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DESDE MAIO DE 1995

"A casa que tem alicerce não cai 
com sopro de lobo mal".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Na sexta-feira, 19 de janeiro, o senador por 
Alagoas, Fernando Collor (PTC) anunciou sua 
pré-candidatura a presidência da República du-
rante discurso em Arapiraca (AL).

Collor em 1989, foi o primeiro presidente 
da República eleito pelo voto direto após a di-
tadura militar. Permaneceu no cargo até 1992, 
quando sofreu um processo de impeachment.

Mesmo que a eleição seja em outubro e o 
registro oficial das candidaturas aconteça em 
agosto a movimentação de políticos e partidos 
já é forte em torno de nomes para disputar a 
sucessão de Michel Temer (MDB). Além do ex-
-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pelo 
menos, 13 políticos já formam uma lista de pré-
-candidatos declarados a presidência.

Por ordem alfabética, o senador Álvaro Dias 
(Podemos), ex-governador do Paraná (1987-
1991) anunciou desde novembro/2017 seu in-
teresse na disputa. No PSDB o atual prefeito de 
Manaus, Arthur Virgílio Neto e o governador 
de São Paulo, Geraldo Alckmin tentam ameni-
zar a briga no ninho para que um deles tenha 
chances de alçar voo. A lista de presidenciáveis 
vai aumentando com o atual vice-presidente do 
PDT, Ciro Gomes, Cristovam Buarque (PPS), 
Eymael (PSDC), Fernando Collor (PTC), Jair 
Bolsonaro (PSL), João Amoêdo (Novo), Levy 
Fidelix (PRTB), Lula (PT), Manuela D’Ávila 
(PC do B), Marina Silva (REDE), Valéria Mon-
teiro (PMN), além destes nomes, outros possí-
veis pré-candidatos são Aldo Rebelo ou Beto 
Albuquerque (PSB), Henrique Meirelles (PSD), 
Paulo Rabello de Castro (PSC) e Rodrigo Maia 
(DEM).

Analisando todos os nomes, raras exceções 
não são velhos conhecidos da política. Há uma 
necessidade de políticos novos, porém não é 
possível enxergar renovação nos pré-candida-
tos que ora se apresentam (aqueles que pos-
suem chances reais) como postulantes. A popu-
lação num geral está cansada da política. Não 
há renovação nos nomes.

A grande incógnita está em torno do ex-
-presidente Lula, que na quarta-feira, 24, teve 
negado o seu recurso pelo Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região (TRF-4) por 3 a 0 contra a 
condenação imposta pelo juiz Sérgio Moro. Es-
pecialistas afirmam que a elegibilidade de um 
candidato só é analisada a partir do momento 
que ele requer o registro de candidatura junto à 
Justiça Eleitoral. Portanto, Lula tem até o dia 15 
de agosto para apresentar o seu registro junto 
ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nesse in-
tervalo de tempo (sete meses), o ex-presidente 
poderá ainda recorrer ao próprio tribunal e, se 
não for bem-sucedido, poderá ainda ir ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) e até ao Supremo 
Tribunal Federal (STF). Ou seja, buscar todas 
as instâncias jurídicas num período de tempo 
muito curto em se tratando de justiça brasileira.

O cenário eleitoral de 2018 está incerto. Lula 
é líder em todas as pesquisas seguido pelo de-
putado federal Bolsonaro (PSL), em terceiro 
Marina (Rede) e Alckmin (PSDB) é o quarto 
colocado. Se faltam “novos” candidatos, caberá 
ao eleitor a escolha entre os que ora se apresen-
tam.

“A política é quase tão excitante como a guerra 
e não menos perigosa. Na guerra a pessoa 
só pode ser morta uma vez, mas na política 

diversas vezes”. Winston Churchill (1874 – 
1965), Ex-primeiro ministro do Reino Unido

***

Faltam “novos” 
presidenciáveis!

Umas das recentes novidades da Lei Proces-
sual Cível é a possibilidade da penhorabilidade 
de salário para pagamento da dívida de caráter 
alimentar no sentido amplo.

 Pela leitura do artigo 833 do NCPC, os bens 
elencados pelo legislador  são impenhoráveis, 
sendo que o inciso IV prevê que são impenho-
ráveis: os vencimentos, os subsídios, os soldos, 
os salários, as remunerações, os proventos de 
aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os 
montepios, bem como quantias recebidas por 
liberalidade de terceiro e destinadas ao susten-
to do devedor e de sua família, os ganhos de 
trabalhador autônomo e os honorários de pro-
fissional liberal, ressalvado o §2º”. 

O processo do trabalho por sua vez, utiliza 
subsidiariamente as regras do processo civil.

Pela regra do parágrafo 2º do artigo 833 do 
NCPC “o disposto nos incisos IV e X do caput 
não se aplica à hipótese de penhora para paga-
mento de prestação alimentícia, independente 
de sua origem”. 

Assim a expressão “independente de sua ori-
gem” extingue qualquer possibilidade de inter-
pretação restritiva quanto à aplicabilidade da 
exceção quanto à impenhorabilidade.

No texto anterior da lei processual civil, não 
havia essa abrangência, sendo pacífico o enten-
dimento de que a possibilidade de penhora de 
salário se limitava à execução de prestação ali-
mentícia de forma específica. O crédito traba-
lhista teria caráter genericamente alimentício, 
mas não seria enquadrado na espécie de presta-
ção alimentícia.

Com a mudança na Lei, o juiz trabalhista 
pode agora, realizar penhora de salário de de-
vedores de créditos trabalhistas pela aplicação 
da nova lei processual civil.

Assim pela própria letra da lei processual 
civil, está claro que não pode haver interpreta-
ção restritiva quanto à penhora de salário para 
a quitação de execução proveniente de crédito 
alimentar.

Importante observar por último apenas, 
que foi colocado um limitação para o valor da 
penhora: segundo regra do artigo 529, §3º, do 
NCPC, não pode haver o comprometimento 
da remuneração do devedor que ultrapasse o 
montante de cinquenta  por cento do salário do 
mesmo.

Penhora de 
salário. Isso pode?

“Uma palavra que não representa uma ideia é uma coisa morta, 
da mesma forma que uma ideia não incorporada em palavras 
não passa de uma sombra”. - Lev Vygotsky  (1896-1934)

Pauta positiva
Esta semana Nova 
Esperança foi desta-
que de uma matéria 
acerca da Coleta 
Seletiva, sendo con-
siderada a Cidade 
mais limpa do Bra-
sil.  Para quem des-
conhece, 100% do 
lixo aqui produzido 
é reciclado. A repor-
tagem da RIC TV – 
afiliada Rede Record 
no Paraná exibiu de-
poimentos de moradores além do Secretário de Meio Ambiente Ama-
rildo Ardenghi que falaram sobre como é feito o processo, separando 
os resíduos sólidos e orgânicos. Para que o Programa de Coleta Seletiva 
obtivesse êxito, a população foi orientada anos atrás sobre a forma co-
leta de efetuar a separação, ou seja, lixo não separado não era recolhido 
pelo caminhão da prefeitura.  A participação efetiva da sociedade vem 
garantindo o sucesso da iniciativa. 
A reportagem gerou mídia positiva para nossa cidade, mas confesso 
que fico entristecido ao ver pessoas da nossa cidade, meus concida-
dãos,  desdenhando dos fatos e, ao que parece ser, torcendo contra tudo 
e todos. Dá-se a impressão de que tudo se transforma em motivo de 
chacota política. Diz o ditado que “contra fatos não há argumentos”. 
Estive no fim do ano em Cabo Frio, litoral do Estado do Rio de Janeiro 
e me deparei com lixo sem a devida separação. Orgânico e reciclável se 
misturando no mesmo cesto e o problema sendo jogado para os imen-
sos lixões a céu aberto. Isto sim é deplorável. Enquanto isso, um bando 
de gente néscia não joga em prol da nossa cidade. Praticam a sórdida 
filosofia do “quanto pior, melhor”.  Lastimável!!!

Mato alto
As chuvas que caíram neste mês, acima da média, diga-se de passa-
gem, fizeram com que alguns problemas se estabelecessem, dentre es-
tes o crescimento rápido do matagal em muitos terrenos da cidade. São 
muitos os proprietários que deixam de fazer a roçada e seus terrenos se 
transformam em habitat para insetos e animais. Quem não limpar seu 
lote pode receber multa que, até a última atualização a que tive acesso, 
pode chegar de R$351, 00 a R$2.812,34, de acordo com o tamanho da 
propriedade. A roçada química ou a queimada são proibidas, até por-
que agridem o meio ambiente. Nota-se inúmeros lotes simplesmente 
tomados pelo mato alto, tornando criadouro perfeito para animais pe-
çonhentos (aranhas, cobras, escorpiões) além de gambás, caramujos 
africanos e, normalmente contendo objetos que acumulam água, cria-
douro ideal para o Aedes Aegypti, a proliferação da dengue. 

Existe Lei
No artigo 1° a Lei 2.056/2011 deixa claro que os proprietários e possui-
dores a qualquer título de imóveis urbanos, edificados ou não, lindei-
ros a vias ou logradouros públicos, beneficiados ou não com meio fio 
e/ ou pavimentação asfáltica são obrigados a mantê-los limpos, capi-
nados e drenados, respondendo em qualquer situação, por sua utiliza-
ção como depósito de lixo, detritos ou resíduos de qualquer natureza. 
Muitos imóveis (lotes urbanos – terrenos baldios) estão simplesmente 
abandonados por seus donos, especulando apenas uma futura valo-
rização imobiliária. Também há casos em que seus donos residem 
em outra cidade ou até mesmo no exterior, deixando ao “Deus dará” 
os seus imóveis. Muito melhor do que receber uma multa “pesada” é 
manter os terrenos limpos e sem mato alto.

Confiança
Os empresários brasileiros estão mais otimistas em relação à econo-
mia do País. É o que aponta o Índice de Confiança do Empresário do 
Comércio (Icec), que atingiu 110,1 pontos em janeiro, mantendo-se 
acima da zona de indiferença, que é de 100 pontos.
Na comparação com dezembro, o índice aumentou 1,1% na série com 
ajuste sazonal. Na comparação com a janeiro do ano passado, o au-
mento foi de 15%. Segundo a entidade, a evolução das condições da 
economia brasileira favoreceu o resultado positivo.
Apurado pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), o índice é indicador mensal antecedente, apurado 
entre os tomadores de decisão das empresas do varejo para detectar 
as tendências das ações do setor do ponto de vista do empresário. A 
amostra é composta por aproximadamente 6 mil empresas situadas em 
todas as capitais do País, e os índices apresentam dispersões que variam 
de zero a duzentos pontos.

Lula lá...
A defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai recorrer da de-
cisão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) 
que confirmou a condenação de Lula e aumentou a pena de 9 anos e 
6 meses para 12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção 
passiva e lavagem de dinheiro.De acordo com o advogado Cristiano 
Zanin, “a defesa vai se utilizar de todos os meios legalmente previstos 
para impugnar a sentença proferida hoje porque a decisão condenou 
uma pessoa que não praticou crime”.Zanin informou que os advoga-
dos ainda vão aguardar a publicação da decisão para avaliar o melhor 
meio para impugnar a sentença. Ele disse que a defesa vai analisar se no 
caso cabem embargos de declaração ao próprio TRF4 – para esclarecer 
algum ponto da decisão – ou recurso especial, destinado ao Superior 
Tribunal de Justiça (STJ) – ou ainda recurso extraordinário – analisado 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF). As informações são da Agência 
Brasil

***
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Tecnologia
Os sinais emitidos pela 

antena do aparelho 
facilitaram e muito o 

trabalho da Polícia Civil

Decisão do TRF-4 tirou a chan-
ce de Lula voltar a ser Presidente 
do Brasil!

A decisão do TRF-4 de Porto 
Alegre nesta quarta feira última, 24 
de janeiro, sobre o julgamento de 
Lula, aconteceu o que todos os bra-
sileiros praticamente esperavam: 
a continuidade do golpe dado em 
2016 sobre a presidente Dilma Rous-
seff, que até agora ninguém sabe 
quais os reais motivos, cassando de 
vez a possibilidade e oportunidade 
de Lula voltar ao poder, conforme as 
pesquisas Datafolha, Ibope e outros 
órgãos. Esta coluna vem comentan-
do a tempo que não acreditava que 
Lula obtivesse outro resultado, a não 
ser a sua condenação, impossibili-
tando de vez a sua volta ao poder. 
Interessante é você analisar e sentir 
como as coisas as coisas caminha-
ram pelo fato dos Procuradores da 
Lava Jato denunciarem Lula em 71 
crimes e Lula ser condenado por 12 
anos e um mês de cadeia (em regi-
me fechado) por apenas dois crimes: 
lavagem de dinheiro e corrupção 
passiva (albergar e permitir em seu 
governo a corrupção). Pela deci-
são do Colegiado, Lula ainda torna 
inelegível pela Lei Ficha Limpa. O 
que eu interpreto com isso: que não 
havia provas materiais suficientes, 
denúncias frágeis, pois caso hou-
vessem em todas as denúncias, Lula 
seria condenado a 300 anos ou mais 
de cadeia. Reconheço também que 
houve irregulares na administração 
petista. Lula deverá continuar a sua 
peregrinação acreditando que pode-
rá ser  candidato a presidente, mas 
eu não acredito e nunca acreditei 
diante dos fatos que Lula voltará ao 
poder, pois parte do Judiciário, par-
te da imprensa, partidos de direita, 
grandes empresários, etc., etc., farão 
de tudo, até  complementar o "ato 
de ofício" do juiz Sérgio Moro, com 
tantas acusações verbais, dificultan-
do as ações das defesas,  sem provas 
(como afirmou o excelente advoga-
do de defesa e a maioria dos juristas 
desse país), para impedir a sua volta 
a presidente e governar o Brasil para 
todo o povo brasileiro, e não somen-
te para as elites! Muita água ainda vai 
correr por baixo da ponte. Mas creio 
piamente por tudo o que  aconteceu 

e está  acontecendo em meu país que 
Lula  não será candidato a presidente 
e dificilmente escapará  da prisão!

Colelitíase  (ou pedra na vesí-
cula)

A Colelitíase caracteriza-se pela 
presença de cálculos (pedras) no 
interior da vesícula biliar, que é um 
pequeno órgão com a fórmula de um 
saco membranoso, semelhante a uma 
pêra,  e fica localizado no hipocôn-
drio direito, próximo ao fígado, me-
dindo de 7 a 10 cm de comprimento.  
A função da vesícula é armazenar 
temporariamente  a bile, um liquido 
amarelo esverdeado, espesso, forma-
do de bilirrubina, sais biliares, coles-
terol e sais minerais, com 40 a 50 ml, 
produzindo cerca de 600 ml diários, 
pelo fígado. Fisiologia da Vesícula 
- A vesícula recebe e armazena  os 
sais biliares do fígado através dos 
canais  hepático, com os seus ramos 
direito e esquerdo, e cístico. Depois 
da alimentação, a vesícula se contrai 
e libera a bile para o intestino, atra-
vés de um canal comum, o chamado 
colédoco. Ao passar pelo pâncreas, 
o colédoco e o ducto de Wirsung, 
formam um canal ou ampola hepa-
topancrética, que desemboca na por-
ção duodenal do intestino e entra em 
contato com o  alimento, auxiliando 
na digestão que foi  iniciada pelo 
estômago. A liberação da bile e do 
suco pancreático  (controlado pelo 
esfíncter de Oddi), auxiliam a diges-
tão dos alimentos a base de gordu-
ras, proteínas, carboidratos, ácidos 
nucleares. Os sais biliares (da bile) 
ainda contribuem para a absorção da 
vitaminas lipossolúveis A, D, E, K. O 
suco pancreático é formado de água, 
enzimas, sais minerais e  bicarbona-
to de sódio. A vesícula só consegue 
armazenar a quantidade de bile por 
causa da sua capacidade de absorção 
de água, eletrólitos e concentram a 
bile entre 5 a 10%. Essa concentração 
pode afetar a solubilidade dos cálcu-
los biliares. Com tamanho que pode 
variar de um grão de areia a uma 
bola de golfe, temos os seguintes Ti-
pos de Cálculos biliares -1) Coles-
terol e cálcio -Constituída de água, 
colesterol, sais biliares, bilirrubinato 
e lecitina, a bile poderá ter  um au-
mento de concentração de colesterol 

cálcio, formando os chamados cálcu-
los amarelados de colesterol e cálcio, 
que constituem 90% das calculoses 
biliares. 2) Cálculos escuros ou de 
Bilirrubinatos; 3) Cálculo marrom  
formado por depósito de bilirrubina 
no colédoco. Causas - a) Aumento 
da quantidade de colesterol na bile: 
b) Aumento da concentração da bile; 
c) Desequilíbrio entre os solubili-
zantes e o colesterol. Fatores de ris-
co para a calculose biliar - a) Sexo 
feminino; b) Aumento de peso ou 
obesidade; c) Tendências familiares; 
d) Cirurgias gástricas; e) Emagreci-
mento rápido; f) Alimentação rica 
em gordura e colesterol; g) Diabe-
tes; h) Uso do hormônio estrogênio; 
i) gravidez; j) Acima de 60 anos; k) 
Anemia hemolítica; l) Sedentaris-
mo, m) álcool, cigarro; n) Anticon-
cepcionais;  etc. Sintomas -1) Dor 
em  cólica ou continuada, que pode 
irradiar para as costas; 2) Náuseas e 
vômitos; 3) Febre; 4) Edema local; 
5) Dores que se iniciam logo após 
a alimentação; 6) Icterícia; 7 Fezes 
claras. Diagnóstico - Clínico. Exa-
mes como hemograma completo, 
transaminases, bilirrubinas, amilase, 
urina parcial e outros também po-
dem ajudar no diagnóstico. Exames 
de imagem como  Ultrassonografia, 
Colecistografia, Tomografia Com-
putadoriza, Ressonância Magnéti-
ca, podem ser fundamentais para o 
diagnóstico. Tratamento - 80% dos 
pacientes podem ter calculose biliar 
assintomática. Alimentação é muito 
importante não só para prevenir a 
calculose biliar como também em 
seu tratamento. Beba bastante água.  
Evite alimentos ricos em gorduras 
como leite, gema, carne. Evite ainda 
vegetais crus, frutas cruas com cas-
ca, frutas secas, lentilhas, feijão, grão 
de bico, café, refrigerantes, bebidas 
alcoólicas, frituras, molhos, maio-
nese, creme, ketchup, sucos cítricos 
concentrados, etc.. Muitas vezes o 
diagnóstico é feito através de outros 
exames. Medicamentos analgésicos, 
antiinflamatórios não esteróides, 
além do uso de antibióticos, se ne-
cessários. Há medicamentos no mer-
cado que auxiliam na solubilidade 
dos cálculos biliares com  resultados 
de 40 a 50% em aproximadamente 6 
meses. Se houver colecistite, o anti-
biótico está indicado.  A indicação 
cirúrgica feita por videolaparoscopia 
da vesícula biliar  é muito comum e 
em caso de necessidade. Colecistec-
tomia (retirada da vesícula biliar) 
a céu aberto  ainda é uma cirurgia 
bastante usada. Complicações - Cal-
culose biliar poderá complicar com: 
Colecistite aguda ou crônica, Co-
langite, Coledocolitíase, Pancreatite, 
Peritonite, Neoplasia de vias biliares, 
Obstrução intestinal. Prevenção - 

ENTRELINHAS
***Parabéns São Paulo, terra da garoa, uma das maiores forças econômicas do mundo, pelos seus 464 anos, que comemora 
no dia 25 de janeiro último. ***Parabéns a colaboradora e jornalista Jéssica Arruda de Oliveira Bruno Krieger pelo seu 
aniversário, neste sábado, 27 de janeiro. ***Darcy Ribeiro, mineiro de Montes Claros (1922-1997), foi sociólogo, antropólogo, 
escritor, político brasileiro, um dos mais sábios de nosso país em sua época, defensor ferrenho dos indígenas e das causas 
sociais,  disse e escreveu essas palavras:  "O  maior e único problema do Brasil são as suas elites apátridas, parasitárias, 
vivem de vender o patrimônio nacional e manter o povo escravizado, ignorante, feito gado".

Medidas preventivas ajudam não so-
mente no tratamento como prevenir 
a calculose biliar como: Exercícios 
físicos, controle de peso, dieta ba-
lanceada, frutas frescas, vegetais e le-
gumes cozidos, carnes magras como 
peru e frango, peixes magros como 
pescada, peixe espada, laticínio com 
pouca gordura, cereais integrais, be-
ber bastante água, evite perder peso 
rapidamente por provocar um dese-
quilíbrio entre os componentes da 
bile, aumentando as chances de cal-
culose biliar, evite cigarro, bebida al-
coólica, ingestão de estrogênio, beba  
chás digestivos como chá verde, ca-
valinha, erva cidreira, etc..

Seja um turista consciente e 
responsável

Como é gostoso quando chega 
o tempo de férias, principalmente 
no verão, quando as pessoas  estão 
mais alegres,  vestem roupas mais  
coloridas, andam mais a vontade, 
sem muitas formalidades. Vestidos, 
shorts, camisetas, sandálias, chine-
los, ditam a moda, na cidade e nas 
praias. Para quem tem filhos meno-
res, é uma grande oportunidade de 
curtição da família. Ao sair de casa 
para uma viagem ou mesmo turis-
mo, nunca devemos nos esquecer 
da importância de ser consciente e 
responsável. Além de dar uma re-
visão geral no carro, cuidados com 
a casa ou apartamento que fica, é 
importante ter conhecimento sobre 
a viagem em si, estrada, pontos de 
paradas, casos emergenciais, kit de 
primeiros socorros, e ainda sobre o 
local ou destino de seu passeio.Por 
exemplo; você vai a Florianópolis, 
além da viagem, procure saber o que 
há na cidade, além das praias, visi-
tar e conhecer outros logradouros 
como o Centro da Cidade, Lagoa 
da Conceição, Mercado Municipal, 
o Comércio, shopping Beira Mar,  
Alimentação, Atrações Turísticas, 
Passeios,  Shows, etc. Tudo isso tem 
como finalidade de você aproveitar, 
curtir a viagem, gozar as férias, en-
fim, ser curioso e interessado na cul-
tura dos "manezinhos ", nome que 
se dá aos florianopolitanos.  Se for 
uma viagem ao exterior, aí você já 
tem que conhecer também um pou-
co da língua, moeda, costumes, etc.  
Mas não esqueça  da preservação da 
cultura local, procurando sempre ter 

uma maior empatia, evitando inú-
meros dissabores que possam acon-
tecer. Se for à praia, obedeça os sinais 
de segurança e não queira desafiar o 
mar.- "Divirta-se na viagem" - ( Have  
fun on your trip ).

Pingos e Respingos Internatio-
nal News from Brazil

*Brazil Court  upholds corrup-
tion conviction of former President 
Lula- A Brazilian Court has upheld 
the conviction of the former President 
Luiz Inacio Lula da Silva for corrup-
tion and money laudering, in a ruling 
that complicates his plans to run for 
a third term and marks an extraor-
dinary change of fortune for the most 
popular leader in modern Brazilian 
history. Three Judgees at the appeals 
court in Porto Alegre voted unani-
mously on Wednesday to uphold the 
sentence that Lula  was handed by a 
lower court and increased the penalty 
from nine and a half years to 12 years 
and one month; 

*Brasilia – Ratings Agency Stan-
dard & Poor´s cut Brazil´s credit 
rating further below as doubts grew 
about presidential election in October 
and a push to trim its costly pension 
system, seen as vital to closing a huge 
fiscal deficit;

*Amazonas, Roraima and Rio 
Grande do Norte a year after massa-
cres, precautions conditions continue 
at Penitentiaries;

*Baby killed and 17 people inju-
red as car hits crowd at Copacabana 
beach. A car driver drove onto the 
boardwalk along Copacabana beach, 
in Southern Rio de Janeiro, on Thur-
sday (the 18th), killing a baby and 
injuring 17 people. Among the 17 
injured is a 68-year-old Australian 
man. He is a tourist and is in critical 
condition;

*Brazil legend Ronaldinho retires 
from football, said his brother and 
agent. Ronaldinho, 37 years old, won 
Brazilian World Cup, the Champions 
League and Ballon dÓr in a brilliant 
career, among other achievements;

*Disease – Anti-yellow fever cam-
paign to vaccinate 19 million in São 
Paulo, Rio de Janeiro and Bahia;

*Rio de Janeiro – the samba 
schools ready for Rio 2018 carnival;

Words of the week: Ratings/Fur-
ther/Trim/Huge/Costly/Onto/Crowd

“ You must be the change you 

wish to see in the world.”(Mahatma 
Gandhi, 1869-1948, was an Indian 
pacifist leader. Principal personality 
of the Indians´Independence).

Transgêneros no esporte exige 
uma reformulação da Lei

Durante muito tempo a iden-
tidade do gênero esteve ligada ex-
clusivamente  ao sexo biológico das 
pessoas e somente reconhecia os 
sexos masculino e  feminino, não 
havendo "espaço" para um terceiro 
sexo. Mas as mudanças, as tecnolo-
gias, os costumes,  que o mundo nos 
proporcionam, acabaram surpreen-
dendo a tudo e a todos. Antes, por 
questões anatômicas, morfológicas, 
fisiológicas e hormonais, somente 
conhecíamos  o hermafroditismo 
(ser em que os órgãos sexuais de um 
indivíduo apresentam característi-
cas de ambos os sexos). Foi o caso 
da judoca brasileira Ednanci Silva 
que depois de uma série de cirur-
gias passou a ser identificada como 
mulher e participou das Olimpíadas 
de Atlanta, nos Estados Unidos, ga-
nhando medalha de bronze. Aqui no 
Brasil o assunto  transgênero ganhou 
notoriedade com a Lea T., filha da 
ex-jogador Toninho Cerezzo. Lea T., 
com mentalidade e comportamento 
de mulher, fez várias cirurgias e se 
tornou mulher, tornando-se até uma 
estilista da marca de perfume e alta 
costura Francesa, a Givenchi. Damos 
o nome de transgênero à aquele que 
nasceu definido como um gênero, 
mas tem a mentalidade, compor-
tamento e o estereótipo  do gênero 
oposto. No campeonato da Super  
Liga de Vôlei, temos a atleta Tifanny 
Abreu, 33 anos, da equipe de Vôlei 
Bauru, que até 5 ou 6 anos atrás, ti-
nha o nome de Rodrigo Abreu. Fez 
algumas cirurgias no exterior, voltou 
mulher, e atualmente é a maior pon-
tuadora do vôlei brasileiro. Atletas, 
técnicos, imprensa, federações, estão 
questionando a força das cortadas de 
Tifanny,  semelhante a de homens, 
com muita força, pontuando mais 
que Dandara, a número um do Brasil 
nesse quesito, prejudicando o rendi-
mento das demais atletas.  Em vários 
esportes pelo mundo já existem mui-
tos atletas transgêneros o que fará 
com que as legislações esportivas 
sofram mudanças radicais dentro de 
pouco tempo.

Rastreador ajuda a Polícia a encontrar 
camionete F1000 roubada em Nova Esperança 

Na noite de quarta-
-feira (24), por volta 
das 22 horas, dois 

homens encapuzados aden-
traram o pátio da empresa 
Gontintas (Rua Manoel Ri-
bas), que fica no centro de 
Nova Esperança, arromba-
ram o portão e levaram uma 
Camionete Ford F1000, car-
regada com 14 baldes de 18 
litros cada de tinta além de 
25 kg de revestimentos. 

O que os ladrões não 
contavam é que o veículo 
era dotado de um rastreador, 
o equipamento de geoloca-
lização indicou o caminho 
para o qual a camionete foi 
levada. Os sinais emitidos 
pela antena do aparelho fa-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

cilitaram e muito o trabalho 
da Polícia Civil. Os sinais 
apontavam para a zona ru-
ral do município de Santa Fé 
(60 km de Nova Esperança) 
e no local, um homem de 23 
anos, apontado como sendo 
um dos autores do furto, foi 

encontrado de posse do veí-
culo. 

Também foram encontra-
dos com ele a roupa e os ca-
puzes usados na ação crimi-
nosa. O outro elemento que 
apareceu no vídeo gravado 
no momento do furto por 

uma câmera de segurança 
da vizinhança não foi loca-
lizado. Segundo informou a 
Polícia, o indivíduo preso já 
possui passagem por outros 
crimes.

 “Parte da carga havia sido 
escondida pelo suspeito, que 

Um homem de 23 anos, morador em Nova Esperança, foi preso 
suspeito de ser um dos autores do furto. Seu comparsa segue 
foragido

Dotada de rastreador, a camionete F1000 foi localizada horas após ser furtada. O veículo estava 
na zona rural de Santa Fé

Divulgação

Alex Fernandes França

Veículo foi encontrado em meio a um canavial 
na zona rural de Santa Fé. Um dos suspeitos 
do furto foi preso na manhã de quinta-feira 
(25).  A F1000 pertence à empresa Gontintas. 

segue negando que teria par-
ticipado do roubo. Segundo 
ele, seria apenas o receptador 
da camionete, algo sem nexo, 
pois como ele mora em Nova 
Esperança, qual a razão de 
‘adquirir’ o veículo em Santa 
Fé”, avaliou o delegado Dr. 
Leandro Farnese Teixeira. 

Ainda segundo a Polícia 
Civil, as roupas usadas na 
ação,  que foram imediata-
mente trocadas após o fur-
to, seriam queimadas. “Com 

a prisão de um dos autores 
está sendo possível comparar 
as peças de roupas visualiza-
das na câmera. A tecnologia 
muito nos ajudou”, explicou 
Farnese. 

A Polícia continua na 
busca do outro elemento 
suspeito e para tanto segue 
diligenciando suas ações. 
Os autores devem responder 
pelo crime de furto qualifica-
do, com pena variando  entre 
02 a 08 anos de prisão.
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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
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A Exuberância Oriental

A decoração oriental busca uma fusão de vários 
estilos, desde o japonês, chines, até o asiático e india-
no. O uso de objetos orientais, como por exemplo, 
pequenas estatuetas de Buda ou Jade, pintura de rola-
gem asiática, chapéus orientais, um ou dois divisores 
de quarto shoji, além de almofadas em tons de cobre 
e alguns adereços asiáticos, são capazes de inserir de 
forma simples, uma decoração oriental pelas divisões 
da casa. 

A maioria das decorações orientais é inspirada em 
cores da natureza e muitas vezes, tenta imitar e reinter-
pretar tons naturais para harmonizar um espaço. Opte 
por decorar um quarto ou uma sala de estar em estilo 
oriental, com cores neutras, creme suave, azul claro e 
até mesmo um tom cinzento, para tornar o espaço ele-
gante e muito mais harmonioso. 

A decoração oriental também possue uma paleta 
de cores vibrantes, como o vermelho, rosa e roxo. Se 
o desejo é tornar a decoração mais luxuosa, as sutis 
misturas de tons pretos e dourados são perfeitos para 
tornar uma sala de estar mais requintada. Nada de 
exagero, somente o essencial! 

O estilo oriental japonês apresenta linhas retas e 
bem definidas, perfeitas para os apaixonados por uma 
decoração minimalista, que busca equilíbrio e valori-
za um espaço com muita sofisticação. Entretanto, se 
desejar alguns pontos de interesse para quebrar a so-
briedade, opte por inserir alguns elementos decorati-
vos, como pássaros, leques, almofadas, bambu, entre 
outros elementos tradicionais japoneses. 

ENERGIA 
PARA IR 
ALÉM DAS 
FRONTEIRAS.
Energia não é uma coisa que a gente consegue 
ver, mas conseguimos sentir toda vez que 
observamos o trabalho de geração da Copel. 
Sempre pensando em aumentar a atuação na 
geração de energia limpa e renovável, a Copel 
construiu as usinas Mauá, Cavernoso 2 e Colíder. 
Mas a capacidade de geração de energia para 
os paranaenses não acaba por aí, ainda estão 
em construção as novas usinas Baixo Iguaçu, 
Figueira e 28 parques eólicos.
 
O programa de expansão da Copel concluiu mais 
1.700 km de novas linhas de transmissão para 
levar cada vez mais energia de qualidade para 
o maior número de pessoas.
 
Como você já pôde sentir, energia é igual 
a orgulho. Orgulho que todos os paranaenses 
sentem de ter uma empresa como a Copel aqui 
desenvolvendo o nosso Estado. 

ISSO É ENERGIA. ISSO É COPEL. 
ISSO É TRABALHO DO GOVERNO DO PARANÁ.

5 cuidados para um 
Verão mais saudável

Segundo especialista, com o aumento das temperaturas 
os cuidados com a saúde precisam ser redobrados

O Verão é sem dúvi-
das a estação mais 
aguardada do ano 

pela grande maioria da po-
pulação. Praia, piscina e via-
gens animam os brasileiros. 
Porém, segundo o Dr. Aier 
Adriano Costa, coordenador 
da equipe médica do Doc-
way, devido ao aumento das 
temperaturas, radiação solar 
e desidratação alguns cuida-
dos com a saúde devem re-
dobrados. Para facilitar essa 
tarefa, o médico separou al-
gumas dicas especiais para 
que o Verão seja tranquilo 
para todos. 

 
Beba muita água: segun-

do o médico, nesta época do 
ano nosso organismo tende 
a perder mais líquidos e sais 

minerais, já que transpira-
mos em maior quantidade 
para manter a temperatura 
do corpo controlada, o que 
pode causar distração. “Con-
suma pelo menos 2 litro de 
água e evite o excesso de be-
bidas alcoólicas ou refrescos 
muitos doces, já que eles po-
dem acelerar o processo de 
desidratação”, explica.

 
Alimentação rica em 

frutas, verduras e legumes: 
é sempre bom optar por 
uma alimentação mais leve 
(menos energética) e por ali-
mentos ricos em vitaminas e 
ricos sais minerais, que for-
necem um reforço necessá-
rio para o nosso organismo 
evitando várias doenças.  

 

Evite o sol entre das 10h 
às 15h: esse é o período de 
maior radiação solar, por 
isso é bom evitar ficar ex-
postosao sol durante esse 
horário, já que os riscos de 
queimaduras e câncer de 
pele aumentam.  

 
Use protetor solar: utili-

ze o protetor sempre 20 mi-
nutos antes de sair de casa. 
Além disso, ele deve ser re-
forçado a cada duas horas, 
principalmente se você esti-
ver na praia ou na piscina. 

 
Abuse dos acessórios: 

chapéus, bonés e óculos são 
muito bem-vindos. Sapatos 
abertos e roupas leves tam-
bém são aliadas, de prefe-
rência as roupas claras, que 

ajudam a evitar a radiação 
solar, evitando doenças. 

 
Para finalizar, o Dr. Aier 

Adriano Costa lembra que os 
cuidados com idosos, crian-
ças e pessoas com proble-
mas cardíacos e pressão alta 
devem ser ainda maiores, já 
que eles estão mais suscetí-
veis aos problemas causados 
pelas altas temperaturas. 
“Aproveite o Verão para se 
divertir, melhorar seus há-
bitos e praticar atividades 
físicas. Mas não esqueça da 
saúde, principalmente se fi-
zer parte de grupos de risco, 
que exigem cuidados ain-
da maiores”, completa o Dr. 
Aier Adriano Costa. 

P+G Comunicação Integrada



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 26 de janeiro de 2018

6 - GERAL JORNAL NOROESTE

O assunto é dengueDeputado 
Federal Luiz 

Nishimori visita 
o município

Temperaturas elevadas e maior chance de acumular água 
parada podem facilitar o desenvolvimento do mosquito

NOVA ESPERANÇA

FLORAÍ

As constantes chuvas 
ocorridas no Paraná 
nas últimas sema-

nas aliadas às temperaturas 
elevadas exigem mais cui-
dado com o Aedes aegypti. 
O mosquito transmissor 
da dengue, zika e chikun-
gunya utiliza focos de água 
parada para se reproduzir. 
Portanto, é necessária a vis-
toria constante de quintais 
das residências, empresas e 
outros locais para eliminar 
qualquer acumulo de água 
que possa facilitar o desen-
volvimento do vetor.

Em Floraí, os agentes de 
endemias tem feito o traba-
lho de campo, nas pesquisas 
de larvas, no combate e na 
orientação ao cidadão. O 
envolvimento da comuni-
dade é de suma importância 
na erradicação deste mal 
que assusta nossa cidade, a 
região e o País.

O mosquito da dengue 
também transmite chikun-
gunya e o vírus zika. Mo-
bilize sua família e elimine 
a água parada, ajudando, 
assim, a combater os focos 
que podem virar criadouro 
do Aedes aegypti.

CUIDADOS GERAIS
Prevenção/Proteção
Utilize telas em janelas 

e portas, use roupas com-
pridas – calças e blusas – e, 
se vestir roupas que deixem 

áreas do corpo expostas, 
aplique repelente nessas 
áreas.

Fique, preferencialmen-
te, em locais com telas de 
proteção, mosquiteiros ou 
outras barreiras disponí-
veis.

Cuidados necessários
Caso observe o apareci-

mento de manchas verme-
lhas na pele, olhos averme-
lhados ou febre, busque um 
serviço de saúde para aten-
dimento.

Não tome qualquer me-
dicamento por conta pró-
pria.

Informação
Utilize informações dos 

sites institucionais, como 
o do Ministério da Saúde e 
das secretarias estaduais e 
municiais de saúde.

O Aedes aegypti é um 
mosquito doméstico. Ele 
vive dentro de casa e perto 
do homem. Com hábitos 
diurnos, o mosquito se ali-
menta de sangue humano, 
sobretudo ao amanhecer e 
ao entardecer. A reprodu-
ção acontece em água limpa 
e parada, a partir da postu-
ra de ovos pelas fêmeas. Os 
ovos são colocados e distri-
buídos por diversos cria-
douros.

Em menos de 15 minutos 
é possível fazer uma varre-

Na manhã de se-
gunda-feira, 22 de 
janeiro, o deputa-

do federal Luiz Nishimo-
ri, esteve em nossa cida-
de, onde na oportunidade 
fora recebido pelo prefeito 
Fausto Herradon, sua es-
posa Adriane Herradon, 
a vice prefeita Edna Con-
tin, os vereadores Marcio 
Leandro Mendes, Michel 
Marcos e Manoel José dos 
Santos, presentes também 
os secretários municipais 
e os funcionários do paço 
municipal.

Ao dar as boas vindas, 
o prefeito Fausto falou da 
ajuda que o município vem 
recebendo do deputado 
através de projetos e re-
passes financeiros através 
de emenda parlamentar, 
citou entre as conquistas: 
recape asfáltico em trecho 

da avenida Brasil, reca-
pe asfáltico em trecho da 
rua do conjunto novo lar, 
recape em rua paralela ao 
futuro parque ecológico, 
pavimentação no prolon-
gamento da rua Montei-
ro Lobato, equipamentos 
hospitalares e caminhão 
pipa, além dos projetos já 
empenhados e sendo lici-
tados: construção de bar-
racão industrial, centro de 
convivência e ambulância 
de simples remoção.

O deputado Nishimori 
falou que sempre estará à 
disposição do município 
em Brasília e lutando pelas 
causas municipalistas, di-
zendo ainda que o prefeito 
Fausto tem feito um bom 
trabalho administrativo no 
município de Floraí.

ASCOM/FLORAÍ

dura em casa e acabar com 
os recipientes com água pa-
rada – ambiente propício 
para procriação do Aedes 
aegypti. Veja as principais 
orientações:

- Tampe os tonéis e cai-
xas d’água;

-Mantenha as calhas 
sempre limpas;

-Deixe garrafas sempre 
viradas com a boca para 
baixo;

-Mantenha lixeiras bem 
tampadas;

-Deixe ralos limpos e 
com aplicação de tela;

- Limpe semanalmente 
ou preencha pratos de va-
sos de plantas com areia;

-Limpe com escova ou 

bucha os potes de água para 
animais;

- Retire água acumulada 
na área de serviço, atrás da 
máquina de lavar roupa

Em contato com o pre-
feito Fausto Eduardo Her-
radon, disse que a muni-
cipalidade tem feito sua 
parte através dos agentes de 
endemias e que convida a 
todos os cidadãos a entrar-
mos juntos nesta luta, que 
também é nossa, concluiu 
dizendo, fazendo a minha 
parte enquanto cidadão e 
todos fazendo o mesmo, 
com certeza erradicaremos 
esse mal de nosso meio.

ASCOM/FLORAÍ

Saúde alerta para os cuidados 
contra o mosquito da dengue 

A Secretária Municipal de Saúde de Nova 
Esperança, Jéssica Pini pede que a população 

continue tomando cuidados para evitar a 
proliferação do Aedes aegypti, mosquito causador 

da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. 
A água é um elemen-

to essencial à vida. 
Mas com as cons-

tantes chuvas, típicas deste 
início de ano, um problema 
relacionado com o acúmu-
lo desta vem à tona: a pro-
liferação do Aedes aegypti, 
mosquito causador da den-
gue, zika e chikungunya.

A Secretária Municipal 
de Saúde de Nova Espe-
rança, Jéssica Pini alerta: “a 
ação mais simples para pre-
venção da dengue é evitar o 
nascimento do mosquito. 
Para isso, é preciso elimi-
nar os lugares que eles es-
colhem para a reprodução. 
A regra básica é não dei-
xar a água, principalmente 
limpa, parada em qualquer 
tipo de recipiente”, disse. 

Como a proliferação do 
mosquito da dengue é rá-
pida, além das iniciativas 
governamentais, é impor-
tantíssimo que a população 
também colabore para in-
terromper o ciclo de trans-
missão e contaminação. 
Para se ter uma ideia, em 
45 dias de vida, um único 
mosquito pode contaminar 
até 300 pessoas. 

“A dica é manter reci-
pientes, como caixas d’água, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

barris, tambores tanques e 
cisternas, devidamente fe-
chados. E não deixar água 
parada em locais como: vi-
dros, potes, pratos e vasos 
de plantas ou flores, garra-
fas, latas, pneus, panelas, 
calhas de telhados, bande-
jas, bacias, drenos de escoa-
mento, canaletas, blocos de 
cimento, urnas de cemité-
rio, folhas de plantas, tocos 
e bambus, buracos de árvo-
res, além de outros locais 
em que a água da chuva é 
coletada ou armazenada. 

O ovo do mosquito da 
dengue pode sobreviver até 
450 dias, mesmo se o local 
onde foi depositado o ovo 
estiver seco. Caso a área 
receba água novamente, 
o ovo ficará ativo e pode 
atingir a fase adulta em 
um espaço de tempo entre 
dois e três dias. Por isso é 
importante eliminar água 
e lavar os recipientes com 
água e sabão. 

SAÚDE PÚBLICA

A dengue é um dos prin-
cipais problemas de saúde 
pública no mundo. A Orga-

nização Mundial da Saúde 
(OMS) estima que entre 50 
a 100 milhões de pessoas se 

infectem anualmente, em 
mais de 100 países, de to-
dos os continentes, exceto 

a Europa. Cerca de 550 mil 
doentes necessitam de hos-
pitalização e 20 mil mor-
rem em consequência da 
dengue. No Brasil, as con-
dições socioambientais fa-
voráveis à expansão do Ae-
des aegypti possibilitaram a 
dispersão do vetor desde a 
sua reintrodução, em 1976, 
e o avanço da dengue. Essa 
reintrodução não conse-
guiu ser controlada com os 
métodos tradicionalmente 
empregados no combate às 
doenças transmitidas por 
vetores em nosso país e no 
continente. 

 “As atitudes para com-
bater o mosquito não se 
restringem à limpeza de 
quintais, lembremos tam-
bém das vias públicas, 
praças, feiras livres, área 
do comércio, datas vazias 
e também na zona rural, 
onde se encontra o trans-
missor da dengue. Dar a 
destinação adequada do 
lixo também é importan-
te. Todos devem ajudar e 
manter a vigilância é fun-
damental. Convocamos a 
todos os cidadãos nesta 
batalha, pois um pequeni-
no mosquito não poderá 
nos vencer. Todos devem 
ajudar e manter a vigilân-
cia é fundamental”, finali-
zou a Secretária da Saúde 
de Nova Esperança, Jéssica 
Pini.

José Antônio Costa

“A regra básica é não deixar a água, principalmente limpa, parada em qualquer tipo de recipien-
te”, frisou a  Secretária da Saúde de Nova Esperança, Jéssica Pini 
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Fabio Vilhena anuncia a construção de novo 
hospital e  geração de empregos em  Atalaia

Maringaense ganha R$ 500 
mil em campanha da Sicredi

Avanços na Educação e Saúde estiveram em pauta 
nesta reportagem. Cerca de R$1,5 milhão será investido 

na construção e operacionalização de um novo Hospital

FALA PREFEITO

O Jornal Noroeste se-
gue com a série Fala 
Prefeito. O entrevis-

tado desta semana é Fábio Vi-
lhena (PSD), de Atalaia, que 
cumpre seu segundo man-
dato como prefeito do mu-
nicípio. Sobre sua reeleição, 
Vilhena avalia: “a maioria dos 
ex-prefeitos que buscaram a 
reeleição não tiveram êxito 
mesmo fazendo boa gestão. 
Isso demonstra a positiva 
avaliação que obtivemos pe-
rante a população de Atalaia”, 
salientou.

Uma grande preocupação 
demonstrada pelo gestor é 
acerca da Educação no muni-
cípio. Sobre este tema, o pre-
feito Fábio destacou: “avan-
çamos muito em Atalaia em 
todos os quesitos, e no to-
cante à Educação concluímos 
o primeiro mandato tendo a 
maior nota no IDEB - Índice 
de Desenvolvimento da Edu-
cação Básica, tornando Ata-
laia referencia. Semanalmen-
te recebemos delegações de 
cidades vizinhas que vem até 
a nossa escola conhecer o tra-
balho e entender como nós 
conseguimos avançar tanto 
na qualidade da Educação na 
Escola Vânia Maria Simão, e 
isso é um contexto de toda 
rede municipal de ensino 
que começa desde a creche 
(CMEI), onde o aluno inicia 
sua jornada e até chegar a ou-
tras séries.  Todo o processo 
é muito bem executado”, ex-
plicou.

Atalaia oferece 100% das 
vagas na Educação em Escola 
de Período integral, realidade 
diferente de muitas cidades 
do país. “São vários os fatores 
que somados trazem quali-
dade na Educação, tornando 
Atalaia referência, cujos ín-
dices demonstram. Para nós 
obtermos a maior nota do 
Paraná foi algo  emblemático. 
Investimos em estrutura físi-
ca, entregamos uma creche 
nova, entregamos uma qua-
dra coberta na Escola Vânia, 
colocamos ar condicionado 

A associada Márcia Re-
gina do Nascimento, 
de Maringá/PR, co-

meçou o ano com mais de 
meio milhão de reais na con-
ta corrente. É que ela teve a 
grande sorte de ser contem-
plada duas vezes no dia 30 de 
dezembro. Primeiro com o 
valor de R$ 2 mil e, depois, 
com o prêmio máximo da 
campanha ‘Poupança Pre-
miada, quando vê poupou, 
quando vê ganhou’, do Sicre-
di.

No dia do sorteio, a ga-
nhadora conta que estava 
em viagem. “Uma gerente 
me ligou e disse que eu pre-
cisava ir até a agência assinar 
uns papéis, mas, na verdade, 
ela queria me contar pes-
soalmente sobre os prêmios. 
Quando voltei, esqueci de 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

em todas as salas de aulas. 
Investimos também na for-
mação dos nossos professores 
para melhorar também a qua-
lidade de ensino e a remune-
ração motivando o professor 
a aumentar seu desempenho 
em sala de aula. Para esse ano 
nós vamos reformar a Escola 
Vânia, teremos outro espa-
ço infantil para termos 100% 
de alunos no tempo integral 
chamado de  Espaço do Saber 
que está sendo reformado e 
no retorno das aulas já estará 
completamente remodelado, 
enfim, investimos muito em 
Educação”, pontuou o prefei-
to.

AVANÇOS NA SAÚDE:
Atalaia avançou e muito 

na área da Saúde. Mais mé-
dicos foram contratados e a 
construção de um novo e mo-
derno Hospital já foi anuncia-
da.  “Antes do nosso mandato 
a população para ser atendida 
precisava de senhas e apenas 
algumas pessoas eram aten-
didas nos períodos da manhã 
ou à tarde. Com ampliação 
do número de médicos, trou-
xemos a Pediatria, que é uma 
especialidade que a popula-
ção sempre pediu, mas até 
então aqui  não existia.  Con-
seguimos a aprovação no selo 
bronze na área de Saúde, esta-
mos indo em busca da  qua-
lificação do selo prata, que é 
o que a Secretaria de Estado 
da Saúde avalia o seu desem-
penho de atendimento com a 
sua população e isso mostra a 
projeção de como isso melho-
rou”, disse Vilhena.

PROAMUSEP
Fábio Vilhena também 

preside o PROAMUSEP – 
Consórcio Público Intermu-
nicipal de Gestão da Amusep. 
Neste sentido ele destacou: 
“em relação ao PROAMU-
SEP, estamos conduzindo a 
gestão e o Samu no sentido de 

atender toda região incluindo  
Atalaia, que  também faz par-
te desse processo. Tivemos  
uma melhoria significativa 
nos casos de emergência”, dis-
se o prefeito.

Ainda sobre os investi-
mentos Vilhena destacou: 
“renovamos e muito a frota da 
Saúde. Nunca se investiu tan-
to na renovação de ambulân-
cia, de vans para transportes 
de pacientes para Maringá. 
Dobramos a frota de micro-
-ônibus e vamos continuar 
melhorando ao longo desse 
próximo mandato. Coisas 
simples que até então não 
existiam agora o atalaiense 
tem. Os pacientes iam daqui a 
Maringá no carro que não ti-
nha se quer ar condicionado. 
Renovamos e melhoramos 
coisas que podem parecer  
simples,  porém  ter um ar 
condicionado em um micro-

-ônibus faz muita diferença 
para um paciente que está 
fazendo um tratamento de 
hemodiálise e em um período 
de verão com  calor forte indo 
de duas a três vezes na sema-
na tem que ter mais conforto 
nesse transporte e investimos 
na capacitação de outros pro-
fissionais, fonoaudiólogo, 
farmacêutico, fisioterapeuta, 
dentista, enfim, ampliamos 
muito nosso atendimento na 
Saúde”, frisou o prefeito.

Outro problema que será 
solucionado é a construção 
do novo prédio para o Hos-
pital Municipal de Atalaia, 
cujos investimentos remon-
tam cerca de R$1,5 milhão. O 
novo prédio para o Hospital é 
anseio antigo da comunida-
de atalaiense, já que o prédio 
onde atualmente funcionam 
os atendimentos é alugado e 
com sinais de deterioração.  

“Se você andar em Atalaia 
hoje de 10 munícipes, 8 vão 
dizer que a responsabilida-
de do prefeito teria que ser 
construir um novo hospital 
e nós já temos um convênio 
assinado com o governo do 
estado em 2018 e agora no 
1º semestre será iniciada essa 
obra com previsão de entrega 
até o final desse ano. Sem dú-
vidas o Hospital será a obra 
de maior envergadura a ser 
realizada nos últimos anos no 
setor de Saúde de Atalaia”, co-
memora o prefeito. 

GERAÇÃO DE EMPRE-
GOS

Atalaia comemora a ins-
talação de uma indústria 
farmacêutica, que já está em 
atividade no município. “Esta 
empresa pertence a um gru-
po argentino que veio para o 
Brasil e conseguimos atrair 

eles para montarem sua uni-
dade aqui  em Atalaia. So-
mados  o desenvolvimento 
na área da Educação, Saúde e 
mais essa indústria terei um 
marco na minha gestão e na 
história de Atalaia”, comemo-
rou Vilhena.  

A indústria tem a proje-
ção de gerar mais de 100 em-
pregos diretos nos próximos 
anos, contribuindo para o 
aumento de vagas de  empre-
go na cidade e a arrecadação 
do município. “É uma mul-
tinacional se instalando em 
Atalaia. Para esse ano já para 
começar a produção a previ-
são de emprego é em torno de 
40. Eles já estão instalados em 
uma nova área industrial que 
nós abrimos na saída para 
Mandaguaçu onde temos 
mais de 20 pessoas contrata-
das, trabalhando, produzindo 
a matéria prima do medica-
mento que será finalizado na 
Argentina”, explicou o prefei-
to.

Outro ponto destacado 
pelo gestor é que, mesmo ape-
sar das crises política e eco-
nômica pela qual atravessa o 
país, o município conseguiu 
significativos avanços, fruto 
do trabalho e perseverança 
da administração municipal 
e o apoio incondicional da 
população atalaiense. 

Neste ano de 2018 tere-
mos eleições. Questionado 
sobre quem terá seu apoio, 
perante o panorama políti-
co que se desenha, o prefeito 
emendou: “Atalaia tem parce-
ria com Enio Verri, Luciano 
Ducci (deputados federais) 
e para estadual mantenho  
compromisso com o Evandro 
Jr. , mas terei de abrir espaço 
para o Michelle Caputo Neto, 
atual Secretário  Estadual de 
Saúde e provavelmente pré-
-candidato,  além do  Dr. Ba-
tista. Para Governador  do 
Estado vou apoiar Ratinho 
Jr”, finalizou Fábio Vilhena.

Série de entrevistas com os prefeitos da região ouviu esta edição Fábio Vilhena (PSD) de Atalaia.

José Antônio Costa

Da direita para a esquerda: Wellington Ferreira, presidente da Sicredi União PR/SP; associada 
e ganhadora do prêmio, Márcia Regina do Nascimento; Valdecir Guidini de Morais, advogado e 
marido da Márcia; e Rogério Machado, diretor executivo da Sicredi União PR/SP.

ir até lá e me ligaram nova-
mente na semana passada 

para me darem a boa notí-
cia. Na hora não acreditei, 

mas quando percebi que era 
sério comecei a tremer e até 

me ajoelhei para agradecer a 
Deus”, comemora.

Por recomendação do 
marido, que tem conta cor-
rente na Sicredi União PR/
SP, Márcia abriu poupança 
na agência Maringá Centro e 
fez um depósito que rendeu 
muitos números da sorte. Na 
ocasião, ela foi avisada sobre 
a campanha e até brincou: “Já 
pensou se eu ganho os R$ 500 
mil?”. E o gerente respondeu: 
“Nada é impossível”.

De fato, a expectativa se 
tornou realidade e, agora, a 
ganhadora planeja comprar 
um apartamento para sair do 
aluguel. “Vou procurar um 
apartamento grande para ne-
gociar, mas por enquanto vou 
deixar o dinheiro rendendo 
na poupança, quem sabe eu 
ganho mais algum prêmio, 
afinal, comecei o ano com o 
pé direito”, comenta aos risos.

Além da Márcia, outros 
61 associados da Sicredi 
União PR/SP, de 32 agên-
cias, foram contemplados na 
campanha, sendo que 60 ga-
nharam R$ 2 mil e 1 ganhou 

R$ 50 mil. No total, foram 
distribuídos R$ 670 mil em 
prêmios. Os benefícios, po-
rém, não foram apenas para 
os ganhadores. Os resultados 
da campanha de estímulo à 
poupança revelam que, em 
dois anos, as cooperativas Si-
credi do Paraná, São Paulo e 
Rio de Janeiro duplicaram o 
montante de recursos admi-
nistrados em poupança, che-
gando perto da casa dos R$ 3 
bilhões.

Por esse motivo a cam-
panha vai ser repetida este 
ano, de abril a dezembro, 
assim como ocorreu no ano 
passado. Para participar, o 
associado ganha um número 
de sorte a cada R$ 100 inves-
tidos em poupança. Assim, 
toda semana concorre a dez 
sorteios de R$ 2 mil. Há tam-
bém um prêmio de R$ 50 mil 
por mês e o grande sorteio de 
R$ 500 mil ao final da cam-
panha.

A relação de contempla-
dos em 2017 está disponível 
em www.quandoveganhou.
com.br.
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Social
Osvaldo Vidual

RUA PLATÃO, 2673
ALTO PARANÁ

Destaques da movimentada agenda 
social de Nova Esperança e região

Neia e Paulo 
Olivatti

Dra. Maria 
Amélia e Fábio 

Belantani

Tatiane Lazarini e William Ciorlin

Ademir Batista e família Zilda e Dr. Rosley Carneiro Marli Assi Baldin, aniversariante 
de ontem, 25 de janeiro.
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- AT ENDENT E DE 
PEDÁGIO (PCD)
- AUXILIAR 
ADMINIST RAT IVO
- AUXILIAR DE 
CARTÓRIO
- AUXILIAR DE DENT ISTA
- AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO
- BORRACHEIRO 
- CONSULTOR DE 
VENDAS EXT ERNAS
- COZINHEIRA
- CLASSIFICADOR DE 

GRÃOS
- ELET RICISTA DE 
CAMINHÃO
- EMPACOTADOR  ( PCD )
- INSTALADOR DE 
EQUIPAMENTOS DE 
INT ERNET
- MECÂNICO DE 
CAMINHÃO
- T ÉCNICO DE APOIO AO 
USUÁRIO DE INT ERNET 
(HELP DESK)
- VENDEDOR EXT ERNO
- VENDEDOR INT ERNO

PLANTÃODASEMANA

FALALEITOR

27/01/2018 ATÉ 02/02/2018

• MELHOR GESTÃO DE LIXO DO PAÍS
Nova Esperança ficou em primeiro lugar no Ranking das pe-

quenas cidades que tem a melhor gestão de lixo do país. A con-
clusão veio a partir do Índice de Sustentabilidade da Limpeza Ur-
bana (ISLU) e novamente nossa cidade ganhou destaque positivo 
na mídia em relação ao assunto. Essa avaliação leva em conside-
ração o número de habitantes do município que é atendido pela 
coleta seletiva, a destinação dos resíduos sólidos e a implantação 
de coleta seletiva. O município realiza o serviço de coleta seletiva 
em sua totalidade, incluindo também os distritos; um trabalho 
que se iniciou há vários anos e foi ganhando aperfeiçoamentos.

Esse mérito é principalmente do cidadão que realiza regular-
mente a separação do seu lixo. Os resíduos que são separados em 
reciclável e orgânico ganham destinos distintos: o material orgâ-
nico segue para a área de transbordo até chegar o seu desfecho, 
o aterro sanitário. Os materiais recicláveis são encaminhados a 
COCAMARE (Cooperativa de Catadores de Materiais Reciclá-
veis), onde são separados e vendidos se tornando fonte de ren-
da para quase 30 famílias. Quanto maior o volume de material, 
maior a renda – já que a maioria deles são vendidos por pesagem.

• CIDADE LIMPA É DEVER DE TODOS
É dever de todo cidadão colaborar com a limpeza de sua ci-

dade e ao poder público recai a responsabilidade de realizar re-
gularmente as coletas dos resíduos domiciliares. Para o descarte 
dos resíduos volumosos é necessário realizar a contratação de 
caçambas (entulhos, sofás, móveis velhos, madeiras e restos da 
construção civil). As pequenas quantidades destes materiais, até 
1m³, são recolhidas em mutirões que acontecem em toda cidade 
a cada período tempo até que o ecoponto seja finalizado.

• SEPARO MEU LIXO E QUERO COLABORAR AINDA MAIS
Pra quem gostou de ver a cidade como um bom exemplo de 

gestão dos resíduos sólidos e quer colaborar ainda mais pode:
- passar água dentro das embalagens de produtos antes de 

jogá-las no lixo;
- separar papel, vidro, plástico e metal;
- colocar as embalagens de vidro protegidas para evitar que 

quebrem;
- identificar na sacola de lixo “material cortante ou perfuran-

te”;
- não realizar o descarte de seringas no lixo comum;
- denunciar pessoas que realizam descarte irregular em terre-

nos baldios, estradas rurais ou locais impróprios;
- denunciar o vizinho que descartou o lixo depois da passa-

gem do mutirão;

Juntos podemos fazer uma cidade melhor para todos.

DATA: 24 / 01 / 2018
HORÁRIO: 09:00 HRS

- PROJETO DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 83/2017, de autoria do Executi-

vo Municipal, que dispõe sobre a ampliação do número 
de vagas para o cargo de provimento efetivo de Agente 
de Apoio Educacional existente no Anexo II- Carreiras, 
Habilitação Mínima para o Ingresso, Jornada de Traba-
lho, Nível Inicial da Carreira e Número de Vagas – II – 
Carreira Nível Médio – da Lei Municipal nº 2512/2016, 
e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 86/2017, de autoria Executivo 
Municipal, que dispõe sobre a ampliação do número de 
vagas dos cargos que menciona, existentes no Anexo II 
da Lei Municipal nº 2.512, de 23 de março de 2016, e da 
outras providências.

3) Projeto de Lei nº 01/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal, que concede recomposição dos subsí-
dios do Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais, 
Vereadores e Presidente da Câmara Municipal de Nova 
Esperança, Estado do Paraná, e dá outras providências.

4) Projeto de Lei nº 02/2018, de autoria do Execu-
tivo Municipal, que concede recomposição dos venci-
mentos aos servidores públicos municipais do Poder 
Executivo e Legislativo, a partir de 1º de janeiro de 
2018, e dá outras providências.

Pauta da 1ª Sessão 
Extraordinária da 
Câmara Municipal 
de Nova Esperança

Semana agitada no mun-
do do cinema, pois, na última 
terça-feira, foram anunciados 
os filmes indicados ao Oscar 
2018. O anúncio gerou algu-
mas controvérsias porque, 
após as denúncias de assédio 
sexual que estremeceram as 
bases da poderosa indústria 
mundial do cinema, o que 
se viu na cerimônia de indi-
cação da 90ª edição do Oscar 
foi muita diversidade e, até 
mesmo, uma tentativa de va-
lorização do feminino nesse 
âmbito que é dominado qua-
se que majoritariamente por 
homens. Você fica por dentro 
disso e também das estreias 
da semana aqui, na Coluna 
Sétima Arte.

Qualquer pessoa que es-
teja minimamente atenta ao 
mundo do entretenimento 
sabe que o ano passado foi 
histórico para Hollywood, 
pois muitas atrizes enfrenta-
ram o medo e o preconceito 
ao acusarem publicamente 
seus algozes de assédio se-
xual. Dentre eles produtores 
poderosos, atores famosos, 
diretores de renome, entre 
outros. Parecia uma avalan-
che sobre o mundo do cine-
ma. A partir disso, percebe-
-se que Hollywood e toda a 
indústria cinematográfica 
deu um grande salto para seu 

amadurecimento, demons-
trando que respeito nas rela-
ções profissionais não é ape-
nas uma questão moral, mas 
também de direito.

Sendo assim, o Oscar des-
se ano refletiu muito bem 
esse sentimento instalado 
entre os profissionais da área. 
Seguindo uma tendência ini-
ciada ano passado -  primeiro 
ano após o polêmico protesto 
#OscarSoWhite, iniciado nas 
redes sociais em 2016 e que 
teve o apoio de vários atores, 
que boicotaram a cerimônia 
devido a falta de profissionais 
negros em todas as indica-
ções – o Oscar 2018 priori-
zou a diversidade, tanto que 
temas relacionados ao empo-
deramento feminino, ao ódio 
racial ou o amor ao diferente 
foram contemplados, exem-
plo disso são as indicações de 
Lady Bird: A Hora de Voar, 
Corra!, Me Chame Pelo Seu 
Nome e o incrível A Forma 
da Água, esse último, um ro-
mance entre uma pesquisa-
dora e uma criatura marinha 
humanoide, que recebeu tre-
ze indicações ao Oscar.

Quem sai ganhando com 
tudo isso é o público, que 
agora vai poder apreciar mui-
tas obras que até então eram 
renegadas ao circuito Cult e 
que não ganhavam apelo co-

mercial. Uma cerimônia do 
Oscar aberta à diversidade, 
com certeza, é um incentivo 
a mais para a superação da 
cultura reacionária e conser-
vadora do mundo.

Falando em Oscar, a gran-
de estreia da semana é um 
dos filmes esnobados dessa 
edição. The Post – A Guerra 
Secreta era um filme que ti-
nha tudo para ser um sucesso 
de indicações, mas que só re-
cebeu uma indicação a Meryl 
Streep na categoria Melhor 
Atriz. Interessante que ele 
vem recheado de nomes fa-
mosos e associados à quali-
dade.

Seu diretor, o famoso Ste-
ven Spielberg merecia pelo 
menos uma indicação, mas 
isso não aconteceu. Talvez o 
fato do filme ser muito pare-
cido com o ganhador do Os-
car de Melhor Filme de 2016, 
Spotlight – Segredos Revela-
dos, tenha colaborado para 
isso, pois fez com que o filme 
de Spielberg perdesse muito 
da originalidade de sua tra-
ma.

Mas, independente disso, 
The Post – A Guerra Secreta 
é um filme de qualidade exce-
lente, com um roteiro coeso, 
baseado numa historia real, 
que traz em sua essência um 
caráter político e que faz o ex-
pectador pensar ao olhar para 
o passado, algo que é muito 
positivo.

Contando com um elenco 
de estrelas encabeçado por 
Meryl Streep, Tom Hanks e 
Sarah Paulson, o filme traz à 
tona um grande questiona-
mento: o que é ético no jor-
nalismo? 

A trama traz o dilema de 
Kat Graham, papel de Meryl 
Streep, que é a dona do The 
Washington Post, um jornal 
local que está prestes a lançar 
suas ações na Bolsa de Valo-
res de forma a se capitalizar 
e, consequentemente, ganhar 
fôlego financeiro. Ben Bra-
dlee, interpretado por Tom 
Hanks, é o editor-chefe do 
jornal, que almeja por algu-
ma grande notícia que possa 
fazer com que o jornal suba 
de patamar no concorrido 
mercado jornalístico. Quan-
do o New York Times inicia 
uma série de matérias denun-
ciando que vários governos 
norte-americanos mentiram 
acerca da atuação do país na 
Guerra do Vietnã, com base 
em documentos sigilosos do 
Pentágono, o presidente Ri-
chard Nixon decide proces-
sar o jornal com base na Lei 
de Espionagem, de forma que 
nada mais seja divulgado. A 
proibição é concedida por um 
juiz, o que faz com que os do-
cumentos cheguem às mãos 

de Bradlee e sua equipe, que 
precisa agora convencer Kat 
e os demais responsáveis pelo 
The Post sobre a importância 
da publicação de forma a de-
fender a liberdade de impren-
sa.

Uma breve análise da si-
nopse acima faz o expectador 
recordar dos ataques pro-
feridos pelo presidente dos 
Estados Unidos da América, 
Donald Trump, em meados 
do ano passado, à liberdade 
de imprensa, demonstrando 
que o filme de Spielberg não 
é apenas para entreter, mas 
também para pensar. Focado 
no público norte americano, 
o filme também serve de base 
de questionamento para nos-
sa imprensa tupiniquim, fa-
zendo o expectador brasileiro 
refletir até que ponto os gran-
des nomes da mídia nacional 
estão a favor da verdade, da 
liberdade ou apenas em prol 
do governo.

Esse é um filme que deve 
ser visto, primeiro por ser 
um drama histórico, segun-
do porque os trabalhos téc-
nicos são realmente muito 
bons, tanto a direção, quanto 
o trabalho de fotografia ou a 
edição. Por fim, porque seus 
atores conhecidos garantem 
peso à trama. Mas se você não 
estiver a fim de ver nada tão 
sério e quiser algo mais agita-
do, com bastante ação e aven-
tura, veja Maze Runner – A 
Cura Mortal.

Maze Runner – A Cura 
Mortal também estreou on-
tem após um longo período 
de atraso. Esse é o terceiro 
filme da saga e nele Thomas, 

papel do ator Dylan O' Brien, 
embarca numa missão para 
encontrar a cura para uma 
doença mortal e descobre 
que os planos da C.R.U.E.L 
podem trazer consequências 
catastróficas para a humani-
dade. Agora, ele tem que de-
cidir se vai se entregar para a 
C.R.U.E.L e confiar na pro-
messa da organização de que 
esse será seu último experi-
mento ou combater desespe-
radamente essa organização 
que tanto o fez sofrer.

Se você tem acompanha-
do a franquia Maze Runner, 
não pode perder o desfecho 
dessa grande história, o fil-
me atrasou quase dois anos 
após Dylan O’Brien ter se 
acidentado durante suas gra-
vações. O ator sofreu fratu-
ras e cortes em seu rosto e 
as gravações tiveram de ser 
paralisadas até que ele se re-
cuperasse. Mas valeu a pena 
esperar, pois nesse longa ele 
demonstra todo o seu poten-
cial para os filmes de ação. 
Confira no cinema, divirta-
-se e boa sessão!

Rogério, antes, 92kg, 3 meses 
de academia e dieta, 75kg
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