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Inscrições no Enem já 
podem ser feitas PAIÇANDU: Deputados federais, deputado estadual, lideranças sociais e comunitá-

rias se reuniram para comemorar o natalício do prefeito Tarcísio. PÁG. 8

CASA PRÓPRIA
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133 novas casas 
serão construídas 

em Nova Esperança
As famílias ainda poderão utilizar o saldo do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
para abater o valor financiado e, com isso, reduzir 

ainda mais os custos das parcelas mensais, que 
serão geridas pela Caixa Econômica Federal
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DESDE MAIO DE 1995

Divulgação Sanepar

Fique  atento para conter 
vazamentos dentro do imóvel

Fique atento a vazamentos 
de água dentro do imóvel

Inscrições no Enem já podem ser feitas 

EVITE DESPERDÍCIOS

Os vazamentos são os 
grandes vilões no 
combate ao desper-

dício de água. Somente na 
região, desde janeiro, os con-
sumidores da Sanepar relata-
ram mais de 5 mil casos de 
vazamentos nas instalações 
internas das residências. 

A responsabilidade por 
identifi car e consertar possí-
veis vazamentos nos imóveis 
é do morador. Para localizá-
-los basta fi car de olho na 
conta de água e acompanhar 
mensalmente quantos metros 
cúbicos foram consumidos 
até o dia da leitura. Cada me-
tro cúbico equivale a 1.000 
litros de água. Se houver alte-
ração signifi cativa é provável 
que exista vazamento. 

“Quando a diferença de 
consumo é muito grande 
de um mês para o outro, o 
próprio sistema da Sanepar 
informa o consumidor. A fa-
tura fi ca retida para análise e 
o morador do imóvel recebe 

um comunicado para verifi -
car se há vazamento”, infor-
ma o gerente regional Nilton 
Perez. 

O problema pode ocorrer 
em qualquer ponto da tubu-
lação. Os mais comuns são 
torneiras pingando, válvulas 
de descarga que não travam, 
tubulações rachadas e na boia 
da caixa de água. Há também 
os vazamentos ocultos, que 
muitas vezes exigem os ser-
viços de encanador para fa-
zer o conserto o mais rápido 
possível. Este serviço deve ser 
providenciado e pago pelo 
cliente. 

Caso o consumidor sus-
peite de vazamento no imó-
vel, ou queira controlar o 
consumo, é preciso ler diaria-
mente os números pretos do 
hidrômetro (ignorar os ver-
melhos). A partir do segun-
do dia, basta fazer uma conta 
simples: diminuir o último 
número do anterior. A dife-
rença é o total de metros cú-

bicos consumido no período 
entre as duas medições. 

REDE PÚBLICA – Assim 
como ocorre dentro dos imó-
veis, também podem ocorrer 
vazamentos na rede pública. 
Nos primeiros nove meses 
deste ano, na região a Sanepar 
executou aproximadamente 
3 mil consertos. Como nas 
residências, as causas podem 
ser diversas. “O desgaste nas 
conexões são os casos mais 
comuns”, informa o gerente. 

AJUDA IMPORTANTE 
– Quando o cliente identi-
fi car vazamento de água na 
rua, ele deve informar a Sa-
nepar o mais rápido possível 
pelo telefone 0800 200 0115. 
Uma equipe será deslocada 
para o local indicado e fará o 
conserto. Isso ajuda a Com-
panhia a combater as perdas 
de água. 

Agência Estadual de 
Noticias

Escolha da profi ssão: uma 
jornada de autoconhecimento

ARTIGO

Dois em cada dez uni-
versitários que supe-
raram o vestibular 

da Universidade Federal do 
Paraná (UFPR) desistem do 
curso após dois anos – mes-
mo tendo deixado para trás 
outros 45 mil concorrentes 
em uma das provas mais con-
corridas do país. A razão está 
na escolha errada do curso 
e na insatisfação gerada por 
optar por uma formação/
profi ssão que não desperte 
prazer. Os números são altos, 
já que afetam 20% do total de 
aprovados do principal vesti-
bular do Paraná, e podem ser 
reduzidos com mais atenção 
à orientação profi ssional dos 
jovens.

Profi ssionais bem-suce-

didos, independentemente 
da área escolhida, têm algo 
em comum: todos gostam do 
que fazem. Opino com con-
vicção, porque fui a campo 
para investigar as razões que 
levam médicos, engenheiros 
e advogados a se tornarem 
reconhecidos em suas áreas 
de atuação. A resposta: é 
como se todos conseguissem 
um casamento entre a profi s-
são e o desenvolvimento de 
suas áreas da inteligência – as 
mais exigidas para a área de 
trabalho – ao longo da vida.

Tendo isso em mente, é 
importante dizer que o in-
teresse de um estudante não 
muda da adolescência para 
a fase adulta, pois está em 
construção – sendo aprimo-

rado e moldado. Se o ado-
lescente tem facilidade em 
certas disciplinas, isso quer 
dizer que seu cérebro associa 
o aprendizado desse conhe-
cimento a uma sensação po-
sitiva. E, de alguma forma, é 
possível relacionar esse pra-
zer ao ato de comer, já que o 
cérebro também compreen-
de quais alimentos geram 
mais satisfação. É isso que se 
deve buscar ao optar por um 
curso.

A grande questão é: como 
identifi car? As orientações 
profi ssionais, mais do que 
compreender as facilidades 
de aprendizado dos jovens, 
devem tornar-se uma jor-
nada de autoconhecimento; 
os resultados precisam ser 

interpretados pelos estu-
dantes. Quando se tem co-
nhecimento de que se gosta, 
corre-se menos risco de er-
rar. E, mesmo que o tiro não 
seja certeiro, é possível fazer 
correções de rota. Exemplo: 
um estudante de Engenharia 
Civil com tendência a admi-
nistrar empresas pode fazer 
mestrado ou pós-graduação 
na área, e as duas formações 
irão se complementar.

O principal propósito da 
orientação é compreender 
quais profi ssões combinam 
com suas aptidões e aspi-
rações. Minha defi nição de 
profi ssão é: uma atividade 
escolhida pelo profi ssional 
que vai combinar com a sua 
inteligência. E não se trata 

de limitar o funcionamen-
to do cérebro ou diminuir a 
pretensão de se aprender ao 
longo da vida, mas de iden-
tifi car as capacidades intelec-
tuais de cada um e ampliar o 
seu bem-estar durante o dia 
a dia. Há explicações cientí-
fi cas para justifi car essas es-
colhas.

Ao se gostar do que faz, 
o trabalho do cotidiano cos-
tuma gerar sensações seme-
lhantes às sentidas ao comer 
algo de que se gosta, desper-
tando bem-estar e felicidade. 
Uma das leis da neurociência 
a ser levada em conta nessa 
discussão é a motivação. Ao 
se fazer algo que deu certo e 
tenha sido gostoso ou bené-
fi co, o cérebro naturalmen-

te manda comandos como: 
“Faça outra vez, para ter esse 
prazer novamente”. 

Vale ressaltar que os seres 
humanos não nascem inte-
ligentes, mas desenvolvem 
capacidades com o passar 
do tempo. E a educação, por 
mais que tenha aspectos mais 
globais e fundamentais para a 
evolução da sociedade como 
um todo, também tem como 
objetivo mostrar caminhos 
aos jovens, com o propósito 
de reduzir o risco de erro em 
um momento importante de 
vida de cada um deles.

Por: Ivo Carraro*

___________________

* Ivo Carraro é orientador educacional 
do Curso Positivo, professor de matemáti-

ca, psicólogo e autor do livro “Profi ssões: 
pais preocupados, fi lhos inseguros”.

Já começou  o perío-
do de inscrições para 
o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem). O 
prazo vai até 18 de maio. As 
inscrições devem ser feitas 
na Página do Participante.

Mesmo os candidatos 
que pediram isenção da 

taxa de inscrição do Enem 
devem fazer a inscrição. O 
pagamento da taxa de ins-
crição para quem não con-
seguiu a isenção, no valor 
de R$ 82, pode ser feito até 
23 de maio nas agências 
bancárias, casas lotéricas e 
agências dos Correios.

Para fazer a inscrição, o 
participante deverá apre-
sentar o número do CPF 
(Cadastro de Pessoa Física) 
e do documento de identi-
dade e criar uma senha.

MAIS INFORMA-
ÇÕES

Na hora da inscrição, o 
candidato deverá informar 
um endereço de e-mail vá-
lido e um número de telefo-
ne fixo ou celular, que serão 
usados para enviar infor-
mações sobre o exame.

Também deve ser indi-
cado o município onde o 

candidato quer realizar o 
exame e a língua na qual 
quer fazer a prova de língua 
estrangeira (inglês ou espa-
nhol).

O candidato que neces-
sitar de atendimento espe-
cializado ou específico deve 
fazer essa solicitação no ato 

da inscrição. Os candidatos 
travestis ou transexuais que 
desejarem também pode-
rão pedir atendimento pelo 
nome social.

As provas do Enem des-
te ano serão realizadas em 
dois domingos, nos dias 4 e 
11 de novembro.

EDUCAÇÃO
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PERFECCIONISMO

   Sintoma de uma sociedade que tem priori-
zado o resultado, o perfeccionismo, equivocada-
mente, tem-se transformado em uma qualidade.             
O número de pessoas perfeccionistas que têm 
procurado ajuda psicológica vem aumentando 
de maneira alarmante. Todos nós gostamos de 
fazermos algo de forma a serem perfeitos, assim 
como valorizamos os outros pelo que eles fa-
zem de muito bom. No entanto fazer tudo com 
excelência o tempo todo e em qualquer área da 
nossa vida é uma tarefa impossível, ultrapassa a 
capacidade humana de resposta a todas as situa-
ções que necessitam da nossa atenção. Existem 
muitas pessoas que se orientam pela premissa do 
perfeccionismo, até aqui tudo bem, mas quando 
estas pessoas são motivadas a ser perfeccionistas 
praticamente em tudo o que fazem, e lhes asso-
ciam pensamentos de negatividade, depreciação 
e desvalorização pessoal, quando acham que não 
executaram alguma coisa pelos padrões da exi-
gência da perfeição, desenvolvem um problema 
sério na sua vida. Toda qualidade em excesso se 
torna um defeito ou até mesmo um transtorno.  
O amor em excesso sufoca, a religiosidade se tor-
na fanatismo, a vaidade em narcisismo, e o per-
feccionismo em obsessão. O universo pessoal do 
perfeccionista pode ser tomado por frustrações 
contínuas, o que o conduz a um estado de triste-
za, culpa e até mesmo auto-desprezo.

   O psiquiatra argentino Hugo Marietán de-
fine a pessoa perfeccionista como aquela que se 
esforça para melhorar o êxito de seu objetivo se-
guindo um padrão ideal. São pessoas que tendem 
dar importância exagerada a tudo e nunca se sen-
tem satisfeitas. Ocupam-se mais do que necessá-
rio em pequenas tarefas e tendem a ficar com a 
sensação de que poderiam ter feito ainda melhor.

O perfeccionismo é aquele que nos desgasta, 
levando-nos a uma série de problemas em nível 
pessoal, conjugal, social, profissional, etc. está re-
lacionado à arrogância e ao medo de errar, é 8 
ou 80, sim ou não. Para o perfeccionista não tem 
meio termo. Não raro, está mais preocupado em 
manter as aparências, e em se mostrar superior. 
Nesta conotação o mesmo jamais admitirá que 
sua verdadeira preocupação seja com a opinião 
alheia, há um medo de que suas falhas sejam ex-
postas. A distorção que o perfeccionista produz 
está na afirmação a si e aos outros de que a per-
feição previne problemas e sofrimento, pois esta-
ria evitando erros. Contudo, o sofrimento torna-
-se uma realidade constante para essas pessoas, 
pois a perfeição almejada nunca será alcançada.

Há dois tipos de perfeccionistas. O primeiro 
é o introspectivo, ou seja, aquele que apresen-
ta pouca autoestima e confiança própria e para 
quem qualquer erro equivale à desaprovação 
dos outros. O segundo é o extrospectivo, ou seja, 
aquele que não apresenta baixa autoestima, po-
rém, não confia nas habilidades ou capacidades 
dos outros ao seu redor. Logo, este segundo tipo 
não consegue delegar e exige sistematicamente 
das outras pessoas a perfeição que requer de si 
mesmo.

A busca da perfeição é diferente de sermos 
perfeccionista. É correto buscarmos dar o me-
lhor de nós. É prudente estarmos atentos para 
não errar, mas admitir que somos passíveis de 
imperfeições é ter humildade para reconhecer 
nossos erros e falhas, é admitir que podemos ser 
cada vez melhor naquilo que fazemos.

- ASSIST ENT E CONTÁBIL
= AUXILIAR ADMINIST RAT IVO ( PCD )

- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  ( PCD )
- DESOSSADOR

- ELET RICISTA DE CAMINHÃO
- FATURISTA

- MECÂNICO AUTOMOT IVO
- MECÂNICO DE CAMINHÃO

- MECÂNICO INDUST RIAL
- MOTORISTA CARRET EIRO

- RECEPCIONISTA
- T ÉCNICO EM ELET RÔNICA/T ELECOMUNICAÇÃO

- T ÉCNICO EM INFORMÁT ICA
- T ÉCNICO EM SEGURANÇA DO T RABALHO 

(JÚNIOR)
- TORNEIRO MECÂNICO
- VENDEDOR INT ERNO

- VIGIA

133 novas casas serão 
construídas em Nova Esperança

Cida anuncia internet da Copel 
para mais 16 cidades do Noroeste

CASA PRÓPRIA

Na última sexta-feira 
(04), foram assi-
nados os contratos 

para a construção de 133 
casas populares em Nova 
Esperança. O projeto que 
conta com a assessoria téc-
nica da Cohapar deve en-
volver em torno de R$ 10,5 
milhões em investimentos. 
Além da parceria entre Co-
pel e da Sanepar para insta-
lação subsidiada das redes 
de energia elétrica, água e 
esgoto do novo conjunto 
habitacional.

O Residencial Pioneiro 
Orestes Men, próximo ao 
Fórum Eleitoral, será com-
posto por imóveis de dois e 
três quartos, com modelos 
de 38 a 50m² e unidades de 
49m² adaptadas para pes-
soas com deficiência. Con-
cretizando o sonho da casa 
própria, as famílias paga-

rão prestações de financia-
mento de R$ 350 a R$ 510 
ao mês durante até 30 anos, 
possibilitado através dos 
subsídios do programa Mi-
nha Casa Minha Vida, do 
Governo Federal, e Morar 
Bem Paraná, do Governo 
do Estado. As famílias ainda 
poderão utilizar o saldo do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) para 
abater o valor financiado e, 
com isso, reduzir ainda mais 
os custos das parcelas men-
sais, que serão geridas pela 
Caixa Econômica Federal.

O casal, Crislene e Van-
derlei Pereira Miranda, re-
presentaram as demais fa-
mílias junto à governadora, 
Cida Borghetti que esteve 
presente para assinatura dos 
contratos. Enquanto assina-
vam o contrato, a governa-
dora gentilmente segurou 

a filha do casal, a pequena 
Maria Vitória nos braços. 
Ao final da assinatura, Cris-
lene enfatizou: “agora va-
mos sair do aluguel, vamos 
pagar por algo que é nosso. 
Nossa filha vai crescer na 
casa própria, é a realização 
de um sonho”.

Para o prefeito, Moacir 
Olivatti, a construção das 
novas casas traz esperança 
para as famílias que preci-
sam de moradias, além de 
ter impacto na economia 
local. “Existe uma demanda 
reprimida, cerca de 2,5 mil 
moradias na cidade. Essa as-
sinatura de hoje significa a 
solução de parte do proble-
ma e traz esperança para as 
famílias que serão atendidas 
agora, e, também para aque-
las que vão permanecer na 
lista de espera”.

De acordo com a gover-

nadora Cida Borghetti, a as-
sinatura de hoje é mais uma 
demonstração do respeito 
do Governo do Estado ao 
cidadão. É a realização do 
sonho da casa própria, en-
tregue às famílias.

O trabalho que já foi ini-
ciado com a manutenção da 
área e será executado pela 
construtora Village, contra-
tada pela Cohapar por meio 
de licitação e pelo critério de 
menor preço. O presidente 
da Cohapar, Nelson Justos, 
salientou a importância das 
parcerias entre prefeitura, 
Caixa Econômica, da cons-
trutora, Copel, Sanepar, 
entre outros para concreti-
zação de novas moradias. 
Com a assinatura dos con-
tratos, a estimativa é de que 
as casas sejam entregues aos 
futuros proprietários dentro 
de 12 meses. ASCOM/AEN

Neste sábado, 5, em 
Maringá, a governa-
dora Cida Borghet-

ti anunciou a ampliação da 
rede de fibra ótica de inter-
net da Copel Telecom para 
mais 16 cidades do Noroeste. 
No Paraná, já são 80 cidades 

com internet da Copel. As 
novas cidades atendidas são 
Ivatuba, Marialva, Paiçandu, 
Ourizona, Floraí, São Jorge 
do Ivaí, Presidente Castelo 
Branco, Pitangueiras, Sabáu-
dia, São Pedro do Ivaí, Ata-
laia, Flórida, Mandaguaçu, 

Iguaraçu, Ângulo e Nova 
Esperança. "A infraestrutura 
de ponta para transmissão 
de dados contribui de modo 
inestimável para um salto no 
desenvolvimento econômico 
e social do Estado. É o mun-
do mais próximo das pes-
soas", afirmou Cida.

A nova rede possibilita 
oferecer internet em banda 
extra-larga para residências 
e pequenas e médias em-
presas, com velocidades de 
transmissão de até 200 Mbps 
(megabits por segundo). A 

Copel lançou 360 km de ca-
bos de fibras óticas para a 
expansão dos negócios no 
Noroeste. "O Copel Fibra ga-
rante mais eficiência para o 
mercado corporativo e uma 
conexão mais estável para 
as residências. A região de 
Maringá tem cooperativas e 
é um polo universitário com 
alta demanda de tecnologia 
de ponta, como o nosso pro-
duto", disse o presidente da 
Copel, Jonel Iurk.

News Deprima

Foto: Jaelson Lucas/ANPr

Foto: Osvaldo Vidual
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Governo vai investir R$ 477,1 
milhões nas faixas de domínio

As licitações foram lançadas nesta semana. Serão feitas melhorias nas 
faixas de domínio de quase 12 mil quilômetros da malha rodoviária estadual. 
Os trabalhos consistem na limpeza e conservação dos arredores das rodovias

O Departamento de Es-
tradas de Rodagem 
do Paraná (DER-PR) 

lançou nesta semana cinco 
editais para realização dos 
serviços de conservação das 
faixas de domínio de apro-
ximadamente 12 mil quilô-
metros de estradas da malha 
rodoviária do Estado. O in-
vestimento de R$ 477,1 mi-
lhões, para os próximos três 
anos, faz parte do Programa 
Estadual de Recuperação e 
Pavimentação de Estradas 
(Perc).

"Investimentos em me-
lhoria e modernização das 
estradas representam mais 
segurança para as pessoas, 
menos custos e mais com-
petitividade para a produção 
paranaense”, afirma a gover-
nadora Cida Borghetti.

Os serviços consistem na 
roçada de toda vegetação, re-
moção de lixo e resíduos, lim-
peza de valetas e bueiros, lim-
peza e pintura de meios-fios, 
pontes e pontos de ônibus, 
além do reparo das placas 
de sinalização. O secretário 
de Infraestrutura e Logística, 
Abelardo Lupion, destaca o 
valor expressivo dos editais 
e a importância das inter-
venções que serão realizadas. 
"São serviços que farão toda 
a diferença para os motoris-
tas e pedestres que circulam 
por toda a malha rodoviária 
paranaense", afirma.

As atividades são funda-
mentais para manter a drena-

gem da pista, explica Rafael 
Rodrigues Teixeira, enge-
nheiro civil da Coordenado-
ria de Gerenciamento da Ma-
lha Rodoviária do DER-PR. 
"Isso evita danos ao pavimen-
to, além de contribuir com a 
segurança de motoristas e 
pedestres, proporcionando 
maior visibilidade nas estra-
das”, disse.

LOTES - As áreas que vão 
receber investimentos para 
conservação das faixas de do-
mínio estão subdivididas em 
40 lotes. Cada uma das cinco 
licitações inclui lotes de todas 
as regiões do Estado.

Serão 1,2 mil quilômetros 
de melhorias na Regional 
Leste, contemplados em 5 lo-
tes. Na Regional dos Campos 
Gerais a licitação será feita 
em 7 lotes para conservação 
das faixas de domínio de 2 
mil quilômetros de rodovias.

Na Regional Norte serão 
contemplados 10 lotes com 
extensão total de 2,4 mil 
quilômetros. Já na Regional 
Noroeste, a licitação corres-
ponde também a 10 lotes, 
com extensão de 3,3 mil qui-
lômetros. Na Regional Oeste 
a licitação será para 8 lotes 
com extensão de 2,4 mil qui-
lômetros.

“Os serviços não serão 
realizados somente em rodo-
vias que possuem maior flu-
xo de veículos, mas também 
em estradas não pavimenta-
das, onde será feita a roçada, 

limpeza dos dispositivos de 
drenagem, entre outros servi-
ços”, afirmou Teixeira.

PRAZOS – A comissão de 
licitação do DER-PR vai rece-
ber as propostas de preços e 
os documentos de habilitação 
das empresas interessadas en-
tre os dias 8 e 12 de junho. A 
abertura dos envelopes acon-
tecerá entre os dias 12 e 14 de 

junho. Após os trâmites do 
processo licitatório, que dura 
de 90 a 120 dias, será emitida 
a ordem de serviço para o iní-
cio dos trabalhos.

O DER-PR salienta que os 
contratos vigentes terminam 
somente quando os novos co-
meçarem a vigorar. Portanto, 
os trabalhos de manutenção 
das faixas de domínio não se-
rão interrompidos.

O PROGRAMA – Desde 
2011, o Programa Estadual de 
Recuperação e Conservação 
de Rodovias (PERC) já desti-
nou R$ 2,1 bilhões em servi-
ços nos cerca de 12 mil qui-
lômetros da malha rodoviária 
estadual.

O DER-PR investirá mais 
R$ 2,7 bilhões nas licitações 
do Perc cujos serviços serão 

feitos no triênio 2018-2020 
em todas as rodovias para-
naenses. Estes valores abran-
gem, além da conservação 
da faixa de domínio, os sub-
programas COP (Conserva-
ção de Pavimento) e Cremep 
(Conservação e Recuperação 
Descontínua com Melhoria 
do Estado do Pavimento), 
cujas licitações estão em fase 
de homologação.

Governo vai investir R$ 477,1 milhões em melhorias nas faixas de domínio.

Foto: Jorge Woll/DER/SEIL

CRIMINAL

Condenado a mais de 28 anos de prisão homem que 
esfaqueou vizinhos por suspeita de furto de galinha 

O Tribunal do Júri 
de Paranaguá, no 
litoral do estado, 

condenou um homem a 
mais de 28 anos de prisão, 
em regime fechado, por 
três tentativas de homicídio 
duplamente qualificadas, 
ocorridas em 2014, no bair-
ro Alexandra. O julgamen-

to foi realizado na quinta-
-feira, 3 de maio.

De acordo com a 6ª Pro-
motoria de Justiça de Para-
naguá, que ofereceu a de-
núncia contra o acusado, na 
madrugada do dia 6 de de-
zembro de 2014, o homem, 
de 39 anos, e um rapaz, que 
tinha 22 anos, golpearam 

com facões três vizinhos, 
dois deles deles adolescen-
tes. Segundo a denúncia, os 
dois agiram para se vingar 
de uma das vítimas, porque 
suspeitavam que ela havia 
furtado uma galinha, e por 
desavenças com a mãe dos 
adolescentes. O crime teve 
bastante repercussão na 

época pela violência apli-
cada contra as vítimas, que 
foram socorridas a tempo e 
sobreviveram.

Um dos rapazes que efe-
tuou as facadas, de 22 anos, 
faleceu durante o curso do 
processo e não foi a julga-
mento. O outro, agora con-
denado, segue detido na 

Casa de Custódia de São 
José dos Pinhais, na Região 
Metropolitana de Curitiba. 
A pena total é de 28 anos, 
10 meses e 15 dias de reclu-
são, com cumprimento ini-
cial em regime fechado. No 
cálculo da pena, foi leva-
do em consideração o fato 
de o homem ter mentido 

durante o interrogatório, 
ressaltando-se que ele po-
deria ter permanecido em 
silêncio.

A Promotoria ressalta a 
importância da condena-
ção, notadamente diante do 
número de homicídios re-
gistrados neste ano na co-
marca de Paranaguá.

Prazo para regularizar título 
de eleitor termina dia 9

Brasileiros que ficaram 
mais de três eleições 
sem votar ou justifi-

car a ausência têm até a pró-
xima quarta-feira (9) para 
regularizar a situação. Para 
efeito dessa contagem, cada 
turno de um pleito repre-
senta uma eleição. Segundo 
o Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), quase 1,9 milhão 
de eleitores estavam em si-
tuação irregular no país em 
maio de 2017.

O cidadão deve ir ao 
cartório eleitoral de posse 
do título de eleitor caso o 

possua, além de um com-
provante de residência e um 
documento oficial de iden-
tificação pessoal que tenha, 
no mínimo, nome, filiação, 
data de nascimento e nacio-
nalidade. No caso dos ho-
mens, também é necessário 
levar o comprovante de qui-
tação militar.

OUTRAS SOLICITA-
ÇÕES

Também termina na pró-
xima quarta-feira o prazo 
para que o eleitor que tem 
15 anos, mas vai completar 

16 anos até a data da eleição 
e pretende votar, requerer 
o título. O mesmo dia tam-
bém é o prazo final para que 
pessoas com deficiência que 
necessitam de atendimen-
to especial informem sua 
situação à Justiça Eleitoral 
para que sejam remanejadas 
para uma seção adaptada.

A participação nas elei-
ções é facultativa apenas 
para analfabetos, pessoas 
com idade entre 16 e 18 
anos ou com mais de 70 
anos. Para os demais brasi-
leiros, o voto é obrigatório.

A participação nas eleições é facultativa apenas para analfabetos, pessoas com idade entre 16 e 
18 anos ou mais de 70 anos 

José Cruz/Agência Brasil
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Paranaguá bate recorde histórico 
de produtividade no mês de abril

1ª Copa Clube da 
Justiça de Futebol Suíço

Foram exportados pelo Corredor de Exportação 2,2 milhões de toneladas 
de grãos, recorde histórico de embarque em apenas um mês. Do total 

de cargas operadas no mês de abril, o embarque de soja representa 1,8 
milhão de toneladas. As outras 473 mil toneladas são de farelo de soja

O Porto de Paranaguá 
acaba de bater mais 
um recorde de mo-

vimentação de cargas. Foram 
exportados pelo Corredor de 
Exportação 2,2 milhões de 
toneladas de grãos, recorde 
histórico de embarque em 
apenas um mês.

Do total de cargas opera-
das no mês de abril, o em-
barque de soja representa 1,8 
milhão de toneladas. As ou-
tras 473 mil toneladas são de 
farelo de soja.

A marca supera em 
12,30% - ou em 249 mil tone-
ladas -  o maior volume já re-
gistrado na história do Porto 
de Paranaguá, quando foram 
exportadas 2 milhões de to-
neladas de grãos, em agosto 
de 2017.

“O Paraná hoje tem o por-
to mais eficiente do Brasil, 
que bate recordes todos os 
meses”, disse a governadora 
Cida Borghetti. Segundo ela, 
isso é resultado de planeja-
mento e trabalho bem exe-
cutado ao longo dos últimos 
anos. “Dá o suporte neces-
sário aos nossos produtores, 
gera empregos e renda. É um 
exemplo para o país da boa 
integração entre o poder pú-
blico e a iniciativa privada”, 
acrescentou.

INVESTIMENTOS X 
RESULTADOS - O diretor-
-presidente da Appa, Lou-
renço Fregonese, disse que o 
Porto de Paranaguá investiu 
na modernização do Corre-
dor de Exportação. “Ao todo, 
foram mais de R$ 657mi-
lhões investidos desde 2011, 
e outros R$ 725 milhões es-
tão previstos de serem inves-
tidos até 2020”, afirmou.

Segundo Fregonese, este 
incremento é resultado de 
tudo que foi feito na infraes-
trutura terrestre, com mais 
armazéns, novos equipamen-
tos, correias transportado-
ras com maior capacidade, 
maior integração entre os 
modais rodoviários e ferro-
viários, sem filas de cami-
nhões, aliado ao que evoluiu 
na estrutura marítima, repre-
sentada pelas campanhas de 
dragagem.

Nos últimos anos a Appa 
já fez a troca dos shiploaders, 
que são os carregadores de 
navios, aumentando em 33% 
a capacidade de embarque de 
grãos. As correias transpor-
tadoras foram substituídas, o 
cais foi reformado e as filas de 
caminhões foram extintas.

Com isso, as cargas vol-
taram a sair pelo Porto de 
Paranaguá e mais de 80% da 
produção de grãos das coo-

Aquela tarde, o mar 
parecia enlouqueci-
do. De um momento 

para outro, as ondas se agita-
ram com violência e perdi o 
controle da situação. Foram 
minutos que pareceram ho-
ras. As tentativas dos meus 
colegas para me ajudar eram 
inúteis. A certa distância, via 
a silhueta de minha esposa 
que esperava o nosso pri-
meiro filho. Aquela cena co-
moveu-me profundamente. 
Imaginar que meu filho cres-
ceria sem pai gerou em mim 
uma vontade sobre-humana 
de continuar lutando com o 
enfurecido mar. Foi inútil, 
perdi a consciência.

  Quando acordei, esta-
va na praia. Um salva-vidas 
tinha-me levado até a areia. 
Aquela noite, deitado no si-
lêncio do meu quarto, pensei 
em tudo o que havia aconte-
cido. Jovem ainda, com ape-
nas vinte e três anos, estava 
pensando em renunciar a 
um ministério que mal ti-
nha começado. As coisas não 
marchavam do jeito que eu 
queria. Em algum momento, 
imperceptivelmente, estava 
perdendo a rota do vôo que 
Deus tinha planejado para 
mim. Precisava de uma cor-
reção. Correção não é casti-

go, é criar circunstâncias para 
mudar o rumo.

  Ao conduzir o avião, o 
piloto encontra tormentas 
no caminho. Essas tormen-
tas podem destruí-lo ou fazer 
com que ele mude de rumo 
para chegar salvo ao destino. 
A vida na Terra é uma via-
gem rumo ao glorioso desti-
no que Deus tem preparado. 
Com freqüência, impercep-
tivelmente, nos esquecemos 
disso e saímos da rota. Deus 
permite que apareçam nu-
vens assustadoras que nos 
forçam a corrigir o rumo do 
vôo. Não rejeite a disciplina. 
Aceite-a como um instru-
mento de redenção.

 Vale a pena avaliar a rota 
todos os dias. É preciso. Im-
prescindível. Necessário. 
Nenhuma correção vinda de 
Deus tem propósitos destru-
tivos. A correção divina é um 
instrumento de amor. O ver-
so de hoje diz: “Quem abor-
rece a repreensão é estúpido.”

 Sinta-se amado por Deus, 
embora soprem ventos con-
trários na sua vida. Aceite a 
repreensão divina, medite e 
mude o rumo, porque “quem 
ama a disciplina ama o co-
nhecimento, mas o que abor-
rece a repreensão é estúpido”.

  Alejandro Bullón

No último sábado 
(05), foram disputa-
dos nos campos da 

M.R.G. e do Clube da Justiça, 
as quartas-de-final da compe-
tição, entre as equipes Tropa 
de Elite, Red Bull, M.R.G., 
Bom Bife, Vigilante “A”, 100% 
Arte, Clube da Justiça e Rosa 

de Ouro.
Os jogos foram intensos e 

com muitos gols, com grande 
participação da população lo-
cal, que vem prestigiando em 
grande número durante todo 
o evento.

Segue abaixo os resultados 
dos jogos e os confrontos de-

finidos da semifinal:

QUARTAS-DE-FINAL
TROPA DE ELITE 4 X 1 

RED BULL
M.R.G. 2 X 0 BOM BIFE
VIGILANTE “A” 1 X 0 

100% ARTE
ROSA DE OURO 5 X 1 

CLUBE DA JUSTIÇA

SEMIFINAL
LOCAL: CLUBE DA 

JUSTIÇA
14H30: TROPA DE ELI-

TE X VIGILANTE
15H30: M.R.G. X ROSA 

DE OURO

Rio de Janeiro
Aguardando-te, amor, revejo os dias 
Da minha infância já distante, quando 
Eu ficava, como hoje, te esperando 
Mas sem saber ao certo se virias. 

E é bom ficar assim, quieto, lembrando 
Ao longo de milhares de poesias 
Que te estás sempre e sempre renovando 

Para me dar maiores alegrias. 

Dentro em pouco entrarás, ardente e loura 
Como uma jovem chama precursora 
Do fogo a se atear entre nós dois 

E da cama, onde em ti me dessedento 
Tu te erguerás como o pressentimento 
De uma mulher morena a vir depois.

PARA MEDITAR...

perativas são exportadas pelo 
porto.

Com o aumento da safra, 
finalização da dragagem de 
aprofundamento e os investi-
mentos que as cooperativas já 
programaram, o Corredor de 

Exportação deve ultrapassar 
a marca de 20 milhões de to-
neladas de grãos embarcados 
nos próximos anos.

PICO DA SAFRA - A es-
timativa do departamento de 

Operações é que os próximos 
meses, de pico do escoamen-
to da safra, o volume seja ain-
da maior. De maio a julho, es-
tão programadas 8,6 milhões 
de toneladas de grãos para 
exportação pelo Corredor de 

Exportação.
De acordo com os termi-

nais que operam pelo com-
plexo, devem ser embarcadas 
6,9 milhões de toneladas de 
soja e 1,7 milhão de toneladas 
de farelo no período.

Ivan Bueno/APPA

O Porto de Paranaguá acaba de bater mais um recorde de movimentação de cargas. Foram exportados pelo Corredor de Exporta-
ção 2,2 milhões de toneladas de grãos, recorde histórico de embarque em apenas um mês.

Quem ama a disciplina 
ama o conhecimento, mas o 
que aborrece a repreensão 

é estúpido. Prov. 12:1.

ESPAÇO POESIA

Soneto 
da espera
Vinicius de Moraes (1913-1980) 

Equipe Vigilante "A"
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Males de nosso tempo: Facebook pode 
causar dependência psicológica e ociosidade

CURIOSIDADES...
1 -Elvis Presley era covei-

ro, como todos em sua famí-
lia antes dele.

2. Antigamente, os Euro-
peus chamavam as girafas de 
“camelopardo”, pensado que 
os seus antepassados seriam 
um camelo e um leopardo.

3. 4% da riqueza mundial 
é o suficiente para amenizar 
as necessidades básicas do 
mundo.

4. 45% dos Americanos 
não sabem que o Sol é uma 
estrela.

5. 7% dos americanos 
comem diariamente no 
McDonald’s.

6. Quarta-feira é o pior 
dia da semana

Pesquisa liderada pelos 
cientistas Peter Dodd e Ch-
ristopher Danforth da Uni-
versidade de Vermont, Es-
tados Unidos, revelou que a 
maior parte dos internautas 
consideram a quarta-feira o 
pior dia da semana. De acor-
do com o site ITProPortal 
Dodd e Danforth dizem ter 
projetado um sistema ino-
vador que pode medir a fe-
licidade coletiva analisando 
os sentimentos da pessoa 
através da avaliação de seus 
tweets e posts em blogs.

7. Dez% das receitas da 
Rússia vêm da venda de Vod-

ka.
8. A primeira bomba der-

rubada pelos aliados em Ber-
lim, durante a Segunda Guer-
ra Mundial, matou o único 
elefante do Jardim Zoológico 
que existia na cidade.

9. A American Airlines 
economizou 40 mil dólares 
em 1987 eliminando uma 
azeitona de cada salada servi-
da na primeira classe.

10. Fumantes têm filhos 
mais agressivos

Além de todos os males 
que o cigarro causa, pesqui-
sadores agora descobriram 

que filhos de mães fumantes 
podem ser mais agressivos 
que outras crianças. O estudo, 
conduzido por cientistas da 
Universidade de Montreal, no 
Canadá, constatou que aque-
las que fumam mais de 10 
cigarros por dia têm chances 
67% maiores de ter um filho 
violento. O uso de drogas e 
atitudes anti-sociais também 
são comportamentos comuns 
encontrados nessas crianças. 
O estudo faz parte de uma 
investigação maior feita sobre 
a situação das crianças cana-
denses.

Como pescar piau
DICAS DE PESCA

Nada melhor do que 
um boa pescaria 
para se desvencilhar 

do corre-corre do dia adia 
não é verdade?

Seja por esporte ou por 
divertimento é um desafio 
excitante que atrai pessoas de 
todas as idades.

Mas nem todos os peixes 
são iguais, isto é, não são to-
dos os tipos de isca que o fis-
gam o Piau é um deles.

Ele é um peixe que possui 
o corpo alongado com dentes 
incisivos além de ser escamo-
so como a maioria dos peixes.

Possui uma cor amarelada 
com faixas escuras ao longo 
do corpo.

O peixe adulto atinge até 
30 centímetros de compri-
mento.

1. Para pescar um Piau 
utilize como iscas milho, 
lembrando que este milho 
deve ser fermentado, são as 
chamadas cevas, insetos, pe-
quenas bolinhas de massa e 
caramujos. 

2. Alguns dizem que além 
destas iscas também é possí-
vel fisgá-lo utilizando frutas 
como goiaba, banana, tomate 
ou morango.

Mas de uma maneira geral 
são atraídos com os três tipos 
de isca citado anteriormente. 

3. A linha a ser utiliza-

da deve ser fina, uma reco-
mendação são a 12 e 14lb. A 
chumbadinha deve ser pre-
parada na linha de forma que 
fique solta e o anzol utilizado 
deve ser pequeno. 

4. Para a pesca do Piau é 
necessário que o pescador 
possua um pouco de experiê-
nicia, pois os peixes, e este é 
um deles, que ao colocarem a 
isca na boca, não a mordem 
no exato momento, primeiro 
ele acomoda a isca na boca.

Geralmente pescadores 
ansiosos, ao verem que a li-
nha se movimentou puxam 
a linha e o peixe acaba esca-
pando. 

5. Preparando a ceva de 
milho.

Você deve cortar o fundo 
da garrafa pet, amarre o peso 
à uma das extremidades da 
garrafa com a corda de modo 
que seja possível retirar e co-
locar na água.

Adicione o milho, mergu-
lhe a garrafa a garrafa no rio.

Se você fizer um corte 
grande ou pequeno na gar-
rafa, indiferente do fluxo de 
água, os grãos são tirados aos 
poucos pela correnteza. 

Um cevador com estas 
dimensões leva em média de 
10 a 15 minutos para esvaziar 
por completo. 

DICAS & ADVERTÊN-
CIAS

* Ao pescar procure sem-
pre revisar seu barco ou ob-
serve o estado de conservação 
caso não seja seu. 

* procure levar coletes sal-
va vidas.

* Quando sair para pescar 
em lugares desconhecidos, 
procure sempre encontrar um 
guia que conheça bem o rio. 
Nunca tente se aventurar em 
rios desconhecidos por conta 
própria.

* Lembre-se que existem 
épocas certas para pesca, se 
informe à respeito para não 
ser multado.

O Piau é um peixe que possui 
o corpo alongado com dentes 
incisivos

FOI NOTÍCIA NO 
JORNAL NOROESTE...

INEXISTÊNCIA DE MA-
TAS CILIARES PROVOCA 
O ASSOREAMENTO DO 
RIBEIRÃO PARACATU

Em sua edição nº 102, 
com data de 10 de dezembro 
de 2000, o Jornal Noroeste 
denunciou a inexistência de 
matas ciliares nas margens 
do Ribeirão Paracatu e suas 
graves conseqüências ao meio 
ambiente. Como se sabe, no 
local, a Sanepar capta boa 
parte da água que abastece a 
cidade de Nova Esperança. O 
restante (60%) são via poços. 

 As matas ciliares são for-
madas por vegetais que acom-
panham os cursos de água ou 

lagos, cumprindo importan-
tes funções na manutenção 
do regime hídrico da bacia 
hidrográfica, no sustento da 

fauna e na estabilidade dos 
ambientes. A inexistência 
destas causou o arraste de ter-
ras para o leito do Ribeirão. 

A utilização desmesura-
da da rede social mais 
conhecida da Internet 

pode ser comparável a uma 
droga. Um estudo norueguês 
elaborou seis perguntas que 
permitem descobrir quando se 
está "viciado". 

Se para muitos utilizadores 
o Facebook já se tornou uma 
autêntica droga, o estudo da 

psicóloga Cecilie Schou An-
dreassen poderá ser-lhes muito 
útil. 

Realizada na Universidade 
de Bergen, na Noruega, com 
base num estudo realizado em 
janeiro do ano passado a 423 
alunos (227 mulheres e 196 ra-
pazes), a "Escala Bergen de De-
pendência do Facebook" reúne 
seis perguntas que permitem 

determinar o tipo de relação 
que um indivíduo estabelece 
com a rede social, para avaliar 
o possível risco de vício. 

As perguntas são semelhan-
tes às que os médicos utilizam 
para descobrir se o paciente é 
viciado em álcool ou drogas 
e permitem cinco modos de 
resposta gradual ("muito rara-
mente", "raramente", "às vezes", 

"frequentemente" e "muito fre-
qüentemente"). De acordo com 
Andreassam e a sua equipa, 
responder "freqüentemente" ou 
"muito freqüentemente" mais 
de quatro vezes pode ser preo-
cupante.

Mas há mais. Publicados na 
revista acadêmica "Psychologi-
cal Reports", os resultados da 
investigação evidenciam como 
a natureza "social" do Face-
book, que evita o contato face 
a face com o "amigo virtual", 
faz com que a dependência da 
rede social seja mais comum 
nos jovens, nas pessoas mais 
ansiosas e socialmente insegu-
ras. Os adultos, as pessoas mais 
ambiciosas e organizadas são 
capazes de gerir melhor a sua 
relação com o Facebook, sem 
serem esmagadas pela rede so-
cial.

"O uso do Facebook au-
mentou rapidamente", ex-
plicou a psicóloga ao jornal 
"Dailymail". "Isto levou-nos a 
encontrar uma série de depen-

dências relacionadas com os 
média sociais, que podem ser 
assemelhados às drogas.

Para aqueles que quiserem 
testar o seu grau de "vício do 
Facebook", são seis as questões 
a responder com a escala de 
avaliação acima mencionada:

1. Dispende muito tempo a 
pensar no Facebook e a ligar-se 
à Internet para usá-lo?

2. Sente a necessidade de 
usar o Facebook muitas vezes e 
por longos períodos de tempo?

3. Usa o Facebook na ten-
tativa de esquecer problemas 
pessoais?

4. Já tentou reduzir a sua 
utilização do Facebook, mas 
não conseguiu?

5. Fica inquieto ou nervoso 
se o proibirem de usar o Face-
book?

6. O uso do Facebook já 
teve efeitos negativos nos seus 
estudos ou trabalho?

Fonte: http://ocorreiodaeli-
te.blogspot.com.br
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O Senhor fala para aque-
les que têm aparência de san-
tidade.

Ordena ao Profeta Isaías 
que fale ao povo: “O Senhor 
Deus diz:

‘Grite com toda a força, 
sem parar!

Grite alto, como se você 
fosse trombeta!

Anuncie ao meu povo, 
os descendentes de Jacó, os 
seus pecados e as suas mal-
dades.

De fato, eles me adoram 
todos os dias e dizem que 
querem saber qual é a mi-
nha vontade, como se fos-
sem um povo que faz o que é 
direito, que não desobedece 
às minhas leis.

Pedem que eu lhes dê leis 
justas e estão sempre pron-
tos para me adorar.’ ” Isaías 
58:1-2

Através de Isaías, o Se-
nhor nos adverte:

Não sejam hipócritas 
como se fossem um povo 
que faz o que é direito, que 
não desobedece às minhas 
leis.

Não adianta fi ngir que me 
adoram, mesmo que façam 
isso todos os dias.

Não adianta dizer que 
querem saber qual é a minha 
vontade quando vocês não a 
praticam.

Não adianta pedir que eu 
lhes dê leis justas se vocês não 
as obedecem.

Irmãos, sempre costuma-
mos pensar que não são para 
nós as palavras de admoes-
tação das Escrituras. Sabem 
por que? Porque nos conside-
ramos bons, nos considera-
mos santos.

Muitas vezes considera-
mos que somente as manifes-
tações exteriores de piedade 
são a garantia da nossa santi-
dade. Mas não é assim.

O próprio Isaías nos mos-
tra o que Deus quer de nós: 
“O Senhor responde:

‘A verdade é que nos dias 
de jejum vocês cuidam dos 
seus negócios e exploram os 
seus empregados.

Vocês passam os dias de 
jejum discutindo e brigando 
e chegam até a bater uns nos 
outros.

Será que vocês pensam 
que, quando jejuam assim, 
eu vou ouvir as suas ora-
ções?’ ”  Isaías 58:3,4

O jejum é uma forma de 
piedade. É privar-se de algo 
para manifestar a Deus o 
apreço por Ele, por sua “boa, 
agradável e perfeita vonta-
de”. Romanos 12:2 

Essa privação deve ter 
o objetivo de santifi cação, 
como diz Paulo: “Mas es-
murro o meu próprio cor-
po e faço dele meu escravo, 
para que, depois de haver 

pregado aos outros, eu mes-
mo não venha a ser reprova-
do.” 1 Coríntios 9:27

Não adianta jejuar e con-
tinuar “em pecados e malda-
des”.

O texto acima nos adver-
te do que é desagradável ao 
Senhor: jejuar sem voltar-se 
para Ele, sem prestar atenção 
Nele, sem buscá-lo de todo o 
coração. Jejuar continuando 
a cuidar de negócios e explo-
rando os empregados. Jejuar 
enquanto discutem e brigam.

Com esse tipo de jejum, 
Deus não ouvirá nossas ora-
ções. Estaremos perdendo 
nosso tempo.

Deus nos mostra cla-
ramente o que lhe agrada: 
“Não! Não é esse o jejum 
que eu quero.

Eu quero que soltem 
aqueles que foram presos 
injustamente, que tirem de 
cima deles o peso que os faz 
sofrer, que ponham em li-
berdade os que estão sendo 
oprimidos, que acabem com 
todo tipo de escravidão.

O jejum que me agrada é 
que vocês repartam a sua co-
mida com os famintos, que 
recebam em casa os pobres 
que estão desabrigados, que 
deem roupas aos que não 
têm e que nunca deixem de 
socorrer os seus parentes.” 
Isaías 58:6,7

Soltar os presos, tirar das 
pessoas aquilo que as faz so-
frer, libertar os oprimidos, 
acabar com todo tipo de es-
cravidão.

Tantos são os tipos de 
escravidão que oprimem as 
pessoas ao nosso redor! A es-
cravidão dos entorpecentes, a 
escravidão da bebida, a escra-
vidão do medo, a escravidão 
das circunstâncias dolorosas 
da vida, a escravidão de uma 
vida sem Deus...

Repartir a comida com os 
famintos, receber em casa os 
que não tem onde morar, dar 
roupas aos que não as têm, 
socorrer os parentes em suas 
necessidades.

Irmãos, vamos prestar 
atenção. Deus vê nosso cora-
ção e conhece todas as nossas 
intenções e os nossos atos. O 
que lhe agrada é a piedade, 
é o amor traduzido em atos. 
Vamos sair do nosso como-
dismo e viver de acordo com 
a condução do Espírito Santo, 
sem descuidar do que acon-
tece à nossa volta.

Vejam o que nos diz o 
profeta Miquéias: “O Se-
nhor já nos mostrou o que é 
bom, ele já disse o que exige 
de nós. O que ele quer é que 
façamos o que é direito, que 
amemos uns aos outros com 
dedicação e que vivamos em 
humilde obediência ao nosso 
Deus.” Miquéias 6:6

TEMPO COM MEU DEUS:  
 JEJUM QUE 

AGRADA A DEUS

Maria Lúcia Zapata Lorite | Serva do Senhor
Autora do livro Tempo com meu Deus

No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS

PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
AGRO GI - Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, torna público 
que requereu ao IAP, a Licença Prévia, para atividade de Comércio 
atacadista de cereais e leguminosas benefi ciados, farinhas, amidos 
e féculas, com atividade de fracionamento e acondicionamento 
associada no endereço Rua Ibrahim Ibrahim, 163 - CEP 87.600-
000, Nova Esperança - Paraná.

DATA: 07/05/2018
HORÁRIO: 20:00H

- PROJETOS DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 75/2017, de autoria do 

Vereador Maurício Alexandre Marin Gaona, 
que torna oficial e inserido no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Município, o "Dia Municipal 
da Marcha para Jesus", e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 21/2018, de autoria dos 
Vereadores Brayan Oliveira Pasquini, Carlos 
Roberto da Silva, Dirceu Trevisan, Eurides Fer-
nandes, Laércio Mazzocatto Salvaterra, Maria 
Eunice Zacharias Zacarias, Maurício Alexan-
dre Marin Gaona e Mauro Sabino da Silva, 
que dispõe sobre a instalação de equipamento 
eliminador de ar na tubulação do sistema de 
abastecimento de água do Município de Nova 
Esperança e dá outras providências.

- PROJETOS DE LEI DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº 23/2018, de autoria do 

Executivo Municipal, que dispõe sobre as di-
retrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2019 e dá outras providên-
cias.

2) ) Projeto de Lei nº 24/2018, de autoria dos 
Vereadores Maurício Alexandre Marin Gaona 
e Brayan Oliveira Pasquini, que dispõe sobre a 
execução dos serviços de poda, corte, remoção 
com destoca e substituição de árvores do pas-
seio público dos logradouros municipais.

Pauta da 12ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova Esperança
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Uniflor assegura R$ 330 mil para 
revitalização da Avenida das Flores

Deputados federais, deputado estadual, lideranças 
sociais e comunitárias se reuniram para comemorar 

o natalício do prefeito Tarcísio de Paiçandu

O prefeito de Uni-
flor, Alan Petenazzi 
acompanhado da 

primeira dama, Mariza, par-
ticipou na manhã de segun-
da-feira, 07, em Curitiba da 
assinatura para liberação do 
recurso de R$ 330 mil des-
tinados a revitalização da 
Avenida das Flores.

A liberação do recurso 
aconteceu durante reunião 
com a governadora Cida 
Borghetti e prefeitos para au-
torização ou homologação 
de licitações de obras e aqui-
sições em 30 municípios, so-
mando R$ 21 milhões. “Es-
tamos buscando fazer uma 
administração transparente, 
eficiente e humana. A meta 
é atender com agilidade os 
municípios paranaenses e 
as demandas dos cidadãos”, 
afirmou Cida. “Nosso go-
verno trabalha com atenção 
voltada às pessoas”, disse.

A governadora apresen-
tou o desempenho do pri-
meiro mês. Em 30 dias, o 
Governo do Estado confir-
mou R$ 212 milhões para 
projetos e ações destinados 
a 304 municípios paranaen-
ses.

Na ocasião, o prefei-
to Alan agradeceu tanto a 

A noite de sexta feira, 
04 de maio, foi bastante 
movimentada na cidade de 
Paiçandu, quando os depu-
tados federais Zeca Dirceu 
e Enio Verri, deputado es-
tadual, dr.Batista, ex prefei-
tos, vereadores, secretários 
municipais, lideranças co-
munitárias e sociais, fami-
liares e inúmeros amigos 
se reuniram na Salão Paro-
quial para juntos comemo-
rarem a passagem do ani-
versário do prefeito Tarcísio 
Marques dos Reis.

O prefeito por sua vez 
que goza de grande presti-
gio junto à sua comunida-
de, bastante emocionado 
dirigiu a palavra primeira-

mente à sua família, segui-
do por vereadores, secretá-
rios e amigos que lotaram 
as dependências daquele 
local.

Além de imprimir no 
seu município uma gestão 
voltada a melhoria em ge-
ral, educação, saúde, assis-
tência social, o atual gestor, 
focou na infraestrutura, o 
que segundo discurso de 
convidado “colocou Pai-
çandu em igual patamar de 
desenvolvimento de muitos 
dos municípios do Estado, 
fazendo com que a cidade 
voltasse a ser ouvida e ter 
suas reivindicações aten-
didas tanto em Curitiba 
quanto Brasília”.

governadora Cida quanto 
o deputado estadual Tiago 
Amaral pela atenção dada ao 
município. “é mais uma obra 
que atenderá a população e 
promove a urbanidade dei-
xando a cidade mais bonita”, 
analisou.

A previsão é que no mês 
de junho seja licitada a em-
presa que executará os servi-
ços.

AGILIDADE - Nesta par-
ceria, o Governo do Estado 
repassa os recursos aos mu-
nicípios e quem faz a obra 
ou a compra de máquinas, 
equipamentos e veículos são 
as prefeituras, explicou o se-
cretário do Desenvolvimento 
Urbano, Sílvio Barros. Ele 
citou Paraná Interativo, uma 
ferramenta virtual que ajuda 
os prefeitos a identificarem, 
resolverem e calcularem suas 
principais demandas e a ca-
pacidade de endividamento. 
“Estamos trabalhando em 
parceria com os municípios 
para agilizar as ações. Nós 
estabelecemos como priori-
dade a aprovação de projetos 
que possuem condições de 
serem executados dentro do 
prazo do período eleitoral”, 
afirmou Barros.

Prefeito de Uniflor, Alan Petenazzi, durante assinatura para liberação dos recursos na ordem de R$ 330 mil para Avenida das Flores.

Deputado Tiago Amaral tem trabalhado para viabilizar recursos 
para o município de Uniflor. Imagem do projeto de revitalização da Avenida das Flores .

REGIÃO


