigo do setor varejista. 
Para o ministério, a alteração na 
legislação melhora o ambiente 
de negócios, dá mais competi-

tividade ao segmento, permite 
o crescimento das empresas e, 
consequentemente, a geração de 
emprego. “Nós estamos moder-
nizando [a legislação], não só 
em favor dos empresários, mas 
do povo brasileiro, que quer ir 
ao supermercado no feriado e 
nos fins de semana”, disse o pre-
sidente Temer, no momento em 
que assinou em 2017, o  referido 
decreto. De acordo com dados 
da Abras, os supermercados re-
presentam 83,7% da comercia-
lização de produtos de primeira 
necessidade.
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Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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O fim da estabilidade no serviço público
ARTIGO

*Luiz Carlos Borges da Silveira

 O Brasil passa por perío-
do de mudanças tendentes 
a modernizar e dinamizar a 
vida política e administra-
tiva no âmbito do governo, 
por isso acredito ser opor-
tuno repensar e discutir a 
estabilidade funcional no 
serviço público. Esse institu-
to vem do tempo em que a 
carreira apresentava poucos 
atrativos em comparação 
com a iniciativa privada e 
por isto buscou-se propor-
cionar alguma garantia ante 
as incertezas do mercado de 
trabalho no setor particular. 
Hoje, a estabilidade tem ge-
rado vícios que visivelmente 
comprometem a prestação 
do serviço, daí a necessidade 
de reconsiderá-la, debaten-
do a viabilidade de sua ex-
tinção ou aplicação de novo 
ordenamento nas relações 
de trabalho na área oficial.

É sabido que, com pou-
cas ressalvas, a prestação do 
serviço público à população 
é deficiente, morosa e extre-
mamente burocrática com 
decisões centralizadas sujei-
tas a uma legislação extensa 
e complicadora e algumas 

normas ultrapassadas. A vi-
talícia garantia do emprego 
favorece a falta de empenho 
e a acomodação, produzin-
do falsa necessidade de mais 
funcionários para execução 
das mesmas tarefas. Daí, 
mais concursos, mais gente 
contratada que logo estará 
igualmente desmotivada e 
acomodada.

Portanto, seria conve-
niente a adoção de normas 
que contribuam para mo-
tivação funcional e con-
sequente dinamização da 
atividade sem sistemáticas 
admissões que incham a má-
quina e aumentam despesas 
sem observância do critério 
custo/benefício. Uma das al-
ternativas pode ser o ganho 
por produtividade. A inicia-
tiva privada utiliza esse siste-
ma com proveito em termos 
de aumento da produtivi-
dade e da qualidade, com 
empregados em constantes 
treinamentos, reciclagem e 
avaliação séria que resultam 
em vantagens salariais. No 
âmbito público, em diver-
sas carreiras isso é possível, 
como no ensino, no aten-

dimento de saúde. Haveria 
com certeza maior motiva-
ção, mais empenho e par-
ticipação com ganho para 
ambas as partes. A ascensão 
deve ter por base o mérito, a 
dedicação e a produtividade. 
É verdade que a administra-
ção federal aplica processo 
de avaliação, porém mais 
vale para o currículo fun-
cional contando pontos para 
eventual processo de pro-
moção. Além do mais, não 
utiliza critérios que assegu-
rem imparcialidade. É a cha-
mada Avaliação 360 Graus, 
onde, curiosamente, o fun-
cionário participa e avalia a 
si próprio. 

No fundo, tal avaliação 
não tem nada a ver com 
ganho por produtividade, 
um mecanismo tão impor-
tante que até os clubes de 
futebol de ponta, obrigados 
a altas contratações de pro-
fissionais caros passaram a 
adotar uma tabela especial 
vinculando o salário do atle-
ta a conquistas do clube que 
revertam em mais renda, in-
clusive contratos publicitá-
rios e de merchandising.

Um dos problemas do 
princípio da estabilidade é 
sua banalização e extensão a 
categorias que se acham fora 
do benefício. Hoje, o cus-
to da máquina pública com 
funcionários que exercem 
atividade-meio ultrapassa o 
limite da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal criando difi-
culdades e impossibilitando 
o governo de melhorar o 
nível salarial, oferecer grati-
ficações, treinamento e reci-
clagem àqueles que exercem 
atividade-fim, ou seja, que 
tratam diretamente com a 
população, que atendem às 
pessoas, pois são esses que 
efetivamente cumprem o pa-
pel do Estado. Os outros bu-
rocratizam o serviço e entra-
vam o atendimento público. 
Deve-se ter em conta que 
governo existe para atender 
ao povo.

Apesar de recuo de 5,5%, safra 2017/2018 
será a segunda maior dos últimos anos

A Companhia Nacio-
nal de Abastecimento 
(Conab) informou 

que a safra de grãos 2017/2018 
deverá alcançar 225,6 milhões 
de toneladas, sendo a segunda 
maior da série histórica, que 
é liderada pela safra anterior. 
Na comparação com o volu-
me produzido em 2016/2017, 
de 237,7 milhões de toneladas, 
espera-se um recuo de 5,1%, 
embora a área total de plantio 
prevista seja 0,2% maior, de 
61,01 milhões de hectares.

O levantamento que ana-
lisou os principais centros 
produtores de grãos, de 21 a 
27 de janeiro, identificou que 
sofrerão queda culturas como 
a soja, o milho e o arroz, que 

passam de 12,327 milhões 
de toneladas para 11,639 mi-
lhões, com uma colheita 5,6% 
inferior à de 2016/2017. A 
produção de arroz, estimada 
em 11,6 milhões de toneladas, 
não sofreu alterações signifi-
cativas, visto que as condições 
climáticas permanecem fa-
voráveis à cultura, segundo o 
levantamento.

"O pessoal do arroz está 
com dificuldade de preço. 
Nós tivemos uma safra excep-
cional no ano passado, vamos 
ter uma safra muito boa este 
ano. O governo não tem nada 
de estoque de arroz. Por um 
lado, é positivo, porque temos 
a garantia do abastecimento 
privado. Isso fez com que os 

*Luiz Carlos Borges da Silveira é empresário, médico e professor. Foi Ministro da Saúde e Deputado Federal.  

preços do arroz estejam no 
limite do preço mínimo. Tem 
regiões com o preço de mer-
cado abaixo do preço míni-
mo", disse o diretor-presiden-
te da Conab, Marcelo Bezerra.

Segundo Bezerra, o gover-
no federal programa emitir 
nesta sexta-feira (9) um aviso 
de Prêmio para o Escoamento 
(PEP) e Prêmio Equalizador 
Pago ao Produtor Rural (Pe-
pro) para o arroz, no valor de 
R$ 100 milhões. "Faremos três 
ou quatro leilões, até atingir 
1,2 milhão de toneladas de ar-
roz", informou.

Circunstâncias intrínse-
cas à cultura do feijão, como 
dificuldades de manejo, pro-
blemas sanitários e na comer-
cialização estabelecem forte 
pressão sobre o produto, na 
avaliação dos especialistas da 
Conab. Para a primeira safra é 
constatado um encolhimento 
da área plantada, o que reflete 

uma produção de 1,25 milhão 
de toneladas, sendo 811 mil 
toneladas de feijão-comum 
cores, 295,7 mil toneladas de 
feijão-comum preto e 147,6 
mil toneladas de feijão-caupi. 
Na segunda safra, há uma 
expansão das terras destina-
das ao produto, o que resulta 
num incremento na produ-
ção, estimada em 1,23 milhão 
de toneladas, sendo 546,1 mil 
toneladas de feijão-comum 
cores, 184,6 mil toneladas de 
feijão-comum preto e 503,2 
mil toneladas de feijão-caupi.

A primeira safra do milho, 
por sua vez, de 24,74 milhões 
de toneladas, será 18,8% me-
nor do que o da safra passada, 
ocasionado por uma redução 
de área e produtividade. Na 
segunda safra, a retração é da 
ordem de 6,1% em relação à 
safra anterior, com a produ-
ção chegando a 63,26 milhões 
de toneladas. Com isso, a ex-

pectativa para o milho é de 
redução de 10,1%, já que a 
quantidade colhida passa de 
97,8 milhões para 88 milhões 
de toneladas.

Ainda conforme o bole-
tim, a soja, cultura favorita 
dos produtores brasileiros, 
ao lado do milho, apresenta 
uma diminuição de 2,2% na 
produção, com um total de 
111,6 milhões de toneladas, 
ante 114,1 milhões de tonela-
das do período mais recente. 
No quesito produtividade, a 
oleaginosa sofreu perda ava-
liada em 3.364 quilos/hectare 
da safra anterior para 3.185 
quilos/hectare.

O superintendente de In-
formações do Agronegócio 
da Conab, Aroldo de Oliveira 
Neto, ressaltou que, enquanto 
a soja e o milho são favoritos 
pelos produtores devido à 
projeção no mercado externo, 
o feijão e o arroz, que com-

põem a icônica mistura pre-
sente no prato dos brasileiros, 
"representam saúde", apesar 
de estarem sendo plantados 
em espaços menores.

O cenário mais próspero 
salientado pela Conab foi o do 
algodão: com o plantio próxi-
mo do fim, deve registrar um 
aumento de 1,789 milhão de 
toneladas de pluma (17%). A 
companhia destacou ainda, 
como regiões de potencial 
ou já existente crescimento, 
Tocantins, Rondônia, estado 
com grande capacidade de 
escoamento da safra, e Mara-
nhão, que, segundo Oliveira 
Neto, tem sido estimulado na 
produção agrícola por pro-
gramas governamentais. "No 
Norte, estamos vendo uma 
fronteira que se abre no su-
deste do Pará", acrescentou o 
superintendente.

Agência Brasil
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EDITAL DE VAGAS - 08/02/2018

AT ENDENT E DE PEDÁGIO ( PCD )
AUXILIAR  ESCRITÓRIO

AUXILIAR DE PRODUÇÃO  ( PCD )
ELET RICISTA DE CAMINHÃO

EMPACOTADOR  ( PCD )
MECÂNICO DE CAMINHÃO

MOTORISTA DE CAMINHÃO - CNH ( E )
PINTOR DE ALVENARIA

T ÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE 
INT ERNET (HELP DESK)

T RABALHADOR  RURAL  ( PCD )

PLANTÃODASEMANA

10/02/2018 ATÉ 16/02/2018

TAXA DE COLETA DE LIXO
Atenção contribuinte, nas próximas semanas você deve 

receber através dos Correios, o boleto referente à cobrança 
da Taxa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Domicilia-
res com vencimento em 10 de março de 2017. Essa taxa não 
será anexada ao seu IPTU, desta forma, você pode optar por 
paga-la através do boleto em cota única ou dissolvida em 9 
parcelas na sua conta de água.

• Quando vou receber o boleto na minha residência?
O boleto será entregue pelo Correios entre os dias 15 e 23 

de fevereiro de 2018. A Taxa de Coleta de Lixo será impressa 
em sulfite com os seus dados e informações importantes de 
esclarecimento. Fique atento para não se desfazer de nenhu-
ma correspondência.

• Se eu não pagar o boleto, o que acontece?
O não pagamento do boleto em cota única implicará na 

divisão automática da taxa em 9 vezes que será lançada e co-
brada pela Sanepar. É importante frisar que este valor é anual.

• Quero parcelar em 9 vezes, como eu faço?
Caso opte pelo pagamento parcelado na sua conta de 

água, desconsidere este boleto que automaticamente a taxa 
será lançada e cobrada pela Sanepar em 9 vezes para este 
exercício.

• Existe possibilidade de dividir em 12 parcelas no pró-
ximo ano?

Sim. A partir de 2019 a Taxa de Coleta de Lixo poderá ser 
parcelada em até 12 vezes.

• É o mesmo valor para todo mundo?
O valor não é o mesmo para todo mundo. A metodologia 

aplicada para mais de 50 localidades do Paraná usa como re-
ferência o volume da micromedição de água para estabelecer 
parâmetros de cobrança.

• Por que a partir deste ano a taxa vem separada do 
IPTU?

As taxas não serão mais anexadas à cobrança de IPTU, 
pois a inadimplência do imposto predial é alta, mas a coleta 
de lixo continua e outros serviços continuam acontecendo 
normalmente, inclusive para o devedor. Com isso, os gatos 
com a coleta de lixo são maiores do que a arrecadação, dei-
xando o munício em déficit e precisando tirar recursos de 
outras pastas para garantir os serviços. A Lei Complementar 
nº 2.588/17 estabelece que a Taxa de Coleta de Lixo é um 
tributo obrigatório e seu valor é fixado por lei para atender as 
demandas de custos de coleta. A fixação dessa taxa em conta 
de água deve minimizar a inadimplência.

• Por que tenho que pagar essa taxa?
O cidadão é responsável pelo lixo que produz, mas cabe 

ao poder público gerenciar essa coleta. A Taxa de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos Domiciliares é um tributo obri-
gatório e seu valor é fixado por lei para atender as demandas 
de custos de coleta, gerenciamento e separação dos resíduos 
sólidos até o destino final, o aterro sanitário.

• Tenho outras dúvidas, como faço para esclarecer?
Para maiores esclarecimentos, dirija-se ao Setor de Tri-

butação da Prefeitura Municipal de Nova Esperança que fica 
instalada na Av. Rocha Pombo, 1453 ou pelo telefone (44) 
3252-4545

Numa semana em que o 
cinema está recheado de fil-
mes concorrentes ao Oscar, 
a estreia da vez acabou sen-
do ofuscada. Bem por isso, a 
Coluna Sétima Arte traz para 
você tudo o que Cinquen-
ta Tons de Liberdade pode 
acrescentar, ou não, para o 
atual cenário cinematográfi-
co. Mas, se você não é muito 
fã desse tipo de filme, vamos 
falar um pouco também do 
novo filme de Ridley Scott, 
Todo o Dinheiro do Mun-
do, um suspense interessante 
que vale e a pena ser conferi-
do no cinema.

Cinquenta Tons de Liber-
dade é o desfecho da história 
iniciada em Cinquenta Tons 
de Cinza, o terceiro capítulo 
dessa trilogia chegou ontem 
ao cinema sem muito alar-
de, com uma campanha de 
marketing discreta e tendo 
que competir com os queri-
dinhos da atualidade que fo-
ram indicados ao Oscar. Esse 
conjunto de fatos faz desse 
filme muito mais uma tenta-
tiva de dar um desfecho dig-
no à sua história - que teve 
um declínio claro ao longo 
do seu desenvolvimento -  do 
que uma afronta direta de 
um blockbuster às grandes 
obras que estão em cartaz.

Uma coisa é fato, Cin-
quenta Tons de Liberdade 
não será um grande sucesso, 
mas não será um fracasso ou 
fiasco financeiro, isso porque 
o best-seller de E. L. James, 
a autora, tem uma legião de 
fãs ao redor do mundo que, 
com certeza aguarda de for-
ma ansiosa a adaptação desse 
terceiro filme ao cinema. As-
sim, esse é um filme bastante 
despretencioso e que não se 
esforça nem um pouco em 
surpreender, apenas foca em 
entregar ao público aquilo 
que ele mais almeja, ou seja, 
“mais do mesmo”.

O diretor James Foley in-
siste em todos os clichês do 
filme anterior e não faz isso 
por mérito próprio, mas pe-
las limitações da própria tra-
ma, que pode ser dividida em 
duas partes, uma primeira 
que tem como principal dile-
ma o desejo da protagonista 
em ter um bebê, algo que não 
está nos planos de seu mari-
do, o que é o centro das dis-
cussões que sempre acabam 
em sexo, afinal, o filme tem 
que ser um drama erótico.  

Falando em erotismo, eu 
ainda não sei quem é que 
teve a incrível ideia de tornar 
a insossa Dakota Johnson em 
símbolo sexual, pois mesmo 

aparecendo várias vezes nua 
ao longo da trama, falta a ela 
a sensualidade tão essencial 
de uma verdadeira femme 
fatale.

Se mais de 50% do filme 
se desenvolve em torno des-
sa dinâmica que não leva a 
nada, o restante do filme de-
senha uma trama mais ela-
borada, mesmo que ainda 
primária. Assim, a segunda 
parta de Cinquenta Tons de 
Liberdade relembra filmes de 
suspense desenvolvidos com 
baixo orçamento. O que de-
veria surpreender torna o fil-
me enfadonho, pois ao inserir 
um vilão genérico na trama 
simplesmente para aumentar 
a dramaticidade das relações, 
temos um personagem que 
não mostra motivação ou 
inteligência dignas para um 
desenvolvimento razoável da 
história, fazendo assim, com 
que o contexto geral seja des-
cartável.

Dessa forma, o que se 
apresenta é o mais fraco dos 
três filmes da trilogia Cin-

quenta Tons de Cinza, que 
poderia ser tranquilamente 
um made for Tv, pois isso não 
ofenderia ninguém. Agora, 
entender porque algo de qua-
lidade tão duvidosa está con-
correndo pela atenção do pú-
blico com os grandes nomes 
do cinema do ano de 2018 é 
realmente uma incógnita.

Caso você faça parte do 
séquito de fãs de E. L. James, 
vá ao cinema, veja o filme e 
tire suas conclusões, pois sei 
que você vai me achar bas-
tante ácido em relação ao que 
escrevi sobre Cinquenta Tons 
de Liberdade. Caso você não 
o seja simpático à Trilogia 
de Cinquenta Tons de Cin-
za e queira ir ao cinema ver 
um filme de qualidade e com 
uma trama interessante, mi-
nha sugestão é Todo Dinhei-
ro do Mundo.

Esse drama, recheado de 
suspense conseguiu conquis-
tar uma indicação ao Oscar 
de Melhor Ator Coadjuvante 
pela atuação do incrível Ch-
ristopher Plummer. Ele que 
foi escalado para substituir 
Kevin Spacey, que original-
mente era o dono do papel, 
acabou surpreendendo a to-
dos e dando uma aula de óti-
ma atuação. 

Todo Dinheiro do Mun-
do mostra uma nova fase 
do aclamado diretor Ridley 
Scott, que deixa de lado a 
ficção científica e seus afins, 
para colocar os pés bem fin-
cados no chão, trazendo uma 
trama baseada em fatos e que 
traduz bem as motivações 
humanas. O filme é denso e 

envolvente, fazendo com que 
o expectador pense e repense 
suas motivações. 

Vamos à trama! Em 1973, 
temos o sequestro do neto fa-
vorito do magnata do petróleo 
John Paul Getty (Christopher 
Plummer), um dos primei-
ros bilionários da história da 
humanidade. O sequestro do 
rapaz coloca a sua mãe, Gail 
Harris (Michelle Williams), 
em uma corrida desesperada 
para convencer o ex-sogro a 
pagar o resgate milionário 
do filho. Frio, manipulador 

e mesquinho, Getty irá en-
carregar o ex-espião Fletcher 
Chase (Mark Wahlberg), seu 
homem de confiança, de des-
cobrir quem e o que está por 
trás do crime, solucionando 
o problema sem o desperdí-
cio de nenhum centavo de 
sua fortuna.

Por que ver esse filme? 
Porque Plummer é um mes-
tre da atuação, justificando 
sua indicação ao premio 
mais importante do cine-
ma. Seu personagem surge 
ao longo do filme como um 
grande antagonista, com sua 
moral distorcida, sua frieza e 
sua irritante mesquinharia. 
É impossível ver o filme e 
não relacionar a atuação de 
Plummer a alguém que co-
nhecemos, seja ele uma pes-
soa próxima ou uma figura 
pública, como um grande 
político. A trama e as atua-
ções suprem qualquer falha 
ou limite apresentado pelo 
trabalho do diretor Ridley 
Scott, fazendo com que o fil-
me valha a entrada do cine-
ma. Boa Sessão!

DATA: 05 / 02 / 2018
- PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei 06/2018, de autoria do Executivo 

Municipal, que cria a Secretaria Municipal de Esporte 
e Lazer - SMEL, em consonância com a Lei Municipal 
n° 2.515/2016, e dá outras providências.

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento n°01/2018, de autoria do Vereador 

Carlos Roberto da Silva, requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
da secretaria de Educação de quais foram as medidas 
tomadas para garantir as vagas para crianças que op-
tarem pelo CMEI PARCIAL na turma infantil III na 
Escola Comecinho de Vida,  quantas vagas foram cria-
das para subir esta demanda e onde elas serão alocados, 
caso realmente não reabram as turmas.

2) Requerimento n°02/2018, de autoria dos Verea-
dores Maria Isabel Cardoso Leal Escolar e Carlos Ro-
berto da Silva, requer, após ouvido plenário, seja oficia-
do o Senhor Prefeito Municipal, solicitando do órgão 
competente informações de  quais são as medidas que 
estão sendo tomadas para acabar com a infestação de 
mosquitos que abrange algumas áreas de nossa cidade.

- PROJETO DE LEI DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei n° 04/2018, de autoria do Executi-

vo Municipal, que atualiza o valor do Piso Salarial para 
os profissionais do Magistério Público Municipal de 
Nova Esperança.

2) Projeto de Lei n° 05/2018, de autoria do Executi-
vo Municipal que autoriza o Poder Executivo celebrar 
Termo de Colaboração com o ASILO SÃO VICENTE 
DE PAULO, OBRA UNIDA A SOCIEDADE SÃO VI-
CENTE DE PAULO, e dá outras providências.

3) Projeto de Lei n° 07/2018, de autoria dos Verea-
dores Carlos Roberto da Silva e Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, que institui a Lei "Lucas Begalli Zamora" 
no Município de Nova Esperança - Paraná e dá outras 
providências.

4) Projeto de Lei n° 08/2018, de autoria dos Ve-
readores Brayan Oliveira Pasquini, Carlos Roberto da 
Silva, Maurício Alexandre Marin Gaona e Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, que dispõe sobre a obrigatorie-
dade da publicação da ordem dos pedidos de corte e 
poda de árvores no Portal da Transparência do Municí-
pio de Nova Esperança e dá outras providências.

Pauta da 1ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova Esperança
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Social
Osvaldo Vidual

O agricultor Osmar 
Costa Vidual 
comemorou seus 
55 anos de vida, na 
quarta-feira, 7 de 
fevereiro, rodeado 
pelo carinho da 
esposa Teresinha 
Lazarini Vidual, dos 
filhos Matheus e 
Raphael e da futura 
nora Samile Lima. 

A empresária Cacilda 
Marconi, diretora 
da Vizzu Magazine e 
presidente da Acine 
Mulher, comemorou 
idade nova recebendo 
o carinho de familiares, 
colaboradores e amigos.

O casal Fabíola e 
Fabrício Razente, 
marcando presença 
em evento elegante 
de nossa sociedade. 
Fabrício, que é filho 

de família tradicional 
de Nova Esperança, 
diretor da Agromil 
Agropecuária, é o 

destaque da coluna 
social desta semana. 

Sócio-proprietário 
da Farmácia Top 
Farma, Wagner 

Zoccante, 
formou-se 

em Farmácia, 
recebendo os 

parabéns da 
esposa Lisiane 

Barizon, familiares, 
colaboradores e 

amigos.


