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DESDE MAIO DE 1995

É comum neste período ouvir a frase: “Feliz Pás-
coa”! A expressão lacônica é semelhante ao: “Feliz 
Natal”.

A vida no automático que o mundo moderno 
impõe faz com que o ser humano tenha facilidade 
de aprender e repetir comportamentos, muitas vezes 
sem nem mesmo entender o que está fazendo. As ve-
zes é dito: meus sentimentos, porém sem refletir na 
dor que a pessoa está sentindo.

Feliz Páscoa se transformou em frase feita nesta 
época que reina o chocolate. E afinal, o que é Páscoa? 
É uma festa religiosa. A verdadeira páscoa represen-
tava a libertação do povo de Deus de então: o povo 
hebreu, da escravidão do Egito. E apontava para Je-
sus o cordeiro de Deus que viria para nos libertar 
da escravidão do pecado. Era uma data fixa, Levítico 
23-5: “No mês primeiro, aos catorze do mês, no cre-
púsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor, assim diz a 
Bíblia”.

Portanto, não era no domingo, era uma data fixa. 
Um cordeiro era morto e a carne comida com ervas 
amargas. E o fermento era totalmente retirado das 
casas. O hábito de dar ovos de verdade vem da tradi-
ção pagã, porque cultuavam o início da vida. Os chi-
neses e os povos do Mediterrâneo também tinham 
como hábito dar ovos uns aos outros para deixá-los 
coloridos, os ovos eram cozidos com beterrabas.

E a história do coelho? Vem de uma outra tradi-
ção pagã um culto a fertilidade. Os pagãos celebra-
vam Ostera, a deusa da primavera, simbolizada por 
uma mulher que segurava um ovo em sua mão e ob-
servava um coelho, representante da fertilidade, pu-
lando alegremente ao redor de seus pés. O hábito de 
trocar ovos de chocolate surgiu na França. Antes dis-
so, eram usados ovos de galinha para celebrar a data.

Nesta época em que no imaginário infantil os 
ovos de chocolate são aguardados ansiosamente pe-
las crianças, a prefeitura de Duque de Caxias, região 
metropolitana do Rio de Janeiro entregou a mais de 
80 mil crianças o “kit Páscoa com alimentação sau-
dável”. Os alunos da rede pública municipal recebe-
ram cenouras com uma receita de bolo. Depois da 
repercussão negativa, o prefeito no outro dia emitiu 
uma nota pedindo desculpas, dizendo que a decisão 
de distribuir cenouras foi “decidida de maneira alea-
tória pelos gestores da Secretaria Municipal de Edu-
cação”.

Voltando ao chocolate, segundo dados da Asso-
ciação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, 
Amendoim, Balas e Derivados (Abicab), em 2017, 
foram produzidas 9 mil toneladas de chocolate para 
a data, o equivalente a 36 milhões de ovos – foi o 
pior ano para o setor em três anos. Em 2016, foram 
14,3 mil toneladas e 58 milhões de ovos. Em 2015, 
foram 19,7 mil toneladas e 80 milhões de ovos. A 
entidade ainda não tem números da produção de 
Páscoa deste ano.

Independente de coelho, cenoura, ovos de cho-
colates e outras diversas características da época, en-
tenda que é gratuito o maior significado da Páscoa: 
Jesus. Ele não é um mero coadjuvante, Ele é retra-
tado como o Cordeiro de Deus, que entregou a sua 
vida por mim e por você. Portanto, gratuitamente, 
quando o mundo comemora (mesmo que não seja 
na data real) o Seu Sacrifício, a Sua Morte e a Sua 
Ressurreição, aceite esse como o melhor e maior 
presente de Páscoa e verdadeiramente tenha uma 
Feliz Páscoa!

 “E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, 
porque não sabem o que fazem. E, 
repartindo as suas vestes, lançaram 

sortes”. Lucas 23:34 – Bíblia Sagrada

***

O que significa 
Feliz Páscoa?

Pais precisam ter mais 
controle sobre o acesso das 

crianças às novas tecnologias

A herança do homem cordial e 
suas marcas na política atual

Estamos em ano de elei-
ção. Nesse período que an-
tecede o dia 7 de outubro 
muito se fala da corrupção 
política, da desigualdade so-
cial, dos acertos, dos erros e 
das polêmicas em torno da 
atual administração nacio-
nal. Surgem os novos he-
róis, as novas propostas e a 
Política torna-se o principal 
assunto. Atacamos as con-
sequências de uma escolha, 
mas não compreendemos a 
fonte do problema que gera 
desgraça para toda popula-
ção brasileira. Não se retira 
uma árvore se não atingindo 
a raiz, e não iremos dar cabo 
a esse embaraço político se 
não soubermos de onde vie-
ram. O brasileiro sempre foi 
conhecido como um povo 
caloroso e amoroso, por ser 
o “povão”, a grande família, e 
de dar aquele jeitinho em si-
tuações cabeludas.  E se essa 
nossa dita maior caracterís-
tica ocupar o lugar principal 
das causas da corrupção e de 
todos esses infortúnios polí-
ticos? 

O sociólogo, historiador 
e jornalista Sérgio Buar-

que de Holanda escreveu o 
clássico “Raízes do Brasil”. 
Essa obra gira em torno do 
descobrimento do Brasil, 
do desenvolvimento e das 
motivações por detrás des-
se marco histórico. Nela, 
Buarque de Holanda desen-
volve um conceito chamado 
de Homem Cordial que, em 
síntese, é a relação social que 
o brasileiro herdou do espí-
rito aventureiro português, 
ou seja, relações e decisões 
permeadas de sentimenta-
lismo, emoção, paixão, co-
ração, e principalmente de 
laços familiares. Esse tipo de 
relação social chegou ao Bra-
sil com os portugueses e seu 
modo de governo imperial, 
onde o Estado era nada mais 
que uma evolução da famí-
lia real, de modo que as de-
cisões políticas de Portugal 
eram extremamente influen-
ciadas pelos laços calorosos 
da família e não pelo pro-
fissionalismo e pela letra da 
lei. Portugal trouxe ao Brasil 
esse tipo de relação e do des-
cobrimento do Brasil até a 
Independência, todas as de-
cisões foram tomadas a base 

desse espírito aventureiro, e 
muitas pelas rixas da famí-
lia real portuguesa. Poucas 
deliberações foram tomadas 
pela razão e pela prudência. 
Esse tipo de personalidade 
calorosa moldou nossa so-
ciedade e caracterizou desde 
cedo como seriam as futuras 
relações políticas. 

Percebemos essa herança 
presente até os dias de hoje. 
Não aprendemos a fazer a 
distinção do que é profissio-
nal, do que é pessoal. Nós, 
brasileiros, temos a horrível 
mania do Homem Cordial 
de levar tudo para o coração 
e de familiarizar todas as re-
lações sociais. Nós até estra-
nhamos as relações pessoais 
dos Europeus, e às vezes os 
consideramos “frios” nos ne-
gócios, mas a verdade é que 
em questões profissionais, os 
Europeus não veem necessi-
dade alguma de estender as 
características próprias do 
circulo familiar. “Amigos, 
amigos, negócios à parte.” 
Quem dera fosse assim! Te-
mos a mania de tratar tudo 
com carisma, com pessoa-
lidade, e pensamos que isso 

é bom, que é virtuoso e não 
refletimos sobre as conse-
quências desse tipo de rela-
ção. Não seria essa “virtude” 
brasileira a causa de tantos 
negócios e tantas decisões 
parciais e emocionais e nada 
racionais? Não seria essa a 
causa de tanto despotismo 
na política brasileira e de 
parcialidade nos votos e nos 
julgamentos? 

O Estado não é e não 
deve ser uma ampliação do 
circulo familiar, e nós pre-
cisamos romper com essa 
herança antes de irmos às 
urnas em 2018. Não precisa-
mos votar no candidato que 
é nosso amigo, no nosso pa-
rente, ou no nosso chegado, 
mas no profissional qualifi-
cado, mesmo que esse seja 
estranho a nós. Antes um 
presidente exótico e eficien-
te do que um carismático, 
porém insensato e parcial. 
O presidente não precisa ser 
nosso irmão, como se fosse 
“parte da família”, ele preci-
sa, assim como todos nós, 
realizar o seu papel com pro-
fissionalismo, competência e 
seriedade.

ARTIGO

Por: Fernando Razente – Acadêmico de História

Especialista comenta sobre os cuidados em relação ao 
tema e como ele pode afetar a educação dos pequenos

Com o avanço tec-
nológico e o fácil 
acesso à informa-

ção - que vem por meio dos 
canais de televisão, tablets, 
computadores e celulares 
- fica cada vez mais difícil 
para os pais e responsáveis 
filtrarem a grande quanti-
dade de conteúdo transmi-
tido à crianças e adolescen-
tes. Mas o que fazer e como 
lidar com tanta informação 
sem privar os pequenos 
dessas tecnologias?

Para Ana Regina Cami-
nha Braga, psicopedagoga 
e especialista em educação 
especial e em gestão esco-
lar, o problema não está na 
tecnologia em si, mas, sim, 
nos pais, que muitas vezes 
usam desses meios como 
mera distração, sem dar a 
devida importância ao que 
a criança está fazendo. “As 
crianças chegam ao mun-
do e são apresentadas a 
uma enxurrada de inversão 
de valores. Muitos pais e 
responsáveis acabam dei-
xando os filhos em frente 
à televisão, tablet, celular, 
sem se preocupar com o 
que está sendo transmiti-
do e acabam usando aque-

le meio apenas como uma 
distração”, comenta. 

O que os pais lutam para 
construir dentro de casa e 
na escola, muitas vezes, é 
destruído em minutos. É 
importante que as crianças 
tenham acesso à tecnologia, 
desde que sejam orientadas 
para isso. Pais/responsáveis 
devem esclarecer suas dú-
vidas e acompanhar esse 
processo. “O nosso papel 
em casa e na escola é orien-
tar. Caso os pais/responsá-
veis não esteja em casa para 
acompanhar a criança, é 
importante que haja uma 

pessoa que possa instruí-la 
ou dizer, pelo menos, o que 
é permitido ou não”, com-
plementa a especialista. 

A psicopedagoga expli-
ca ainda que ao assistir a 
determinado programa, ou 
ter acesso a determinado 
conteúdo, a criança/ado-
lescente reflete sobre o que 
vê, faz conexões com a sua 
realidade e extrai os pontos 
positivos e negativos daqui-
lo que acabou de visualizar. 
Nesses casos, é importante 
que haja uma conversa com 
a criança, explicando o que 
significa aquele programa 

ou informação, trazendo-a 
para a realidade de manei-
ra adequada. Para finalizar, 
Ana Regina alerta que de-
vemos evitar ao máximo o 
acesso aos conteúdos ina-
dequados e controlar o que 
está sendo visto, deixan-
do esse tempo para que a 
criança tenha oportunida-
de de desenvolver ativida-
des que ajudem significati-
vamente seu aprendizado e 
evolução.  

Bruna Bozza
P+G Comunicação 

Integrada
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Opinião do Blog
Marche por  nossas vidas 

(March for our lives)
Sábado último, 24 de março, 

uma  verdadeira multidão de jo-
vens estudantes, adultos, idosos, 
brancos, negros, enfim, todas as 
raças, todos os credos, se uniram 
para  marchas históricas em diver-
sas cidades nos Estados Unidos. 
Enquanto o presidente Donald 
Trump, que foi eleito com a ajuda 
das indústrias bélicas americanas 
defende a idéia de que todos de-
vem andar armados, assim como 
professores terem suas armas em 
cima das mesas enquanto traba-
lham, a massa humana espalhada 
por todo o país pedia a regula-
mentação na aquisição e uso de 
armas por parte  da população. 
Estiveram presentes também mi-
lhares de pessoas que tiveram 
algum membro ou amigo assassi-
nado, depois de tantas desgraças 
com armas de fogo que  conti-
nuam acontecendo naquele país. 
O ex presidente  Barack Obama 
tentou desarmar a população mas 
as indústrias bélicas americanas, 
as maiores do mundo, não per-
mitiram que isso acontecesse. O 
ex-beatle, Paul McCartney, par-
ticipou da passeata carregando 
a mensagem March for our lives 
(marche por nossas vidas), uma 
homenagem ao ex-beatle John 
Lennon,  covardemente assassina-
do em 1980 por Mark David Cha-
pman, esquizofrênico que, estan-
do armado, o matou. Enquanto lá 
eles  lutam para desarmar a popu-
lação, aqui no Brasil, a bancada da 
bala do Congresso Nacional, que 
tem o deputado federal paranaen-
se Fernando Francischini como 
membro, defende o armamento da  
população e a extinção do Estatu-
to do Desarmamento que, depois 

de aprovado, reduziu drasticamen-
te  a criminalidade no país. 

Duas greves: duas vergonhas!
Na semana passada aconte-

ceram em São Paulo capital, duas 
greves que chamaram a atenção 
de todo o país. Uma delas, a gre-
ve dos servidores municipais da 
capital paulista lutando contra 
a redução salarial que o prefeito 
João Dória(PSDB) está propondo 
com a Reforma da Previdência dos 
servidores municipais. Essa greve, 
como se vê, é uma luta dos servi-
dores para a sobrevivência, pois 
caso haja a tal reforma como quer 
o prefeito, muitos funcionários 
municipais não terão condições se 
quer para pagar contas básicas.  Já 
a outra greve, chamou a atenção 
por ser o oposto da greve dos ser-
vidores pela sobrevivência, ou seja, 
a greve dos magistrados. O motivo 
da greve dos togados é que eles não  
queriam abrir mão do auxílio mo-
radia, ou seja, mais R$ 4.300,00 em 
seus polpudos salários. Enquanto 
uma greve  era para a sobrevivên-
cia, a outra, a  greve dos togados,  
era para manter o privilégio. Mes-
mo tendo mansões ou luxuosos 
apartamentos para morarem, os 
magistrados não abrem mão do 
auxílio moradia e de outros auxí-
lios. Duas greves, duas vergonhas!

Prisão antes do trânsito em 
julgado é inconstitucional!

A Associação dos Juízes para a 
a Democracia (AJD) encaminhou  
à todos os ministros do STF o Ar-
tigo 5º da Constituição Federal que 
em seu texto básico diz: "ninguém 
será considerado culpado até o 
trânsito em julgado de sentença 
penal condenatória." Simplifican-
do, somente poderá ser  condenado  
em definitivo depois  de  esgotar a 

ultima instância. É baseado nesse 
Artigo e com Jurisprudências pelo 
fato de Lula ser ex-presidente é que 
o STF ainda não julgou o habeas 
corpus de da defesa de Lula que fi-
cou para o dia 04 de abril. Se  Lula 
ficar livre  da prisão pelo habeas 
corpus, Lula também vai se livrar 
da penalidade da Ficha Limpa, 
afirmam especialistas na matéria 
e Lula poderá  ser um fortíssimo 
candidato à presidente da Repú-
blica. A verdade é que a Suprema 
Corte está por demais preocupada 
com os 41% de intenção de votos 
de eleitores que querem a volta de 
Lula ao poder.

Coisas do Cotidiano
• Páscoa, uma celebração a 

ressurreição de Jesus Cristo. Fe-
liz Páscoa à todos os leitores desta 
coluna;

• 25 de Março: Dia da Imigra-
ção Árabe no Brasil. Os cumpri-
mentos desta coluna  aos imigran-
tes árabes e seus descendentes que 
muito contribuíram para o desen-
volvimento do Brasil:

• 29 de Março - Parabéns Curi-
tiba, capital do  Paraná. Hoje é dia 
de seu aniversário.  São 326 anos. 
Ensino médio e superior de pri-
meira qualidade e  posteriormente 
com a chegada  das indústrias, tor-
naram Curitiba uma cidade cos-
mopolita;

• Espaço - Cultura - Rio Bran-
co do Sul - É a terra da Miss Pa-
raná 2018, Deise Caroline Taborda 
Ribas, 21, eleita recentemente em 
Maringá. Vamos prestigiar nossos 
irmãos paranaenses de Rio Branco 
do Sul,  cidade com 32.000 habi-
tantes, situada há 26 quilômetros 
de Curitiba, que faz parte da Re-
gião Metropolitana de Curitiba e 
do Vale da Ribeira.  Aliás, prati-
camente todas as cidades daquela 
região foram descobertas graças às 
grandes minerações de ouro e ou-
tros minérios  que haviam por lá e  
que foram exploradas por grupos 
de tropeiros. Antes, Rio Branco era  
chamado de  Vutuveraba, passando 
a se chamar Rio Branco do Sul em 
homenagem ao Barão do Rio Bran-
co e, também para não ser con-
fundido com Rio Branco, capital 

ENTRELINHAS
***Uma coisa está clara no Brasil. Eu ouço essas afirmações todos os dias em todos os lugares. "o Juiz Sérgio Moro e os 
seus colegas do Tribunal Regional Federal (TRF-4), de Porto Alegre, não querem Lula como candidato à presidente do 
Brasil." Não é de hoje que a perseguição contra o petista é implacável. Isso é tão verdade que  se Paulo Vieira de Souza, 
o Paulo Preto, não fosse filiado ao PSDB, também estaria preso. Mas estão fazendo uma blindagem em cima do sujeito 
para evitar que  caciques do PSDB sejam presos. Perguntar não ofende: por que ladrões e corruptos como  Michel Temer, 
Rocha Loures, Rodrigo Maia, Renan Calheiros, Geraldo Alckmin, José Serra, Aécio Neves, Bolsonaro, Romero Jucá, 
Eliseu  Padilha, Kassab e tantos outros não estão condenados à prisão como Lula? Como se sabe, 80% dos parlamentares 
do Congresso Nacional está envolvido em corrupção, segundo a Justiça.  Estamos sem candidatos.***Estudantes 
brasileiros em Coimbra, Portugal, estão revoltados  com a discriminação daquela Universidade.  Brasileiros pagam seis 
mil euros anual a mais que os estudantes portugueses.***"Me deixa de fora desse seu mau sentimento, pois você é uma 
pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatas" (Palavras do ministro Luiz Roberto Barroso 
ao ministro e empresário Gilmar Mendes, depois de um bate-boca em reunião do Supremo Tribunal Federal).

do Acre. O que pouca gente sabe 
é que está naquele município a 
maior fábrica de cimento da Amé-
rica Latina: "A Votorantin Cimen-
to", que praticamente nasceu com 
o município e  que hoje fabrica seis 
milhões de toneladas de cimento 
por ano. Ainda naquele município, 
ha mais duas fábricas dessa mes-
ma empresa que fabricam arga-
massa, calcário para a agricultura 
e conglomerados. 90% da mão de 
obra especializada de Rio Branco 
do Sul trabalha nas empresas, que 
além do ICMS, contribuem para  
a melhoria da educação, saúde, 
merenda escolar e também para a 
população mais pobre, transportes 
e auxilia na administração muni-
cipal. A renda per capta é boa e 
a Votorantin Cimento contribui e 
muito para a qualidade de vida de 
toda aquela região;

• Antes, Nossa Senhora do 
Desterro. Depois, Florianópo-
lis, uma homenagem a Marechal 
Floriano, segundo presidente do 
Brasil. Repleta de beleza naturais 
e cada dia surgem novas praias, 
como Canajurê,  Florianópolis, 
ilha da magia, onde se esconde pe-
quenos pedaços do paraíso, com-
pletou 345 anos no último dia 23 
de março. Parabéns manezinhos! 

• Sem solução - No final da 
última semana, na favela da Ro-
cinha, Rio de Janeiro, uma ação 
da  Polícia Militar num baile funk 
acabou em tiroteio, morrendo sete 
pessoas, maioria jovens;

• Beto Richa, governador do 
Paraná, deixará o cargo no pró-
ximo dia 7 de abril, para se can-
didatar a uma vaga no Senado, 

nas eleições de 7 de outubro. 
Com a saída de Richa, a vice Cida 
Borghetti tem um bom espaço 
para crescer  e disputar as eleições 
para governador em 07 de outubro 
próximo com amplas possibilida-
des de vencer;

• Dois ônibus da caravana de 
Lula foram atingidos por tiros 
quando seguiam das cidades para-
naenses de Quedas do Iguaçu para 
Laranjeiras do Sul. O Paraná foi o 
único Estado que não deu segu-
rança a caravana petista. 

Assado, frito, ao molho ou 
cru, coma bastante peixe!

O peixe é um alimento saudá-
vel e vai bem de qualquer maneira 
que você queira prepará-lo: assa-
do, frito, ao molho ou cru. Ape-
sar da grande extensão do litoral 
brasileiro, da grande quantidade 
de rios e pesqueiros, o brasileiro 
ainda não tem muito hábito de 
comer peixe, preferindo as carnes 
de  bovinos, suínos e aves. Segun-
do pesquisadores, temos no Brasil 
cerca de 25 mil espécies de peixes  
que vivem nos mais diferentes ha-
bitat.  Alimento saudável, rico em 
gorduras poli-insaturadas, ôme-
ga 3, vitaminas, sais minerais, o 
peixe  contribui definitivamente 
para a diminuição das doenças 
cardiovasculares, derrames cere-
bral, hipertensão arterial, diminui 
a obesidade, depressão, do  Mal de 
Alzheimer,etc. O peixe também 
é importante na formação do cé-
rebro dos bebês ainda na barriga 
da mãe. Recomenda-se à  gestan-
tes a comerem peixes. Conta a 
história que os nossos ancestrais 

já comiam peixe há mais de dois 
milhões de anos. Jesus Cristo  en-
sinava os seus discípulos a pes-
car  no mar de Tiberíades para  
dar uma alimentação saudável ao  
povo. É importante que você sai-
ba que os  peixes de carne clara 
como bacalhau, linguado, badejo, 
corvina, carpa, dourado, garoupa, 
etc., possuem menor quantidade 
de lipídeos que os de carne escura 
como o atum, arenque, anchova, 
cavalinha, sardinha, salmão, etc. 
Ricos em vitaminas como B, A e 
D, o peixe também possui gran-
de quantidade  de sais minerais 
como cálcio, fósforo, ferro, cobre, 
selênio e no caso dos peixes de 
água salgada ainda temo os iodo. 
Dentre os peixes mais consumidos 
pelos brasileiros estão a tilápia, de 
água doce, carne saborosa,  criada 
em rios ou em tanques pelos pisci-
cultores, sendo o Paraná o maior 
produtor de tilápias, com 28,8% 
da produção nacional. Os peixes 
tambacu, tambaqui e pacu, conhe-
cidos como redondos, são os mais 
criados no Norte e Nordeste do 
país.- Os peixes de água doce mais 
conhecidos são a tilápia, cascudo, 
curimbatá, jaú, lambari, mandi, 
pintado, surubim, pacu, traíra, 
piau, bagre, pirarucu, dourado, 
etc., e os de água salgada mais 
conhecidos são pescada, cação, 
robalo, corvina, garoupa, tainha, 
atum, cavala, cavalinha, anchova, 
salmão, linguado, etc.

Pingos e Respingos Interna-
tional From Brazil

Happy Easter to the readers 
of this section!

Brasil quer dobrar número de turistas 
estrangeiros e gerar 2 milhões de empregos

Em operação que 
investiga fraudes a 
licitações, Gepatria 
cumpre mandados 

de prisão e de 
busca e apreensão 

O Ministério do Turismo 
lançou na terça-feira 
(27) o Plano Nacional 

do Turismo (PNT), que elen-
ca um conjunto de metas para 
o setor nos próximos quatros 
anos. Entre os objetivos a se-
rem alcançados até 2022, está a 
criação de 2 milhões de postos 
de trabalho no segmento, que 
somente no ano passado foi 
responsável por 8,5% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), com 
aporte de US$ 152,2 bilhões na 
economia brasileira. O governo 
também pretende triplicar a re-
ceita do turismo no período e 
quase dobrar o número de pes-
soas que viajam dentro do país 
e o de estrangeiros que visitam 
o Brasil.

"Temos em mãos um ins-
trumento que direciona políti-
cas efetivas, orienta os gestores 
sobre as prioridades do setor e 
traz metas factíveis para o Bra-
sil se tornar uma potência mun-
dial no mercado de viagens”, 
afirmou o ministro do Turismo, 
Marx Beltrão, em comunicado 
à imprensa.

De acordo com o PNT, o 
aproveitamento do setor de tu-
rismo está ainda muito longe 
das potencialidades nacionais. 
Relatório do Fórum Econômi-
co Mundial, de 2017, mostra 
que, entre 136 países, o Brasil 
é considerado o número um 
no quesito diversidade de re-
cursos naturais, além de se des-
tacar como 8º classificado no 
item recursos culturais. Apesar 
desta vantagem comparativa, o 

país está ainda muito atrás em 
parâmetros como ambiente de 
negócios (129º), priorização do 
setor (109º), segurança (106º), 
recursos humanos (93º) e aber-
tura internacional (66º). Por 
causa de eventos internacio-
nais como a Copa do Mundo 
Fifa 2014 e os Jogos Olímpicos 
de 2016, o Brasil melhorou sua 
infraestrutura aeroportuária 
e os serviços turísticos, que já 
figuram entre os 40 melhores 
do mundo, mas ainda é preciso 
mais, segundo o governo.

Só no ano passado, o turis-
mo no planeta atraiu mais de 
1,3 bilhão de pessoas, gerou 292 
milhões de empregos e movi-
mentou US$ 7,6 trilhões. Desse 
total, o Brasil recebeu menos 
de 0,6% dos viajantes e faturou 
apenas 0,4% do valor global 
movimentado pelo setor de 
viagens. Uma das metas é pra-
ticamente dobrar o número de 
visitantes estrangeiros, que até 
bateu recorde no ano passado, 
com 6,5 milhões de turistas, 
mas que pode atingir 12 mi-
lhões em 2022, de acordo com 
o PNT. "Nesse sentido, medidas 
como o aumento da promoção 
internacional e do número de 
voos e a implantação de vistos 
eletrônicos para desburocrati-
zar a vinda de estrangeiros para 
o país serão fundamentais para 
ampliar o número de turistas 
internacionais no Brasil", diz 
um trecho do plano.

A ideia é aumentar a receita 
gerada pelos visitantes estran-
geiros de US$ 6,5 para US$ 19 

Cinco mandados de 
prisão temporá-
ria e 12 mandados 

de busca e apreensão fo-
ram cumpridos na manhã 
desta segunda-feira, 26 de 
março, em residências e 
empresas nos municípios 
de Cambará e Jacarezinho, 
Norte Pioneiro do Estado, 
como parte de operação 
do Ministério Público do 
Paraná. Batizada de Tentá-
culos do Norte, a operação 
decorre de investigações 
envolvendo um grupo 
de empresas suspeitas de 
fraudar licitações em di-
versos municípios da re-
gião.

O trabalho de apura-
ção, realizado pelo Grupo 
Especializado na Proteção 
ao Patrimônio Público e 
no Combate à Improbi-
dade Administrativa (Ge-
patria) do Norte Pioneiro, 
pela 2ª Promotoria de Jus-
tiça de Cornélio Procópio 

e pela Promotoria de Justi-
ça de Cambará, indicou a 
formação de um grupo de 
empresas, todas com liga-
ção entre si e chefiadas pe-
las mesmas pessoas, com 
a finalidade de fraudar li-
citações. As fraudes foram 
realizadas pelo ingresso 
simultâneo em licitações e 
uso de empresas em nome 
de “laranjas”, além da atua-
ção do grupo em dispensas 
de licitações direcionadas.

Os mandados foram 
cumpridos por integran-
tes do Gepatria, da 2ª 
Promotoria de Justiça de 
Cornélio Procópio e da 
Promotoria de Justiça de 
Cambará, com o apoio das 
Promotorias de Justiça de 
Ribeirão do Pinhal, Uraí, 
Wenceslau Brás, Jacare-
zinho e Congonhinhas. 
Foram presos temporaria-
mente quatro empresários 
e um servidor público de 
Cambará. MPPR

bilhões em quatros anos. Para 
isso, uma das iniciativas é am-
pliar o número de eventos in-
ternacionais sediados no país, 
já que o turista de negócios 
gasta, em média, US$ 82,54 por 
dia, enquanto o turista de lazer 
desembolsa uma valor médio 
menor (US$ 61,41 por dia), se-
gundo dados da Organização 
Mundial do Turismo (OMT). 
Em 2017, o Brasil foi o 15º país 
em número de eventos e con-
venções internacionais. Para o 
governo federal, esse desempe-
nho pode ser ainda melhor.

MERCADO INTERNO: 
As viagens de brasileiros den-
tro do próprio país são "a mola 
propulsora do turismo brasilei-
ro", segundo o ministério. Esse 
volume representa 93,5% do 
PIB gerado pelo setor, enquanto 
as viagens internacionais con-
tribuem com 6,5%. Apenas em 
2016, foram realizadas mais de 
200 milhões de viagens em ter-
ritório nacional.

Apesar dos números, menos 
de um terço da população (cerca 

de 60 milhões de pessoas), viaja 
pelo país. O PNT prevê ampliar 
esse volume em mais 40 milhões 
de viajantes domésticos. Para 
isso, uma das medidas previstas 
é o aumento da oferta de voos 
e rotas regionais e o estímulo à 
regionalização do turismo, algo 
pouco explorado. 

EMPREGOS: Segundo o 
PNT, o turismo impacta mais de 
cinquenta segmentos da econo-
mia, gerando emprego e renda, 
atualmente, para cerca de 7 mi-
lhões de pessoas. As principais 
geradoras de empregos diretos 
são as atividades relacionadas a 
hotelaria, agências de turismo, 
companhias aéreas, demais ti-
pos de transportes de passagei-
ros e turistas, além de restauran-
tes e empreendimentos de lazer.

Com o aumento das viagens 
domésticas e do número de tu-
ristas internacionais no país, o 
mercado de trabalho deverá se 
aquecer, segundo o governo, e 
chegar a 2022 com um aumento 
de 2 milhões de postos de traba-
lho no setor.  Agência Brasil

Só no ano passado, o turismo no planeta atraiu mais de 1,3 bi-
lhão de pessoas, gerou 292 milhões de empregos e movimen-
tou US$ 7,6 trilhões. Desse total, o Brasil recebeu menos de 
0,6% dos viajantes e faturou apenas 0,4% do valor global movi-
mentado pelo setor de viagens. 

Divulgação
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Nova Esperança amplia utilização 
de poços na captação de água

Gigante das redes sociais usa os jornais 
impressos para explicar vazamento de dados

Interligações de mais dois novos poços artesianos melhoram 
o sistema de abastecimento de água. Investimentos somam R$ 

1.163.083,00. As obras deverão estar concluídas até o mês de setembro

Facebook teve de recorrer aos veículos tradicionais de imprensa 
para recuperar credibilidade e reparar dano no mercado

As discussões acerca 
do uso dos recursos 
hídricos, motivados 

semana passada pelo Fórum 
Mundial da Água e também 
pelo Dia Internacional da 
Água, também se refletem 
em Nova Esperança. O mu-
nicípio vem ampliando a 
diversificação da captação, 
aumentando a participação 
dos poços artesianos. Essa 
fonte já é responsável por 
45% do abastecimento da 
cidade, sendo o restante re-
tirado do Ribeirão Paracatu, 
que se encontra em avança-
do processo de assoreamen-
to.   

Neste sentido, a Com-
panhia de Saneamento do 
Paraná (Sanepar) está in-
vestindo na ampliação dos 
sistemas de abastecimento 
de água no município. Os 
empreendimentos estão 
em andamento e devem ser 
concluídos até o mês de se-
tembro deste ano. A cidade, 
que no ano passado possuía 
04 poços artesianos, am-
pliou esta forma de captação 
com a perfuração de mais 
dois poços (P-05 e P-06), 
que estão sendo interligados 
via tubulação. A escolha dos 
poços artesianos se deu para 
que houvesse uma maior 
setorização do sistema de 
abastecimento, não depen-
dendo somente de um único 
manancial para a captação 
de água. 

Esta operacionalização e 
interligação dos poços P-05 
e P-06, com execução de 
adutoras de água bruta, tota-
lizam 2.664,00 metros até a 
casa de tratamento no pátio 
da Estação de Tratamento 
de Água (ETA – próxima ao 
Estádio Municipal). Os ser-
viços envolvem urbanização 
dos poços, interligações hi-
dráulicas no pátio da ETA e 
obras elétricas.

A ordem  de serviço foi 
assinada no início do ano, 
dia 08 de janeiro, com 240 
dias de prazo para conclu-
são. Segundo informou a Sa-
nepar, já foram executados 

O Facebook é, inegavel-
mente, um gigante 
online, com 2 bilhões 

de usuários. Porém, foi preci-
so recorrer ao jornal impresso 
no último domingo (25) para 
explicar o vazamento de dados 
do aplicativo. O objetivo era 
garantir que as pessoas lessem 
na íntegra o pedido de descul-
pas assinado pelo CEO da em-
presa, Mark Zuckerberg, sobre 
a participação da rede social 
no escândalo envolvendo a 
Cambridge Analytica. A estra-
tégia é resgatar a confiança e a 
imagem da companhia junto 
ao público e ao mercado.

As edições impressas dos 
três maiores jornais dos EUA e 
de seis jornais do Reino Unido, 
chegaram aos leitores com um 
anúncio de página inteira com 
o texto completo e a assinatura 
de Zuckerberg no rodapé. O 
título, em letras grandes e em 
negrito, dizia: "Temos a res-
ponsabilidade de proteger sua 
informação. Se não consegui-
mos, não a merecemos", do in-
glês "We have a responsibility 
to protect your information. If 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Foto de 23 de setembro de 2016 registrou o momento em que 
um dos poços, de 250 metros de profundidade, acabava de ser 
perfurado. A boa qualidade hídrica foi atestada pela Sanepar, sendo 
que cada poço produz em média 70 mil litros d’água por hora

Fotos: Alex Fernandes França

Tubulação 
ligando um 

dos poços até 
a Estação de 

Tratamento da 
Sanepar.  Ao 

todo 06 poços 
vão abastecer a 
cidade.  A meta 

é diminuir a 
captação via Ri-
beirão Paracatu, 
que se encontra 

em avançado 
processo de 

assoreamento

População sofreu com a falta d´água em 2013 e 
2016 - Ministério Público pediu investimentos

Em janeiro de 2016, devido às fortes chuvas, a Unidade de cap-
tação foi inundada após Ribeirão Paracatu transbordar e as bom-
bas de sucção ficarem submersas. A população ficou quase uma 
semana convivendo com a falta d´água. 

Três anos antes, em 23 de março de 2013, houve o rompimen-
to de curvas de nível na mesma fazenda em que se encontra ao 
local de captação da Sanepar, explorada para o plantio de cana 
de açúcar por uma grande Usina da região. Após este episódio, o 
Ministério Público instaurou um Inquérito Civil Público para apu-
rar responsabilidades e ouvir eventuais culpados.  Dentre as pro-
posituras feitas à Sanepar à época, constava a ativação dos outros 
dois poços artesianos já perfurados, porém não ligados à Estação 
de Tratamento e o aumento dos reservatórios para garantir o abas-
tecimento da população. A situação de 2013 foi semelhante em al-
guns aspectos a ocorrida em 2016, quando um grande volume de 
chuva fez com que  o barro escorresse para o ribeirão,  dificultando  
o tratamento da água, ficando então a  população por horas segui-
das sem água.

Imagens de janeiro de 2016. Na ocasião, a casa das 
máquinas teve suas bombas de sucção tomadas 
pelo barro e a captação no Ribeirão Paracatu ficou 
comprometida. A população ficou sem água por vários 
dias

20% da obra, com implan-
tação das adutoras de água 
bruta e serviços de alvenaria 
nas áreas dos poços (muros 
e abrigos). O investimento 
realizado pela Sanepar é de é 
de R$ 1.163.083,00. De acor-
do com o gerente regional 
da Sanepar, Valteir Galdino 
da Nóbrega, “o investimen-
to em setorização é impor-
tante para diversificação de 
produção, versatilidade e 
confiabilidade do sistema, e 
minimização de efeitos em 
situações de crise hídrica”. 

Os testes de vazão realiza-
dos pela área técnica mostra-
ram que cada um dos novos 
poços produz, em média, 70 
metros cúbicos de água por 
hora. “Foram realizadas as 
análises das características 
físico-químicas da água e 
após  os ajustes finais vão en-
trar em  operação”, finalizou 
Nobrega.

we can't, we don't deserve it". 
O anúncio é parte do movi-

mento adotado pelo Facebook 
em razão do vazamento de da-
dos de 50 milhões de usuários, 
ocorrido ainda em 2014, pela 
consultoria política Cambridge 
Analytica. A rede social atri-
buiu o problema a um aplica-
tivo desenvolvimento por um 
universitário. 

Cabe lembrar que a Cam-
bridge Analytica conseguiu 
de forma indevida dados de 
usuários para construir perfis 
de eleitores norte-americanos, 
que foram usados posterior-
mente para eleger o presiden-
te Donald Trump, em 2016. O 
escândalo afetou ainda mais a 
confiança na empresa e gerou 
uma série de críticas à maior 
rede social do mundo, colo-
cando o Facebook novamente 
em xeque. Antes do vazamen-
to ganhar as manchetes, a rede 
já vinha sofrendo ataques por 

conta da propagação das cha-
madas fake news. Há suspeitas 
de que páginas do site tenham 
contribuído para a eleição de 
Trump a partir de notícias fal-
sas, denegrindo a imagem da 
então candidata democrata, 
Hillary Clinton. 

Veículos tradicionais 
mantém a credibilidade

Pesquisas realizadas nos 
Estados Unidos e divulga-
das no último fim de semana 
mostram que o público está 
perdendo a confiança no Face-
book em relação à proteção de 
dados e respeito à privacidade. 
Esta é mais uma das razões que 
fizeram Zuckerberg usar a mí-
dia tradicional para se descul-
par. Ou seja, para demonstrar 
credibilidade, a rede social com 
mais de 2 bilhões de usuários 
recorreu à mídia impressa para 
falar com seu público. 

Especialmente por conta 

dos reflexos econômicos que o 
escândalo está gerando ao Fa-
cebook, o anúncio em jornais 
importantes como os america-
nos Washington Post, The Wall 
Street Journal e The New York 
Times e o britânico The Ob-
server, pode ser uma tentativa 
de reparo na reputação da em-
presa perante os usuários, mas 
principalmente anunciantes, 
legisladores e investidores. 

Para o presidente da Asso-
ciação dos Jornais do Interior 
de Santa Catarina (Adjori/
SC) Miguel Ângelo Gobbi, é a 
mídia impressa que mantém 
o status de credibilidade, con-
siderando que as informações 
são veiculadas em um suporte 
físico, que ganha caráter docu-
mental. "Os jornais impressos 
têm nome e endereço. Têm 
identificação com a comuni-
dade. Isso faz toda a diferença". 

Na avaliação do presiden-
te da Associação Catarinense 

de Empresas de Rádio e Tele-
visão (Acaert), Marcello Côr-
rea Petrelli, ver uma empresa 
de internet como o Facebook 
anunciar em jornais após uma 
grave crise só reforça o quanto 
os veículos de mídia tradicio-
nal ainda são relevantes e pos-
suem credibilidade e confiança 
do público, diz ele. 

Pedro Cherem, presidente 
do Sindicato das Agências de 
Propaganda em Santa Catari-
na (Sinapro-SC), afirma que 
já há algum tempo é possível 
perceber que, quando existe al-
gum problema na imagem de 
uma marca, a empresa recorre 
a veículos tradicionais como 
jornal, TV e rádio. "É uma prá-
tica comum que mostra que 
as marcas recorrem a veículos 
de grande credibilidade e que 
possuem compromisso com a 
ética". 

Folha do Oeste/SC

O pedido de desculpas 
foi assinado pelo CEO da 

empresa, Mark Zuckerberg

Divulgação
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Câmara de Uniflor cria CPI para investigar 
despesas do Executivo Municipal

Durante sessão ordinária, ocorrida da segunda-feira, 
26, os vereadores Irene de Alencar Nunes, Maycon 

Rodrigo Rodrigues de Souza e Vânia Aparecida da 
Silva assinaram o requerimento de criação da CPI.

Com a presença de 
um bom público que 
acompanhou a sessão 

ordinária desta segunda-fei-
ra, 26 de março, os vereado-
res Irene de Alencar Nunes, 
Maycon Rodrigo Rodrigues 
de Souza e Vânia Aparecida 
da Silva assinaram o reque-
rimento de criação de uma 
CPI - Comissão Parlamentar 
de Inquérito com o objetivo 
de “investigar/apurar even-
tuais responsabilidades do 
Poder Executivo Municipal 
ante a constatação de incon-
gruências nas despesas de-
monstradas junto ao Portal 
da Transparência da Prefei-
tura Municipal de Uniflor, no 
período de janeiro de 2017 
até a presente data”, diz par-
te do teor do requerimento. 
A vereadora Irene Alencar 
Nunes apresentou durante 
sua fala, as justificativas para 
fundamentar o pedido de 
instauração da CPI. “É res-
ponsabilidade do vereador 
acompanhar como os gastos 
estão sendo aplicados, sobre-
tudo que estas despesas de 
fato beneficiem a população 
como um todo”, ressaltou. 

Por sua vez, o vereador 
João Ferreira Leite, da base 
aliada do prefeito Alan Pete-
nazzi defendeu que “uma CPI 
deveria ser criada também 
para investigar a administra-
ção anterior, do prefeito An-
tonio Zanchetti Neto”.  Irene, 
em sua réplica ressaltou que 
não apenas a gestão Zanchet-
ti, mas todas as que even-
tualmente foram pautadas 
em “incongruências” sejam 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Sessão ordinária 
da Câmara de 

Vereadores de Uniflor

Os vereadores Vânia Aparecida da Silva, Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza e Irene de Alencar 
Nunes, assinaram o requerimento de criação da CPI. 

O público marcou presença na concorrida sessão ordinária

investigadas, como pede a lei. 
A sessão teve debates acalora-
dos entre os vereadores Irene 
e João, cada qual justificando 
sua posição acerca do tema. 
Apenas 03 votos eram neces-
sários para que a CPI fosse 
instaurada. Os demais verea-

dores foram chamados a assi-
nar, mas não o fizeram. 

 A precisão para encerra-
mento dos trabalhos é de 30 
(trinta) dias úteis, a contar da 
data da instituição da Comis-
são Parlamentar de Inquérito. 

Procurado pela reporta-

gem, o prefeito de Uniflor 
Alan Petenazzi disse que por 
enquanto não irá se mani-
festar, pois ainda não havia 
tomado a devida ciência dos 
fatos por meio de uma noti-
ficação expressa do legislativo 
uniflorense.

REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO 
DE CPI N.º 001/2018

Requer a criação de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI 
junto à Câmara Municipal de Uniflor - PR, com a finalidade de 
investigar/apurar eventuais responsabilidades do Poder Executivo 
Municipal ante a constatação de incongruências nas despesas de-
monstradas junto ao Portal da Transparência da Prefeitura Muni-
cipal de Uniflor, no período de janeiro de 2017 até a presente data.

Senhor Presidente, Requeremos a Vossa Excelência, nos ter-
mos do artigo 50 do Regimento Interno desta Casa, a criação 
de Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar/apurar 
eventuais responsabilidades pelas incongruências demonstradas 
por meio do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de 
Uniflor - PR, no período de janeiro de 2017 até a presente data, 
descritas a seguir:

 a) Apuração dos pagamentos efetivados por meses consecuti-
vos mediante complemento de salário (horas extras, função grati-
ficada, etc.), para determinados servidores;

b) Verificar gratificações concedidas para cargos que não pos-
suem responsabilidade técnica (auxiliar de serviços gerais, pedrei-
ro, operador de máquinas, etc.);

c) Verificar as razões na contratação de cozinheira, prestadora 
de serviços, para substituir servidora em licença, quando qualquer 
Auxiliar de Serviços Gerais poderia substituí-la (limites de des-
pesas);

d) Verificar a contratação de pessoa física para capina de ter-
renos baldios, limpeza de bocas de lobo. Qual o procedimento ado-
tado na referida contratação? 

e) Apurar, mediante orçamentos de outros artistas de mes-
mo nível na região, se o valor despendido na contratação do “DJ 
Cabeça” para a festa de fim de ano corresponde ao valor real de 
mercado; 

f) Verificar a folha de pagamento/cargos de confiança de todos 
os funcionários públicos do Poder Executivo Municipal, para fins 
de apuração do limite despesas com o pessoal, conforme a Lei n. 
101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

g) Apresentação de todas e quaisquer recomendações do Mi-
nistério Público Estadual, com relação à “alimentação” do Portal 
de Transparência do Poder Executivo Municipal;

h) Conforme observado no Portal de Transparência, desta-
cam-se despesas elevadas com alguns fornecedores, por exemplo:

. Depósito de Santi Ltda EPP- aquisição de materiais de cons-
trução destinados aos Departamentos de Obras, Viação, Meio 
Ambiente e Administrativo. Foram pagos e liquidados no ano 
de 2017 o valor de R$ 251.503,87, sem que este material tives-
se algum planejamento para construção ou reforma. Empenhos: 
2017-090003734; 2017-090003735; 2017-1000004420; 2017-
00004421; 2017-1000422; 2017-060002176; 2017-0600002350; 
2017-070002678; 2017-030000755; 2017-060002177. Aquisição 
de materiais destinados aos Departamentos de Assistência Social, 
Educação e Esporte, constantes dos empenhos: 2017-1100004826; 
2017-050001750; 2017-050001751; 2017-070002677; 2017-
070002679; 2017-070002680; 2017-080003113; 2017-080003114; 
2017-100004419; 2017-110004908; 2017-110004909; em-
penhos 2017-090003732; 2017090003733; 2017080003112; 
2017090003900; 2017090003901; 2017110004827;

. Pró-Saúde Comércio de Produtos hospitalares - absorvente 
pós-operatório; luva plástica ginecológica; cadarço para traqueos-
tomia; cânula de traqueostomia em aço inox; fralda descartável 
adulta; fita micro porosa; solução fisiológica de cloreto de sódio 
0,9%; solução de glicofisiológica; solução de glicose 5%; solução de 
ringer com lactato, bolsa de 500 ml; empenhos ns. 2017040001198; 
2017040001199; 2017050001801; 2017050001802; 
2017070002714; 2017070002715; 2017070002883; 
2017090003755; 2017090003872; 2017090003972 e 
2017090003973.

i) A razão pela qual, após os vereadores Laírton Domingues 
Risso e Irene de Alencar Nunes solicitarem as expedições dos 
Ofícios GP 08/2018, 11/2018, 11/2018 e 22/2018 à Prefeitura, 
houveram mudanças em alguns empenhos, inclusive, com cance-
lamentos de dotações. Por exemplo: Depósito de Santi Ltda EPP 
- 2017-090003736 e 2017-120005732. 

j) Apresentação das razões/necessidades na troca do madeira-
mento e das telhas da EMATER. Inclusive, do projeto, orçamentos 
e demais documentos relacionados às despesas. 

É importantíssima a apuração e constatação daquilo que foi 
explanado alhures, para a devida transparência, em respeito à 
Constituição Federal, demais leis infraconstitucionais, mas, prin-
cipalmente, para satisfação aos cidadãos uniflorenses. Aliás, sen-
do o caso, as conclusões deverão ser encaminhadas ao Ministério 
Público, para a promoção de eventuais responsabilidades civil ou 
criminal.

Oportunamente, haja vista a especialidade da matéria abor-
dada, cuja tecnicidade será imprescindível para apuração de 
eventuais irregularidades e veracidades dos fatos e documentos, 
requer-se, desde já, a autorização para contratação de perito, o 
qual auxiliará a Comissão investigativa, inclusive, mediante pa-
recer final.

PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS TRABALHOS
A precisão para encerramento dos trabalhos é de 30 (trinta) 

dias úteis, a contar da data da instituição da Comissão Parlamen-
tar de Inquérito.

JUSTIFICATIVA
É sabido que a administração pública deve guiar-se pelos prin-

cípios constitucionais e, principalmente, pela transparência. 
Não pode esta Casa ficar omissa em investigar estas incon-

gruências no trato com o erário público, ante uma de suas princi-
pais funções, qual seja, a de fiscalizar. 

Impõe-se, por conseguinte, uma completa investigação, justi-
ficando a criação de COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉ-
RITO, respaldada pelas assinaturas que acompanham a proposta.

Uniflor - PR, 26 de marco de 2018
Irene de Alencar Nunes

Vereadora

Maycon Rodrigo Rodrigues de Souza
Vereador

Vânia Aparecida da Silva
Vereadora

A vereadora Irene Alencar Nunes apresentou durante sua fala, as 
justificativas para fundamentar o pedido de instauração da CPI. 
Em resposta ao vereador João Ferreira Leite, Irene disse: “Que 
sejam investigados não apenas a gestão Zanchetti, mas todas 
as que eventualmente foram pautadas em incongruências”, 
pontuou.

Por sua vez, o vereador João Ferreira Leite (Beda), da base 
aliada do prefeito Alan Petenazzi defendeu que “uma CPI 
deveria ser criada também para investigar a administração 
anterior, do prefeito Antonio Zanchetti Neto”

Fotos: Alex Fernandes França
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- AÇOUGUEIRO
- AGENT E DE T RÁFEGO
- AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO  (PCD)
- BALANCEIRO
- CABELEIREIRO
- DESOSSADOR
- ELET RICISTA DE 
CAMINHÃO
- MANICURE E 
PEDICURE
- MECÂNICO DE 
CAMINHÃO
- SOLDADOR 
INDUST RIAL

- T ÉCNICO DE APOIO 
AO USUÁRIO DE 
INT ERNET (HELP 
DESK) 
- T ÉCNICO EM 
SEGURANÇA DO 
T RABALHO
- T ÉCNICO DE 
CONT ROLE DE 
QUALIDADE
- T RABALHADOR 
NA AVICULTURA DE 
POSTURA
- VENDEDOR EXT ERNO
- VENDEDOR INT ERNO

DATA: 26/03/2018
HORÁRIO: 20:00H

- REQUERIMENTO:
1) Requerimento 

n°11/2018, de autoria dos Ve-
readores Carlos Roberto da Sil-
va e Maria Isabel Cardoso Leal 
Escobar, requer, após ouvido 
plenário, seja oficiado o Senhor 
Prefeito Municipal solicitando 
informações de como está o 

processo para reforma do Hos-
pital Municipal Sagrado Cora-
ção de Jesus, se há prazos para 
conclusão das obras e qual o 
montante de recursos que será 
utilizado nesta reforma.

- PROJETOS DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 15/2018, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que dispõe sobre altera-

Pauta da 7ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

ções da Lei Complementar nº 
2.5161/2017 que institui a Plan-
ta Genérica de Valores, para 
lançamento e cobrança dos Im-
postos Imobiliários, Disciplina 
Fórmula de Cálculo, estabelece 
parâmetros e classificação das 
edificações do município de 
Nova Esperança e dá outras 
providências.

2) Projeto de Lei nº 16/2018, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que concede reajuste dos 
vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais do Magis-
tério.

- PROJETOS DE LEI 

DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº 17/2018, 

de autoria dos Vereadores Mau-
rício Alexandre Marin Gaona 
e Brayan Oliveira Pasquini, 
que dispõe sobre a remoção de 
veículos abandonados ou esta-
cionados em situação que ca-
racteriza seu abandono em via 
pública.

2) Projeto de Decreto Le-
gislativo 01/2018, de autoria da 
Comissão de Finanças e Orça-
mento, que Aprova a Prestação 
de Contas do Poder Executivo 
do Município de Nova Esperan-
ça, Estado do Paraná, referente 
ao exercício financeiro de 2.012.

FALA LEITOR!

Associação de Moradores de Ivaitinga 
pedem asfaltamento na estrada que liga o 
distrito até a Rodovia Júlio Zacharias:

Seguem para a redação deste conceituado 
Jornal, fotos da estrada que liga Ivaitinga à 
Rodovia Júlio Zacharias. O que chama a atenção 
é que as chuvas aconteceram no domingo à tarde 
e parou de chover. Depois de dois dias ainda 
temos lama na estrada, evidenciando a falta de 
drenagem. Além disso, há um estreitamento da 
estrada em função do plantio de cana dos dois 
lados da estrada depois da ponte no sentido Nova 
Esperança, a cana foi plantada desrespeitando o 
limite legal para a manutenção adequada.

A Associação de Moradores de Ivaitinga 
(AMI) por meio de um texto em e-mail está 
encaminhando para cada deputado e deputada 
do estado do Paraná uma reivindicação de 
asfaltamento na estrada que liga o distrito até a 
Rodovia Júlio Zacharias. No texto a comunidade 
explica a importância do distrito para a economia 
municipal e estadual, enfatiza que o projeto de 
asfaltamento desse trecho já foi encaminhado 
para apreciação dos deputados ainda  na gestão 
do prefeito Gerson Zanusso e que o governador 
Beto Richa faria esta obra ainda em seu mandato. 

Associação de Moradores de Ivaitinga (AMI)

Final de semana deve ser o 
mais movimentado do ano

PÁSCOA

O fluxo de veículos já deve 
ser maior na partir das 17 
horas de quinta-feira (29)

SEPARADOS NA 
MATERNIDADE

Valdir Francisco Woody Allen

A bacalhoada portuguesa é uma 
receita clássica e perfeita para 
qualquer almoço de domingo. 
Confira essa receita deliciosa e 
aprenda a preparar rapidinho:
Tempo: 1h30
Rendimento: 6 porções
Dificuldade: fácil

Ingredientes da Bacalhoada 
portuguesa
* 3 lombos de bacalhau dessal-

gados
* 4 batatas em rodelas com 1 
dedo de espessura
* 2 colheres (sopa) de azeite
* 1 cebola em rodelas finas
* 1 pimentão verde em rodelas 
finas
* 4 dentes de alho amassados
* Sal e cheiro-verde picado a 
gosto
* 1 tomate em rodelas finas
* Azeite para untar e regar

bacalhoada portuguesa

R E C E I T A

* 2 ovos cozidos em rodelas
* 1/2 xícara (chá) de azeitonas 
pretas fatiadas
Modo de preparo
Cozinhe o bacalhau em água 
fervente por 3 minutos. Retire 
com uma escumadeira e deixe 
esfriar. Na mesma água do ba-
calhau, cozinhe as batatas por 3 
minutos. Escorra e deixe esfriar. 
Em uma panela, em fogo mé-
dio, aqueça o azeite e refogue 

a cebola, o pimentão, o alho 
e sal por 3 minutos. Reserve. 
Desfaça os lombos de bacalhau 
em lascas grandes, retirando as 
espinhas e a pele. Em um refra-
tário médio untado, faça uma 
camada de batatas, espalhe o 
bacalhau, intercalando com as 
batatas restantes. Cubra com 
o refogado de cebola e o toma-
te. Polvilhe com sal, regue com 
azeite, cubra com papel-alumí-
nio e leve ao forno médio, prea-
quecido, por 40 minutos. Retire 
o papel, decore com os ovos, as 
azeitonas, regue com mais azei-
te, polvilhe com cheiro-verde e 
sirva. 
Fonte: guiadacozinha.com.br

É esperado para este 
final de semana pro-
longado de Páscoa o 

maior movimento no ano 
nas rodovias administradas 
pela concessionária Viapar 
nas regiões Norte, Noroeste 
e Oeste do Paraná. Em com-
paração com dias normais 
o aumento deve ser de 20%, 
conforme estimativa do su-
pervisor do Centro de Con-
trole e Operações (CCO) da 
empresa, Ronaldo Parpinelli. 
A orientação é programar a 
viagem e escapar de possíveis 
congestionamentos.  

O fluxo de veículos já 
deve ser maior na partir 
das 17 horas de quinta-feira 
(29), sendo grande também 
na manhã de sexta (30) e no 
domingo (1), a partir das 14 
horas. “Diferente de outros 
feriados, não existe previsão 

da movimentação ser maior 
em apenas um ou dois tre-
chos. Ele deverá ocorrer de 
forma genérica em todas as 
rodovias”, explicou Parpinel-
li, lembrando que, “aproxi-
madamente 40 colaborado-
res vão estar, diariamente, à 
disposição dos usuários para 
a realização dos atendimen-
tos nas rodovias”.

Além disso, um opera-
dor estará responsável por 
"vigiar" as 34 câmeras de 
segurança, as quais monito-
ram quase 40% das estradas 
sob concessão da Viapar. E 
estas mesmas imagens são 
disponibilizadas em tempo 
real aos usuários no site da 
empresa, onde eles podem 
verificar o fluxo e o clima e, 
desta maneira programar a 
viagem. E tem mais. “Exis-
tem vários trechos em obras, 

O fluxo de veículos já deve ser maior na partir das 17 horas de 
quinta-feira (29), sendo grande também na manhã de sexta (30) 
e no domingo (1), a partir das 14 horas.

por conta disso é importante 
que os motoristas dobrem a 
atenção e respeitem a sina-

lização para que acidentes 
sejam evitados”, orientou su-
pervisor do CCO.
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Anibelli faz balanço dos oito anos 
do governo Richa no Paraná

Em discurso na terça-feira 
(27) na Assembleia Le-
gislativa, o líder da ban-

cada de oposição, deputado 
Anibelli Neto (MDB), fez um 
balanço dos oito anos em que o 
governador Beto Richa (PSDB) 
esteve à frente do Poder Execu-
tivo e questionou: “qual o lega-
do que esta gestão deixou para 
o Paraná?”.

Anibelli lembrou que os 
quatro primeiros anos da atual 
gestão foram marcados pelo 
desequilíbrio fiscal. “No final 
de 2014 o Paraná tinha uma dí-
vida com fornecedores de R$ 4 
bilhões. O próprio secretário da 
Fazenda, Mauro Ricardo Costa, 
reconheceu no início de 2015, 
que o Estado estava quebrado 
e que o Paraná gastou muito 
mais do que arrecadou entre 
2011 e 2014”.

O parlamentar explicou 
que, com o objetivo de sanear 
as finanças do Estado, o go-
verno colocou em prática um 
ajuste fiscal que prejudicou a 
população e o setor produtivo. 
“O governador foi reeleito com 
o discurso de que o melhor 
estava por vir. Mas do ponto 
de vista prático os impostos, 
taxas e serviços aumentaram, 
os servidores públicos fica-
ram sem reajustes e o governo 
passou a utilizar o dinheiro da 
previdência do funcionalismo. 
Todo mês o Estado usa R$ 147 
milhões de recursos que são 
da previdência dos servidores”, 
contou.

Entre as medidas adotadas 
no ajuste fiscal, Anibelli lem-
brou do “tarifaço” do Detran, 
que aumentou em até 271% as 

APOIO
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ESCOLA MUNICIPAL 
FILOMENA 
MONARO ZANUSSO

ESCOLA MUNICIPAL 
NICE BRAGA

EI!   VOCÊ.
VOCÊ TEM UMA HISTÓRIA.  SABIA?

A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR NA 3ª IDADE

DIRETORA: Maria Aparecida Alves da Silva
COORDENADORA: Lucimeire de Freitas Tokumoto
PROFESSORA:  Andrea Regina Manini Tottene

PROFESSORA: Maria Dalva Paiva
DIRETORA: Sonia Mª Sanchez Dias Matias

CORDENADORA: Lucimeire de Freitas Tokumoto

As pessoas são diferentes, elas 
têm nomes e sobrenomes, nascem 
em famílias distintas com costumes 
e hábitos próprios. Cada um tem um 
jeitinho: uns são altos, outros baixos, 
uns são brancos, negros, índios ou 
orientais. Uns são magros,  outros 
gordinhos, uns tem olhos claros e 
outros escuros. Uns são tímidos e ou-
tros bem extrovertidos.

Cada um é cada um!  Todos so-
mos valorosos, somos importantes e 
únicos.   Cada  ser humano tem uma 
história de vida, nasceram em luga-
res  diferentes, foram criados de uma 
certa maneira, gostam de alguma 
coisa, pensam e acreditam de forma 
diferenciada.

O importante, é cuidarmos de 
nós mesmos e das pessoas que convi-
vem conosco. Não vivemos sozinhos 
e precisamos uns dos outros.Assim 
vamos construindo nossa história...

E você? Está percebendo como 
está construindo a sua?

 A vida passa muito depressa, e 
mais do que envelhecer, é preciso saber 
envelhecer, preciso envelhecer com sa-
bedoria e mente ativa. Mesmo os que 
não tiveram oportunidade de estudar 
na idade certa podem recuperar o tem-
po perdido com muita dedicação para 
preparação de novas atividades, novos 
conhecimentos e atividade física, po-
dendo ser o início de uma longa vida 
com mais expectativas e qualidade.

Cada um tem um motivo de não 
ter concluído o estudo, a maioria dos 
pais não tinham condições financeiras 
e faziam os filhos trabalhar muito cedo. 
O motivo realmente não importa, mas 
nunca é tarde para ocupar a mente e 
não sobrar espaço para a ociosidade. O 
aprendizado permite uma mente sã e 
corpo ativo. Além disso, nossa mente 
precisa de estímulos como voltar às 
atividades escolares e recreativas, pois 
essas atividades proporcionam o au-
mento da memória, do raciocínio, da 
atenção, de ter uma vida social mais 
ativa, participativa na sociedade e as-
sim prevenir doenças psicológicas e 
aumentar a autoestima. A experiência 
de vida faz toda a diferença quando o 
indivíduo volta a estudar, as pessoas 
enxergam o mundo de forma diferente 
e querem para si melhores condições, 
igualdade, respeito, oportunidade e a 
socialização. Vivemos em uma socie-
dade em que os mais velhos não tem 
o seu espaço, o seu valor e reconheci-
mento, a experiência não conta mais, 
o que o mercado procura são novos 
talentos.

ALUNOS:
Eduardo de Souza, Gabriela Carret-
ero de Souza, Lucas Gabryell Cord-
eiro, Murilo Perugini Ferra, Nickole 
Camila Gonçalves, Valdemir de 
Goes Cunha, Victor Rangel Santos 
da Silva, Leonel Camargo.

ALUNOS DA EJA: 1ª E 
2ª TAPA

Alvina D. Laguilo
Antônia T. da Silva
Ana Lucia S. Lima
Andreia P. Cecilio
Aparecido dos S. Hen-
rique
Augusto Carneiro
Claudiomaria Daguimar
Sebastiana Mª. de J. 

Santos
Darí M. Marques
Edvaldo Lima
Guilherme H. C. de 
Paula
José F. da S. Filho
Jhennifer A. P. Lisboa
Luzia L. Alves
Luciene da N. Alves
Luzinete L. da Silva
Maria Apª. Silva
Maria A. T. de Oliveira

Matheus Pereira
Nair Apª.  R. da Silva
Neide M. de Andrade
Neusa A. Barbosa
Priscila A. Braçal
Sergio Ricardo Pio
Sebastiana Mª. de J. 
Santos
Yuri B. P. dos Santos
Tania Pereira
Paulo Sergio Dercilio
Aparecido de Souza

 Os alunos da Educação Especial da Escola Municipal Filome-
na Monaro Zanusso, estudaram em sala, que cada ser humano 
tem uma história.  Analisaram também, suas diferenças físicas 
em relação aos amigos, observaram-se diante de um espelho e 
desenharam o que viram.

Envelhecer não quer dizer que a 
pessoa deve se excluir da sociedade, 
muito pelo contrário, envelhecer sig-
nifica que é tempo de se atualizar e de 
aprender coisas novas que irão esti-

mular a concentração e o equilíbrio e 
ter uma boa qualidade de vida. A vida 
é um processo de aprendizagem cons-
tante, seja na infância, na idade adulta 
ou na velhice.

Esta coluna abordará semanalmente, esclareci-
mentos a fatos ocorridos no município e dúvidas da 
população sobre os diversos setores.

• Limpeza urbana é responsabilidade de to-
dos!

Uma cidade limpa e bem cuidada começa por você. 
Atitudes simples como separar o lixo orgânico do re-
ciclável, colocar o lixo nos dias certos de coleta, varrer 
a área fronteiriça a sua residência e não acumular en-
tulhos em frente a sua casa é um grande passo. O lixo 
disposto de forma irregular causa inúmeros transtor-
nos como a proliferação de pragas, impedimento do 
passeio público e entupimento de bocas de lobo.

Fazer a sua parte é fundamental, pois a limpeza 
urbana começa com você aí na sua residência. A Pre-
feitura continuará realizando os mutirões de coleta de 
pequenas quantidades até que seja finalizada a insta-
lação do ecoponto, mas para isso, é importante que os 
moradores tenham consciência de depositar os inser-
víveis da forma e na data correta. Não serão recolhidos 
grandes quantidades de resíduos volumosos e restos 
de construção civil – a destinação desse material deve 
acontecer por meio de contratação de caçambas, como 
previsto na lei.

Advertências, multas e penalidades
Constituem atos lesivos à limpeza urbana, o ato de 

depositar, lançar ou atirar em quaisquer áreas públicas 
ou terrenos edificados ou não, de propriedade pública 
ou particular, resíduos sólidos de qualquer natureza. É 
proibido embaraçar ou impedir, por qualquer meio, o 
livre trânsito de pedestres ou veículos nas ruas, praças, 
passeios e caminhos públicos sob penalidade de ad-
vertência, multa simples e diária.

Quaisquer dúvidas pertinentes à disposição dos 
resíduos da construção civil ou resíduos volumosos, 
o cidadão pode recorrer ao Setor de Fiscalização do 
município para esclarecimento das mesmas. Este tex-
to foi embasado nas Leis 2.497/15, 1.821/08 e Código 
Tributário. JORNAL NOROESTE

taxas dos serviços; do aumento 
do ICMS sobre diversos itens, 
entre eles a gasolina, e da reti-
rada da isenção do ICMS sobre 
95 mil produtos de consumo 
popular, como alimentos, me-
dicamentos, roupas, calçados, 
gás de cozinha; e da taxação em 
11% dos aposentados e pen-
sionistas do regime próprio de 
previdência que recebem aci-
ma de R$ 5,6 mil.

“Como o governo pode di-

zer que aumento na qualidade 
de vida da população se houve 
aumento do ICMS de diversos 
produtos e a retirada da isen-
ção do ICMS de mais de 95 mil 
itens de consumo popular? Um 
cálculo feito pela Fiep revelou 
que esta medida representou 
uma redução R$ 800 milhões 
no poder de compra da popu-
lação. Ao mesmo tempo, houve 
um aumento de 132% na conta 
de água, enquanto a inflação no 

período foi de 57%, e também 
um aumento de 64% na conta 
de energia”, questionou.

Na segunda, (26) o gover-
nador anunciou que vai renun-
ciar ao cargo no dia 6 de abril. 
O afastamento ocorre para que 
ele possa ser candidato ao Se-
nado nas eleições de outubro. 
Com a renúncia, a vice-gover-
nadora Cida Borghetti assume 
a chefia do Poder Executivo.

Assessoria de Imprensa
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RECICLANDO
ATITUDES

SEPARE SEU LIXO!

Presidente

Castelo�Branco
PR E F E I T U R A�� M U N I C I P A L

Papéis: Vidros: Metais:  Plásticos: 
O que 
separar

em casa?

Use em casa um recipiente apenas para o Lixo Reciclável,
pode ser uma caixa de papelão ou sacos plásticos. 

 www.presidentecastelobranco.pr.gov.br

D
S

T Q S
S

As coletas serão feitas

todas as quartas-feiras

ATENÇÃO!

Q

Tendência em decoração: O Vidro
Todo ano, o mercado acom-

panha a demanda por novidades 
e inovações. E para você não ficar 
fora dessas tendências, trouxemos 
um dos matérias mais usados na 
arquitetura atualmente: O vidro.

Uma decoração com vidro 
chama atenção por si só. O ma-
terial é primoroso, elegante e traz 
modernidade para todos os am-
bientes em que ele é usado. Além 
de proporcionar sensação de am-
plitude e aumentar a iluminação 

natural. E falando nele, seleciona-
mos algumas tendências para você 
se inspirar e investir, em sua casa 
ou ambiente de trabalho.

Espelho d'água em vídro, para 
quem quer um ambiente moder-
no e ousado. O espelho d'água em 
vidro promove uma arquitetura 
única. No caso da foto abaixo, o 
contêiner está no meio de um jar-
dim de 100m² e une a rigidez do 
metal com a leveza do vidro. Incrí-
vel, não?

Paredes de vidro são Lindas, 
imponentes e capazes de deixar 
qualquer ambiente ainda mais es-
pecial. O visual de uma casa com 
paredes de vidro fica incrível e você 
ainda pode aproveitar a iluminação 
natural (o que lhe fará economizar 
e muito!)

Já pensou em acordar com 
uma bela vista para o mar? Com 
as paredes de vidro, isso é possível! 

Para evitar a luminosidade muito 
cedo, opte pela instalação de corti-
nas e persianas, que irão diminuir a 
entrada da luz solar. Mas calma, se 
você não é um felizardo que mora 
próximo a uma visão dessas, pode 
usá-lo também para integrar am-
bientes. É uma forma de otimizar 
e aproximar os espaços de forma 
leve e sofisticada.

Se a organização não é seu for-

te, passe longe dessa tendência em 
armários de uso cotidiano como o 
guarda-roupas. Uma opção é usar 
portas de vidro para deixar obje-
tos decorativos à mostra, como de 
cristaleira com todas as faces de vi-
dro, ou como no aparadores tam-
bém com portas de vidro.

A porta de correr é conside-
rada uma das melhores opções de 
portas de vidro. Isso porque ocupa 
pouco espaço e dependendo do 
tipo de instalação escolhida, o vão 
de abertura é bem mais aproveita-
do. Além de ser discreto e elegante.

Outra tendencia são vidros 
craquelados na parede, se trata 
vidros laminados que têm uma lâ-
mina interna de vidro temperado e 
duas lâminas externas de vidro co-
mum. No processo de produção do 
craquelado, o vidro temperado in-
terno é quebrado e os fragmentos 
ficam aderidos à película plástica 
e embutidos nas lâminas externas, 

podendo gerar um visual diferen-
ciado e ousado na decoração.

Ter uma piscina de vidro em 
casa é garantia de diversão e, claro, 
de muita beleza para seu ambiente. 
Mas na hora de planejá-la, é preci-
so que se leve em conta que, além 
da parte estética, ela precisa ofere-
cer total segurança aos usuários. 
Você consegue ter uma piscina de 
vidro linda e segura com o vidro 
laminado temperado, o material 
ideal para esse tipo de projeto.

Tampo de vidro, Este nunca sai 
da moda, afinal, na sala de jantar, 
onde você recebe amigos e reúne a 
família para as refeições, é impor-
tante que a decoração seja especial 
e torne o ambiente convidativo 
e acolhedor. Por isso o tampo de 
vidro é a opção perfeita para sua 
mesa de jantar. Bonito, seguro, 
atemporal, e fácil de limpar!

Fonte: Construção em Vidro
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Uma pequena área 
demonstrativa foi 
montada dentro 

da Secretaria de Agricultu-
ra e Abastecimento. O lo-
cal serve de mostra para os 
produtores rurais de Nova 
Esperança e região. O obje-
tivo deste trabalho é poder 
expor aos agricultores al-
gumas alternativas viáveis a 
serem implantadas em suas 
propriedades como o culti-

vo do abacaxi, café, mamão, 
maracujá, banana, amoreira, 
hortaliças, batata doce, fei-
jão, entre outras.

O projeto tem enchido 
os olhos de quem deseja in-
gressar em um novo cultivo 
ou no plantio alternativo, e 
os resultados já começaram 
a aparecer. De acordo com 
o Diretor de Agricultura 
e Abastecimento, Francis-
co Pereira Bezerra, vários 

agricultores implantaram 
culturas como café e ma-
mão depois de visitarem a 
área demonstrativa. Mas o 

processo vai ainda além, “o 
produtor recebe toda assis-
tência técnica para plantar, 
cultivar e colher com mais 

qualidade os frutos da ati-
vidade escolhida”, destaca o 
Engenheiro Agrônomo da 
secretaria, Lucas Martins 
Santander.

Além disso, palestras e 
dias de campo são ofereci-
dos aos agricultores para 
que possam aprofundar seus 
conhecimentos por meio 
da parceria realizada entre 
a Secretaria de Agricultura 
e Abastecimento, Emater e 

Cocamar. Coordenada pelo 
secretário, José Amarildo 
Ardenghi, a secretaria ainda 
incentiva e presta assistên-
cia para outras atividades, 
como a Piscicultura, por 
exemplo, que vem se fortale-
cendo em Nova Esperança e 
já conta com um abatedou-
ro de peixes que garante a 
compra de toda a produção 
do município.

ASCOM/PMNE

Área demonstrativa testa variedades 
para cultivo da agricultura familiar

NOVA ESPERANÇA

As frutas, legumes e hortaliças 
produzidos na área demonstrativa 

são doados a entidades assistenciais, 
como o asilo, por exemplo.
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Ricardo Barros deixa marca da gestão 
eficiente no Ministério da Saúde

ENTREVISTA

Em 600 dias o Paraná recebeu cerca 
de R$ 1,2 bilhão. Dinheiro para 

hospitais, novos leitos de UTI´s, novas 
ambulâncias, Rede Cegonha, cirurgias 

eletivas e novas unidades do Tecpar.

Nesta semana o para-
naense Ricardo Bar-
ros (PP) concluiu o 

mandato no Ministério da 
Saúde. Foram pouco mais de 
600 dias à frente de uma das 
principais pastas do Gover-
no Federal.  

Em entrevista especial, 
Barros conta detalhes de 
como conseguiu fazer uma 
gestão austera e disruptiva, 
com a simplificação de pro-
cessos e o empoderamento 
dos municípios. Isso refletiu 
na execução recorde do or-
çamento (97 %) e em uma 
economia de R$ 5 bilhões; 
recursos reinvestidos em 
serviços de saúde. "Conse-
guimos fazer muito mais 
com menos".

Barros, que é deputado 
federal, volta à Câmara Fe-
deral para a comissão mis-
ta do Orçamento. Também 
anunciou que concorrerá ao 
sexto mandato e irá ajudar 
a coordenar a campanha de 
Cida Borghetti ao Governo 
do Estado.

1 – Quando o senhor 
assumiu o Ministério da 
Saúde, o Paraná estava en-
tre os estados com muitas 
demandas sem contrapar-
tida do Governo Federal. 
O que mudou depois dos 
mais de 600 dias de gestão 
de um paranaense à frente 
da pasta?

RICARDO BARROS 
- Nós fizemos uma gestão 
muito austera e economi-
zamos um grande volume 
de recursos no Governo Fe-
deral. Nesse momento da 
gestão já passamos de R$ 
5 bilhões de recursos, com 
eficiência na gestão e a rea-
plicação de tudo isso em 
novos serviços de saúde. Foi 
um trabalho de reorganiza-
ção administrativa, desde 
o início nós autorizamos a 
participação do financia-
mento federal em todos os 
serviços que estavam sendo 
realizados em todo o país 
sem a devida contrapartida. 
O financiamento de saú-
de é tripartite e os Estados, 
Municípios e União devem 
participar. A União, então, 
passou a fazer a sua parte, 
colocando recursos nesses 
serviços. No Paraná, investi-
mos R$ 1,2 bilhão na amplia-
ção de serviços. Assim, habi-
litamos por exemplo: a Rede 
Cegonha; Rede SAMU; Rede 
de Urgência e Emergência; 
Aeromédico, em todo o es-
tado, que há tempos não re-
cebia recursos. O Paraná foi 
bem atendido, tudo o que es-
tava represado foi habilitado, 
como também o fizemos em 
todo o país.

 2- Como foi a sua gestão 
na relação com os municí-
pios?

RICARDO BARROS - 
Bem, fizemos uma gestão 
municipalista, inclusive em-
poderamos os municípios, 
simplificando o repasse de 
recursos. Passamos agora 

apenas para uma parcela de 
custeio e uma de investi-
mentos e o município decide 
a prioridade que dá em cada 
tipo de procedimento; quan-
to vai investir em média e 
alta complexidade, em aten-
ção básica, assistência far-
macêutica, e evidentemente, 
em vigilância também. Isso 
empodera, não somente, os 
municípios e os gestores, 
mas também os conselhos 
municipais de saúde e verea-
dores, que têm respondido 
positivamente a essa visão 
municipalista que nós adota-
mos no Ministério da Saúde.

3- Com o novo modelo 
de financiamento do SUS, 
como a população sentirá 
isso?

RICARDO BARROS 
- As prioridades serão esta-
belecidas pelos municípios. 
É lá na ponta onde são sen-
tidos os problemas de perto, 
dando a possibilidade aos 
municípios de tomarem de-
cisões mais acertadas. Mas, 
a grande mudança para a 
população será sentida de 
fato, com a informatização 
de todo o sistema de saúde, 
que permitirá ao cidadão 
avaliar cada serviço de saúde 
que recebeu. O cidadão terá 
no sistema online, a confir-
mação das suas consultas, 
dos exames, do seu lugar na 
fila de cirurgia. Além disso, 
terá, em especial, todo o seu 
prontuário eletrônico com 
histórico de saúde disponí-
vel tendo livre acesso onde 
necessitar ser atendido para 
que o médico possa olhar o 
seu último exame de ima-
gem, exame laboratorial, 

histórico de atendimentos, 
evitando a repetição desses 
exames. Para o médico, evi-
ta, ainda, a perda de tempo já 
que imediatamente ele pode 
fazer o diagnóstico caso os 
exames sejam recentes.

4- Um dos pontos funda-
mentais da Informatização 
do SUS é a implantação do 
prontuário eletrônico, que 
exige a decisão dos municí-
pios de aderir ao processo. 
Como os municípios para-
naenses estão envolvidos 
nisso?

RICARDO BARROS - 
Em 2016, abrimos com mil 
unidades básicas de saúde 
com prontuário eletrônico 
e terminamos o ano com 
18 mil unidades de saúde 
com prontuário eletrônico. 
A nossa meta é que todas as 
unidades de saúde, 41 mil, 
e também todos os 350 mil 
agentes de saúde sejam co-
nectados através desse con-
trato que nós estabelecemos 
com o Plano de Informati-
zação das Unidades Básicas. 
Esse é um avanço importan-
te para a saúde e é com a in-

formatização que nós vamos 
poder fazer a economia na 
ordem de R$20 bilhões por 
ano.

5- E a questão das cirur-
gias eletivas, o Paraná con-
seguiu ficar em dia? Qual o 
panorama atual no estado?

RICARDO BARROS - O 
Paraná recebeu R$ 14 mi-
lhões para mutirões de cirur-
gias. Nós fizemos depois um 
aporte nos consórcios. To-
dos os consórcios intermu-
nicipais de saúde receberam 
mais R$ 20 milhões distri-
buídos proporcionalmente 
pela população e ainda mais 
R$ 40 milhões para as enti-
dades filantrópicas, todas do 
Paraná, que também recebe-
ram limites extras para colo-
car em dia o seu atendimen-
to na saúde. Então, acredito 
que no Paraná teremos um 
avanço muito significativo 
das eliminações de filas para 
cirurgias eletivas.

6- O que tem sido feito 
para melhorar a situação 
e qualificar o serviço do 
SAMU 192 para a popula-
ção?

RICARDO BARROS - 
Nós temos feito a renovação 
da frota de SAMU que estava 
com 8 a 9 anos de uso, por-
tanto sem condições de pres-
tar um bom atendimento e 
com manutenção muito alta. 
Já fizemos 4 entregas de am-
bulâncias, inclusive a última 
em Curitiba, o que garan-
te que até o final deste ano 
nenhuma ambulância com 
mais de 3 anos de uso este-
ja em utilização no sistema. 
Isso garante economia para 

os municípios e dá confia-
bilidade ao sistema, porque 
elas estarão na garantia en-
quanto estiverem circulan-
do. São veículos novos e dis-
poníveis para a população. 
Já fizemos a substituição de 
mais de 1500 ambulâncias e 
com mais 600 previstas para 
serem entregues até o final 
do ano, nós teremos toda a 
frota circulando com menos 
de 3 anos de uso.

 7- Por conta da quanti-
dade de UPAS sem funcio-
namento em várias partes 
do país, sua gestão decidiu 
publicar portaria que per-
mite aos municípios reade-
quarem o porte. A medida 
teve o efeito esperado para 
os municípios paranaen-
ses?

RICARDO BARROS - 
As UPAS estão agora com 
custeio flexibilizado, o pre-
feito pode abrir uma UPA 
com as condições que ele 
tem, desde que haja atendi-
mento 24 horas. Isso permi-
tiu a reabertura de mais de 
250 UPAS, somente nesse 
período em que eu estive à 

frente do Ministério. A me-
dida é um facilitador para 
que o prefeito possa utili-
zar o prédio e a população 
possa ter o atendimento. 
Haverá ainda uma possibi-
lidade de nós mudarmos a 
finalidade dos prédios para 
que atenda melhor o inte-

resse do conjunto dos servi-
ços municipais de saúde que 
se complementam entre si e 
eventualmente aquele pré-
dio possa ter outra finalidade 
para saúde e seja mais efetiva 
para a população.

 8- Sua gestão no MS bus-
cou a eficiência econômica, 
o que isso representa dire-
tamente para o cidadão que 
busca os serviços públicos?

RICARDO BARROS - 
Isso representa mais opor-
tunidades, mais acesso, mais 
medicamentos, mais serviços 
de saúde, mais equipamen-
tos, mais instalações. Tudo 
o que foi economizado, mais 
de R$5 bilhões, foi reaplicado 
em mais serviços de saúde. 
Então a população tem a se-
gurança de que a ampliação 
da oferta de serviço, novas 
instalações, novos credencia-
mentos, além de novos servi-
ços disponíveis para a popu-
lação acontecerão na medida 
em que cresce a austeridade 
na gestão e a economia dos 
recursos.

9 – Como o senhor avalia 
sua passagem pelo Ministé-
rio da Saúde?  O que espera 
ser continuado pela próxi-
ma gestão?

RICARDO BARROS - 
A minha passagem eu cha-
maria de disruptiva. Nós 
fizemos uma gestão austera, 
enfrentamos muitas ques-
tões que eram consideradas 
ideológicas como:  a Nova 
Política Nacional de Aten-
ção Básica; a formação de 
250 mil agentes comunitá-
rios de saúde em técnicos 
de enfermagem, valorizando 
a categoria de ACS pelo seu 
trabalho. Nós simplificamos 
o processo, desburocratiza-
mos a relação com os prefei-
tos e estamos informatizan-
do todo o Sistema. Isso são 
as ações principais que cito, 

vejo como um legado que 
muito contribui para o forta-
lecimento do SUS. São ações 
que tem reflexo permanente 
na gestão da saúde, na me-
lhoria da qualificação dos 
profissionais e mais resolu-
tividade nos atendimentos à 
população. Com a utilização 

dos dados online, nós po-
demos entender melhor em 
cada região do Brasil - um 
país muito grande e com ca-
racterísticas diferentes para 
cada região - quais são as 
prioridades que a saúde deve 
ter nos seus investimentos 
e na formação das pessoas. 
Ter um SUS mais estrutura-
do, equipado, informatizado 
e qualificado na gestão das 
pessoas é uma meta que nós 
alcançamos no sentido de 
que tudo está em andamen-
to e a cada novo ano, essas 
conquistas gerarão grande 
economia e eficiência no sis-
tema SUS.

10- Sua gestão conseguiu 
por em dia o repasse de re-
cursos de contrapartida fe-
deral que estavam emper-
rados há algum tempo. Foi 
assim com as emendas par-
lamentares. Qual o resulta-
do disso?

RICARDO BARROS 
- No ano anterior a minha 
posse, só 56% das emendas 
parlamentares haviam sido 
empenhadas e não se faziam 
nenhum outro atendimento 
extra no Ministério. Nós em-
penhamos 97% das emendas, 
pagamos emendas não im-
positivas, emendas de banca-
da e aumentamos em R$ 6.6 
bilhões em 2017, que é um 
recorde absoluto e demons-

tra que nossa gestão austera 
permitiu que mais qualidade 
de serviço e saúde chegasse a 
população. Eu vejo que essa 
infraestrutura colocada à 
disposição da saúde na nossa 
gestão, gerará frutos por mui-

tos anos.

11 – O senhor sai do Mi-
nistério e volta à Câmara 
Federal, qual o próximo de-
safio?

RICARDO BARROS - 
Eu volto à Câmara dos De-
putados para concorrer à 
reeleição como Deputado 
Federal e ajudar também na 
coordenação da campanha 
da vice-governadora, Cida 
Borghetti, aqui no Paraná. Na 
Câmara volto na comissão do 
orçamento, que é minha área 
de especialidade no Congres-
so Nacional e lá tenho cer-
teza que poderei continuar 
ajudando a saúde e a todas as 
áreas de interesse da popu-
lação, com aplicação melhor 
dos recursos públicos, como 
conseguimos na gestão do 
Ministério da Saúde.

12 – Qual a análise que 
o senhor faz do quadro po-
lítico deste ano no Paraná. 
O seu partido já anunciou 
a candidatura da vice-go-
vernadora Cida Borghetti, 
o que pretendem apresentar 
para a população?

RICARDO BARROS - 
Os Progressistas já há tem-
pos haviam confirmado que 
apoiariam a candidatura ao 
governo da Cida Borghetti. 
Estamos construindo alian-
ças, construindo a chapa de 
deputados federais e esta-
duais para constituir uma 
candidatura consistente e só-
lida, com capacidade de con-
vencer o eleitor de que este 
nosso trabalho de gestão tem 
sentido para as pessoas, por-
que com o mesmo recurso, 
podemos fazer muito mais. 
Eu tenho certeza de que, nes-
te ano, com a oportunidade 
da escolha do Presidente, 
dos governos nos estados, 
do Senado, da Câmara e das 
Assembleias, nós poderemos, 
todos, eleger pessoas com-
prometidas com aplicação 
correta e adequada dos recur-
sos públicos, pessoas capazes 
de fazer gestão transparente e 
eficiente. Portanto, o Paraná 

pode esperar uma oferta de 
escolha de candidaturas com 
essas características dos Pro-
gressistas para 2018.

ASCOM

"A informatização permitirá ao 
cidadão avaliar cada serviço de 

saúde. O cidadão terá no sistema 
online a confirmação das suas 
consultas, dos exames, do seu 

lugar na fila de cirurgia".

"Fizemos uma gestão austera e 
economizamos R$ 5 bilhões".

"Estamos construindo alianças, 
construindo a chapa de deputados 
federais e estaduais para constituir 

uma candidatura consistente e sólida".


