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“Tuberculose tem grande chance 
de cura”, afirma Carolina Leal, 
Secretária Interina de Saúde

A tuberculose é uma doença infecciosa causada 
pelo Bacilo de Koch e transmitida quase sempre por 
via aérea (tosse, espirro) e com grande chance de 
cura quando o tratamento é realizado corretamente. 
A doença afeta principalmente os pulmões mas pode 
afetar qualquer outra região do corpo. Os sintomas 
são tosse com secreção sanguinolenta, dor ao respirar, 
sensação de falta de ar, febre constante, suores notur-
nos que interrompem o sono, perda de peso sem razão 
aparente. O consumo de bebidas alcoólicas e cigarro 
também pode afetar o sistema imunológico, aumen-
tando as chances da bactéria se alojar no organismo. 
Quando confirmada a doença, o paciente deve manter-
-se isolado por pelo menos 15 dias. Após 15 a 30 dias 
do início do tratamento da tuberculose pulmonar o 
indivíduo deixa de ser contagioso e por isso não é ne-
cessário manter-se distante do paciente. Tratamento: 
consiste basicamente de antibióticos, disponibilizados 

gratuitamente e cuidados constantes por 6 meses inin-
terruptos até a alta médica, comprovada por exames 
laboratoriais. Nunca se automedique ou interrompa o 
uso de medicamentos sem antes consultar um médico. 
Prevenção: Vacina BCG nas crianças no seu primeiro 
ano de vida ou no máximo até quatro anos. Outras re-
comendações podem ser importantes na hora de evitar 
a doença, como manter os ambientes arejados com boa 
circulação de ar, evitar levar as mãos nos olhos, na-
riz e boca quando não estiverem higienizadas, lavar as 
mãos constantemente. 

A Atenção Primária a Saúde em parceria com  a 
Vigilância Epidemiológica, realiza busca ativa dos pa-
cientes Sintomáticos Respiratórios para diagnóstico 
dos casos, realizando teste rápido para Tuberculose e 
RX de Tórax. A Tuberculose é uma doença de notifi-
cação compulsória feita às autoridades sanitárias, que 
visa a adoção de medidas de controles pertinentes.

Foto: Osvaldo Vidual

Foto: José Antônio Costa

Carolina Leal, 
Coordenadora da 
Atenção Primária 

e Secretária 
Interina de Saúde

PÁG. 10
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DESDE MAIO DE 1995

“E malandro é malandro. Mané é Mané, po-
des crer que é...”, a letra da música do cantor, 
compositor e intérprete brasileiro, José Bezerra 
da Silva (1927 – 2005) tem uma aplicação bem 
próxima ao esporte mais praticado no planeta: 
o futebol.

Relembrando o jogo do Brasil na sexta-feira, 
22 contra a Costa Rica, o atleta brasileiro Ney-
mar, que é sempre criticado por simular faltas e 
exagerar mesmo quando é tocado, acabou sen-
do protagonista de um lance decisivo durante o 
duelo. A partida realizada em São Petersburgo, 
estava empatada em 0 a 0. Em lance aos 34 mi-
nutos do segundo tempo, o atacante do Brasil 
teve a chance de marcar o gol pela esquerda da 
área, tentou o drible e foi interceptado por Gon-
zález. O toque foi leve, mas o brasileiro se jogou 
no chão.

O arbitro holandês Bjorn Kuipers inicialmen-
te marcou o pênalti, mas depois da reclamação 
dos jogadores da Costa Rica, decidiu consultar 
o árbitro de vídeo (VAR). O auxiliar de vídeo 
confirmou o que já estava claro na imagem da 
televisão: Neymar exagerou. Portanto o pênalti 
foi anulado.

A malandragem no futebol não é algo novo. 
Em 1986, Diego Maradona fez um gol de mão 
contra a Inglaterra e classificou a Argentina às 
quartas de final da Copa do México. O gol ficou 
apelidado como “a mão de deus”. No ano pas-
sado o atleta Jô do Corinthians com a ajudinha 
de seu braço, mandou a bola para o fundo das 
redes contra o Vasco e venceu por 1 x 0 o time 
carioca. Engraçado que o mesmo atleta havia 
sido beneficiado meses atrás quando o jogador 
do São Paulo, Rodrigo Caio, avisou ao árbitro 
Luiz Flavio de Oliveira que Jô não havia pisado 
em Renan Ribeiro (goleiro), assumindo autoria 
do pisão. O juiz retirou o amarelo concedido ao 
atacante corintiano.

Pela música: Jô seria o malandro e Rodrigo 
Caio o Mané? Creio que nos últimos anos nunca 
se falou tanto sobre combate a corrupção, mora-
lidade e ética. Inúmeras pessoas adotaram como 
tema a frase pronta que o “Brasil está sendo 
passado a limpo”, em alusão as prisões, conde-
nações, ressarcimento ao erário e demais ações 
proporcionadas pela operação lava jato.

Se os discursos estão afinados no sentido do 
Brasil ser “passado a limpo”, o brasileiro não 
pode também tolerar as malandragens no fu-
tebol. Na política, pela indignação das pessoas 
quero acreditar que essa eleição deixará de fora 
a maioria daqueles que tiveram seus nomes en-
volvidos em escândalos e não perdoará os deten-
tores de discursos demagogos e enfadonhos que 
nada contribuem ou representam efetivamente.

Talvez seja o árbitro de vídeo que proporcio-
nará novamente bonitos lances no mundo do 
futebol. Os jogadores precisarão reaprender a 
jogar futebol com habilidade técnica, pois o an-
tijogo e as malandragens estão com os dias con-
tados. Levar vantagem nítida em lances irregu-
lares, afinal a culpa é da arbitragem que não viu 
e, se eles não viram, isso não é problema meu 
está complemente em desuso. E daí, será o fim 
da malandragem no futebol?

Há dez anos o Governo Federal publicava o documento 
da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da 
Educação Inclusiva, um importante avanço no trabalho de 
inclusão da pessoa com deficiência no sistema de ensino. Po-
rém, como basicamente qualquer política pública, sua revisão 
para avaliação de resultados e adequação para a atual realida-
de do país é fundamental para o aprimoramento e melhoria 
dos serviços.

De acordo com o último Censo Demográfico realizado 
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o 
Brasil conta com 45,6 milhões de pessoas (23,9% da popula-
ção) com pelo menos um tipo de deficiência, seja visual, audi-
tiva, motora ou intelectual. Temos, dessa forma, uma grande 
parcela da sociedade que necessita de políticas públicas espe-
cíficas que visem sua inclusão, reabilitação e acessibilidade.

Segundo dados do Ministério da Educação, o país tem 
apresentado aumento nas matrículas de alunos com deficiên-
cia no ensino fundamental, básico e médio. Apesar disso, a 
questão estrutural está extremamente defasada, sendo que no 
ensino médio apenas 46,7% das instituições possuem depen-
dências adequadas para esse público, enquanto no fundamen-
tal o número cai para 29,8%, o que mostra a necessidade de 
verificação de novos investimentos, planejamento e captação 
de recursos para atender a demanda.

Permitir desde cedo o acesso e participação ativa da pessoa 
com deficiência a educação ajuda a romper barreiras culturais 
de preconceito e discriminação, resultando em maior conví-
vio social, autonomia e oportunidades profissionais. Ou seja, 
é criar condições para que sejam protagonistas na construção 
e melhoria da nossa sociedade.

Com esse foco a Rede APAE lançou neste mês um abaixo-
-assinado pela atualização da Política Nacional de Educação 
Especial, tema que começou a ser discutido pela Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão 
(Secadi) em abril deste ano. 

Entre as principais pautas a serem discutidas estão ques-
tões como o direito das famílias de escolherem o local onde 
desejam que seu filho estude; fortalecimento de parcerias en-
tre poder público e iniciativa privada; repasse de recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bási-
ca e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e 
Censo Escolar.

O debate contará com consulta pública, o que ganha muita 
relevância uma vez que, infelizmente, não possuímos pesqui-
sas qualitativas que contribuam para uma análise mais pro-
funda da realidade que a pessoa com deficiência enfrenta nas 
escolas. Assim, a participação das famílias e entidades nessa 
consulta é essencial para que tenhamos maior amplitude, re-
flexão e pluralidade nas contribuições para a melhoria da Po-
lítica Nacional de Educação Especial.

A educação inclusiva é uma garantia de direitos que atua 
como um catalisador para a independência, desenvolvimento 
social, profissional e cidadão da pessoa com deficiência. Uma 
política que necessita de atenção constante para que possamos 
almejar a acessibilidade em sua plenitude. 

“Que vantagem têm os mentirosos? A de não 
serem acreditados quando dizem a verdade”.

Aristóteles (322 a.C – 384 a.C),filósofo grego, aluno 
de Platão e professor de Alexandre, o Grande.

***

Será o fim da 
malandragem 

no Futebol?

Educação inclusiva

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Transportai um punhado de 
terra todos os dias e fareis 
uma montanha." (Confúcio)

Em tempos de redes sociais: “Uma mentira repetida mil 
vezes torna-se verdade” ― Joseph Goebbels (1897-1945)  
– Ministro chefe da propaganda nazista do 3º Reich Alemão

Jogos Escolares: sucesso total

A realização da fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná 
em Nova Esperança sem quaisquer dúvidas foi um grande  sucesso. 
Nenhum incidente foi registrado e o legado deixado foi sensacional. 
Ginásios de esportes (Capelão e Bruno Benatti – “Benattão”) reforma-
dos, onde foram investidos mais de R$200 mil somente com recursos 
próprios, montante este economizado desde o início da atual gestão.  
Estive na última segunda-feira (25) na Câmara de Vereadores onde 
foi prestada uma homenagem a todos os envolvidos nos JEPs. (atletas, 
comissão técnica, coordenadores, diretores de escolas) ouviram com 
atenção um minucioso balanço feito pelo Secretário de Esportes Már-
cio André da Silva que dividiu os louros com toda a sua equipe.

Números
Segundo o Chefe do Núcleo de Educação de Paranavaí, Pedro Baraldi, 
presente na Câmara Municipal, foram servidas 17.291 refeições a 1700 
atletas. Apenas na compra de carnes foram gastos no comércio local 
R$30 mil, fora a aquisição de outras mercadorias e contratação de ser-
viços com vistas a atender a demanda dos Jogos. Estima-se que cada 
atleta tenha gasto nestes 05 dias de Jogos R$50,00 cada no comércio 
local, o que por si só já gera um fluxo de R$90 mil. Estes eventos esti-
mulam tanto a economia local quanto à prática de esportes, pois uma 
nova atmosfera se cria no meio da população.

Jogos da Juventude
Também durante a sessão solene na Câmara Municipal foi anunciado 
que Nova Esperança sediará, entre os dias 13 e 19 de julho, os Jogos da 
Juventude do Paraná. Mais um grande evento esportivo no município. 
Na oportunidade o Secretário Márcio disse que este ano nos JEPs foi 
necessário utilizar a moderna pista de atletismo do Estádio Regional 
Willie Davids de Maringá, porém que tão logo seja possível Nova Espe-
rança terá sua própria pista de atletismo, algo inédito na cidade e de boa 
parte da região.  Conversei esta semana com o prefeito Moacir Olivatti 
que confirmou a pista para o próximo ano. Fiquei sabendo também 
que Olivatti,  foi esportista do atletismo (Provas de longa distância). 
Mais uma que eu não sabia...

Em tempo:
Não existem argumentos e justificativas que fundamentem explorar 
negativamente o evento. Tudo ocorreu perfeitamente, inclusive sem 
furtos nos alojamentos, algo que pode acontecer onde se aglomera 
tanta gente. A politicagem não pode entrar em campo e o crivo da po-
pulação precisa estar apurado para identificar os aproveitadores politi-
queiros que se utilizam do expediente sórdido de ‘quanto pior, melhor”.  
O cheiro de tinta fresca nas quadras esportivas e a alegria das torcidas 
ficarão na memória. Os anfitriões já estão sentindo saudades!

Fake News
Esta semana a reportagem saiu às ruas e sentiu junto aos entrevistados 
o galopante descrédito quanto aos assuntos postados em redes sociais. 
As notícias falsas e caluniosas já não criam tanto eco, uma vez que as 
distorções abordadas, sem fontes seguras e precisas estão caindo em 
descrédito! A grande questão é saber que nem tudo o que é comparti-
lhado é verdadeiro. É importante que as pessoas aprendam como filtrar 
as informações, reconhecer uma notícia falsa e quais linguagens e mo-
tivações estão por detrás desta prática. É preciso combater! Tem gente 
que ainda acredita que tem “pessoas vestidas de branco, pedindo para 
entrar nas casas e aplicando sangue contaminado com HIV”, como 
propagado em uma rede de mensagem instantânea.  Quem pensa que 
o ambiente é terra de ninguém e que  pode sair por aí caluniando e pro-
pagando inverdades incorre em um ledo engano. Uma vez identificada 
a autoria, printada a tela e lavrada a ata notarial,  quem costuma postar  
calúnias e difamações poderá sim responder na Justiça. Fique atento!

Contribuição Sindical
A Procuradoria-Geral da República (PGR) enviou na terça-feira (26) 
ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer a favor do fim da contri-
buição sindical obrigatória. Para a PGR, é constitucional a alteração 
promovida pela reforma trabalhista, aprovada no ano passado e que 
tornou opcional o desconto de um dia de trabalho por ano em favor 
do sindicato da categoria. A volta da obrigatoriedade da contribuição 
foi pedida ao STF por dezenas de confederações e federações sindicais, 
que alegam que o fim do tributo viola a Constituição, pois inviabiliza 
suas atividades por extinguir repentinamente a fonte de 80% de suas 
receitas.Como se sabe, existem sindicatos sérios e comprometidos com 
a classe dos trabalhadores. Infelizmente existem aqueles que se aprovei-
tam da estrutura sindical para promover barganhas e favorecimentos 
pessoais. Também há o favorecimento a determinado grupo político 
em detrimento a desgastar governos que não comungam da mesma 
concepção ideológica. Qual a sua opinião sobre o tema?

***

* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico 
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da 
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal 
Noroeste, onde escreve semanalmente.

Chefe do Núcleo Regional de Educação Pedro Baraldi 
elogiou e excelência na realização dos JEPs em Nova 
Esperança

*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)
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Opinião do Blog
Auxílio-Moradia: quatro 

anos depois, sem definição 
pelo STF!

Uma decisão tomada há 
quase quatro anos pelo ministro 
Luiz Fux, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), já custou mais de 
R$ 4 bilhões aos cofres públi-
cos sem que a controvérsia em 
torno da legalidade da medida 
fosse solucionada pela corte. Em 
setembro de 2014,  como rela-
tor de três ações movidas por 
juízes,  Fux estendeu a todos os 
magistrados do país o auxílio-
-moradia, benefício concedido 
inicialmente, apenas para os 
juízes que trabalhassem em co-
marcas longínquas. Acontece 
que, desde então, todos os de-
mais juízes viram no direito de 
receberem tal benefício que hoje 
é de R$ 4.377 mensais livre de 
tributos e do teto imposto pela 
Constituição aos vencimentos 
dos servidores. Atualmente, um 
ministro do STF recebe R$ 33,7  
mil . O ministro Fux concedeu 
essa dádiva através de uma me-
dida provisória que seria julga-
da posteriormente.  Quatro anos 
se passaram, o auxílio-moradia 
é recebido, hoje,  por todos os 
juízes, mesmo aqueles que tem 
residência  onde trabalham ( 
como é o caso do juiz Sérgio 
Moro e outros, alguns dos quais, 
tem dezenas de imóveis aluga-
dos ). A medida de Luiz Fux, 
acabou em efeito cascata e hoje 
diversos instituições recebem o 
referido auxílio, não somente de 
moradia, mas também de  ali-
mentação, vestuário, livros, etc. 
Quando o assunto será julgado, 
pergunta a população? Nin-
guém sabe! Professores, médi-
cos, dentistas, policiais e outras 

categorias também deveriam ser 
beneficiadas por tais auxílios. 
Por que não?

65% dos brasileiros avaliam 
os anos de Lula como "bom" e 
"ótimo"

Segundo pesquisa divulgada 
domingo último, 24 de junho de 
2018, pelo jornal O Globo, Rio 
de Janeiro, feita pelo Instituto de 
Análise, constatou que em pes-
quisa realizada agora, mesmo 
depois da prisão de Lula, 65% 
dos entrevistados consideram 
o governo de Lula entre 2003 e 
2010, como "bom" e "ótimo". 
Este percentual corresponde 
exatamente ao mesmo valor rea-
lizado na época que foi de 66%. 
O que os entrevistados alegam  
é que no governo de Lula, havia 
mais estabilidade econômica, um 
crescimento maior do país,  me-
lhoria das condições de vida  de 
30 milhões de brasileiros que vi-
viam abaixo da linha da pobreza, 
valorização do salário, bem estar 
do povo brasileiro, programas 
sociais  para o povo, crescimen-
to recorde do PIB, prestígio do 
país no exterior,  etc. Ao encer-
rar o seu mandato, em primeiro 
de janeiro de 2011, Lula que era 
reconhecido internacionalmente 
pelos presidentes dos diversos 
países, como um líder natural,  
tinha uma aceitação popular de 
87%. Tudo isso é reconhecido 
pelo povo brasileiro, que mesmo 
na prisão, Lula ainda lidera as 
pesquisas de  intenções de voto 
para presidente com mais de 
34%. Na esteira de Lula, o PT é 
o partido que vem recebendo o 
maior  numero de filiações após 
a sua prisão, chegando hoje a 
205 por dia. Entre os 35 partidos 
existentes, 20% preferem o PT, 

segundo a Revista Época, de 23 
de  maio último.-

Coisas do Cotidiano
• Nesta terça feira, dia 3 de 

julho, é o aniversário de Emí-
lia Ribeiro Arruda de Oliveira, 
Procuradora de Justiça do Mi-
nistério Público do Paraná. Com 
o seu círculo de amizade é vas-
tíssimo, Emília deverá receber  
muitos parabéns, abraços, flores, 
de familiares e amigos. Parabéns 
dra!

• E os Jogos Escolares do Pa-
raná, fase macrorregional, rea-
lizados em Nova Esperança na 
semana passada, foi um sucesso! 
Os dois principais Ginásios de 
esportes da cidade foram refor-
mados com recursos próprios, 
economizados ao longo da atual 
gestão. Este legado sem dúvidas 
ficará, além do estímulo às prá-
ticas esportivas. Ao todo mais de 
R$200 mil foram investidos. O 
comércio também se beneficiou 
com o fluxo de vários atletas e di-
rigentes além das compras para 
abastecer os refeitórios. Parabéns 
aos organizadores à administra-
ção municipal por todo o supor-
te dado! 

• Ministro Fachin (STF), 
usando de artimanhas jurídicas 
está espantando o mundo jurí-
dico pelo fato de evitar de enviar 
os processos contra Lula para a 
segunda turma do STF julgar. 
Como o  ministro Marco Au-
rélio (STF) disse, a presidente 
Carmen Lúcia também não tem 
interesse de colocar a matéria em 
votação,  Lula continuará preso 
ilegalmente. Como se vê, ha um 
racha no STF;

• O pai de Neymar vem  pe-
dindo aos internautas que pa-
rem de xingar o atleta, que quer 
justificar os seus atos a todos e 
perde muito tempo na sua vida, 
enquanto deveria estar se pre-
parando para a competição. Na 
vitória do Brasil por 2 x 0 contra 
a Sérvia, Neymar jogou o sufi-
ciente, mas pelo menos não ficou 
no cai-cai e nem questionando a 
arbitragem;

• O novaesperancense Caí-

ENTRELINHAS
***A Justiça deveria intervir na questão dos valores  cobrados pelos planos de saúde no pais. As empresas alegam que os 
custos são altos pelos valores cobrados pelas novas  tecnologias. Mas  e o povo como é que fica? Eu penso que deveria 
haver um meio termo nessa questão pois se o povo deixar de pagar, irá inchar o SUS e quebrar as empresas.***E o nosso 
próximo adversário na Copa chama-se México, que ganhou da Alemanha, mas foi goleado pela Suécia. Acredito piamente 
em mais um triunfo brasileiro.***Os russos devem estar apavorados nas estações de metrôs, com os barulhos, de cornetas, 
bumbos, cantorias, bandeiras, gritarias de diversas nacionalidades.***Que matada de bola do Messi no primeiro gol da 
Argentina contra a Nigéria. Ali você vê a qualidade do craque.***Mas a bola que Philipe Coutinho deu para o Paulinho no 
primeiro gol do Brasil foi demais. Só quem sabe faz aquilo. Mas Tite não vem gostando das atuações de Gabriel Jesus e de 
Wiliam.***"A corrupção dos governantes quase sempre começa com a corrupção dos seus princípios." ( Montesquieu - 
escritor, político, filósofo francês- 1689-1755).

que Basso Soler, residindo em 
Melbourne, Austrália, muito li-
gado neste blog, enviando inú-
meras notícias daquele país, que 
iremos divulgar nas próximas 
edições;

• Simplesmente ridícula a 
apresentação da Alemanha, 
atual Campeã do Mundo, sendo  
eliminada pela Coréia na fase  de 
classificação na Copa do Mun-
do,2018 que acontece na Rússia;

• Comentamos em edição 
passada, a necessidade de uma 
reunião entre as Autoridades, 
Conselhos de Segurança e Tute-
lar, Associações, etc., para uma 
discussão ampla e novos cami-
nhos para a redução de furtos, 
assaltos, arrombamento,  em 
Nova Esperança.  Pelo visto, tal 
reunião ainda não aconteceu. 
Reiteramos que o assunto seja 
discutido pois a comunidade 
exige uma tomada de posição 
sobre o assunto;

• A atriz Bruna Marquezine 
fazendo o maior sucesso  entre 
os seus fãs em  virtude de seu en-
saio  fotográfico de muita  sen-
sualidade;

• Cantores e compositores 
Chico Buarque e Martinho da 
Vila organizando um grande 
show na Lapa, Rio de Janeiro, 
com o tema Lula Livre; 

• Ratinho Jr (PSD) lidera 
com 32% a pesquisa para o go-
verno do Paraná;  em segundo 
lugar esta Osmar Dias ( PDT), 
com 26,2%; em terceiro, Cida 
Borghetti (PP), com 10,2%.

Rodovias pedagiadas: o Es-
tado quer assumir!

Outro dia, assistindo um 

programa qualquer pela TV, vi 
um anúncio que  dentro de pou-
co tempo, mais ou menos dois 
anos, terminarão os contratos 
de concessão das rodovias do 
Paraná, e o Estado vai assumir o 
controle para reduzir os preços 
dos pedágios cobrados atual-
mente. Eu me recordo que em 
uma das campanhas do atual Se-
nador Roberto Requião, ele ba-
seou sua campanha de reduzir o 
preço do pedágio ou acabar de 
vez com tal cobrança. Requião 
foi eleito e nunca mais se falou 
sobre o assunto, como era de se 
esperar! Agora, novamente, com 
fins eleitoreiros, o assunto volta 
para a campanha política. Mas 
todo o mundo sabe que, apesar 
dos altos valores dos pedágios 
cobrados no Paraná, as rodo-
vias pedagiadas   são de ótimas 
qualidades e estão  a altura das 
grandes rodovias do país,  coisa 
que o Estado não tem condições 
de manter e nem de  duplicar 
as  rodovias, pois  exige pessoal 
especializado, maquinários, tec-
nologias, coisas que o Estado 
não tem. Talvez, através de um 
acordo, as concessionários po-
deriam aceitar um subsídio do 
Estado para a redução dos valo-
res dos pedágios. Com certeza, 
elas não irão aceitar por causa 
da ingerência política.-

Mal de Simioto, ainda pre-
sente em algumas regiões do 
país!

Quando se fala em Mal de 
Simioto, logo se fala em desnu-
trição. Em diversas regiões do 
Brasil, principalmente nas mais 
carentes, quando se fala nesta 

doença, é que a criança apre-
senta uma carência alimentar 
muito grande, sendo chamada 
também de Doença do Ma-
caco, uma referência a simio 
(macaco), pela fisionomia que 
toma, além da extrema magreza. 
Adulto também pode sofre des-
sa doença.  Mal de Simioto não 
encontra respaldo na medicina, 
pois se trata mais de uma deno-
minação popular, pela crença de 
nosso povo. Além da  carência 
alimentar, a presença de vermi-
nose também faz parte da causa 
da doença. Para muitos, a aler-
gia ao leite de vaca, em conse-
qüência da presença da proteína 
caseína, também é um dos agra-
vantes do quadro, com clínica de 
diarréia importante. Sintomas - 
Dor abdominal, emagrecimento 
extremo, anemia severa, falta 
de apetite, apatia, desnutrição, 
diarreia crônica, distensão ab-
dominal, glúteos atrofiados, 
membros finos, osteoporose, 
vômitos, abortos, esterilidade, 
etc. Tratamento - Paciente com 
essa doença necessita de um 
tratamento hospitalar, além de 
uma orientação de serviço pú-
blico de saúde, principalmente 
sobre o aleitamento materno 
que não deve ser substituído 
pelo leite de vaca ou outro leite, 
sem orientação. Alimentação  
de qualidade e tratamento da 
verminose são essenciais para o 
combater a doença. Nas regiões 
menos favorecidas, curandeiras, 
benzedeiras tentam combater a 
doença com ervas medicinais,  
fazendo com que o  índice de 
mortalidade da doença  seja alto 
nessas regiões.

O que dizem os entrevistados:

Jornais impressos:
alto nível de confiança

Pesquisa Brasileira de Mídia, encomendada pela 
Secretaria de Comunicação da Presidência ao Ibope, 
aponta que os jornais impressos estão na liderança 
de confiança dos brasileiros como meio de comunica-
ção. O porcentual dos entrevistados que disseram que 
confiam sempre ou muitas vezes nas notícias publica-
das em jornais é de 59%. Rádio e televisão têm 57% 
e 54%, respectivamente. O tamanho total da amostra 
foi fixado em 15.050 entrevistas, em todo o País.

Notícias falsas e desinformação reduzem 
a credibilidade das redes sociais

Crescimento das chamadas “Fake News” fez despencar a credibilidade dos 
assuntos postados em redes sociais. Jornais impressos lideram a confiança dos 
entrevistados que o avaliam como sendo o meio de comunicação mais confiável

JN PERGUNTA ? ??

“Assim como internet pode ser uma gran-
de ferramenta a serviço do bem, pode ser 

também para o mal. O meio impresso ainda 
é o mais confiável, pois ali há uma assinatura 
do editor que é a pessoa responsável por tal 
informação. Desconfio e muito dos assuntos 

veiculados no meio digital” - Edno Guandalin

“Boa parte dos conteúdos colocados nas 
redes sociais não merecem confiança. Preju-
dicam a informação e a vida das pessoas”  – 

Zacarias Clemente da Rocha

“Não acredito nos assuntos veiculados em 
rede social. Virou terra de ninguém. Boa parte 
do que é publicado acredito que seja notícia 

falsa. Isso prejudica e prostitui a boa informa-
ção. Jornal e televisão ainda são os meios mais 
confiáveis de obter a notícia” - Jussara Ramos

”Viralizou demais o número de Fake 
News, as chamadas notícias falsas. Des-
confio do que recebo via redes sociais. 

Muita coisa publicada é inverdade. Muita 
coisa mesmo...” - Lucas Rodrigues Alves

Todos os dias somos 
bombardeados por 
notícias falsas e rapi-

damente os usuários das re-
des sociais acabam compar-
tilhando algo como se aquele 
assunto fosse real. Quem 
nunca recebeu uma “notícia” 
sobre uma criança que havia 
sido sequestrada na aleatória 
rua José Bonifácio, perto do 
Detran?  Especialistas apon-
tam que o melhor caminho 
para combater as notícias 
falsas, transparência e o exer-
cício contínuo da checagem 
da origem dos fatos compar-
tilhados.

O campo fértil encontra-
do pelos produtores de no-
tícias falsas é a ingenuidade 
das pessoas além da falta de 
checagem das informações 
além da inexistência de au-
tocrítica.  Uma rede social 
como o whatsapp, por exem-
plo, é seguramente a mais 
problemática, haja vista que 
a desinformação corre ain-
da mais desenfreada. Como 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

as mensagens circulam dire-
tamente entre pessoas e não 
em um cyber espaço público, 
não há o que regule, filtrando 
a mensagem como falsa ou 
não, pois o compartilhamen-
to ocorre muito velozmente e 
sem o crivo crítico para freá-
-las. 

Dados repassados duran-
te o 26º Congresso da Adjori 
(Associação dos Jornais do 
Interior do Paraná) apontam 
que as informações falsas tem 
70% mais chances de viralizar 

do que as notícias verdadei-
ras. Segundo o Presidente da 
entidade, Elízio Siqueira, “as 
notícias falsas são um proble-
ma real e não estão restritas 
somente ao universo da po-
lítica e das eleições. As infor-
mações falsas afetam temas 
como Saúde Pública e Segu-
rança e podem acabar com-
prometendo a vida de pessoas 
comuns”, destacou. 

A grande questão é: nem 
tudo o que é publicado ou 
compartilhado é verdadeiro!
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Em meio a processo eleitoral, 122 
candidatos foram mortos no México

A campanha elei-
toral no México 
foi marcada por 

diversos casos de violên-
cia e homicídios. Segun-
do especialistas, esta foi a 
campanha mais violenta já 
registrada no país. O Ins-
tituto Nacional Eleitoral 
(INE) confirmou que, até 

o início desta semana, 122 
candidatos e pré-candi-
datos foram assassinados. 
Analistas, defensores de 
direitos civis e autorida-
des apontam os grupos 
organizados, chamados de 
cartéis, como responsáveis 
pelas mortes. As eleições 
gerais no país estão mar-

cadas para o próximo do-
mingo (1º).

A consultoria indepen-
dente do México Etellekt 
considera o período de se-
tembro de 2017 a junho de 
2018 para análise. Ao me-
nos 104 homens foram as-
sassinados e 18 mulheres, 
de acordo com o último 

relatório. No mesmo pe-
ríodo, foram assassinados 
351 funcionários públicos 
– mortes não associadas à 
campanha eleitoral.

O México tem 31 esta-
dos e mais o Distrito Fe-
deral. De acordo com a 
México Etellekt, as regiões 
mais violentas são Guer-
rero, com 27 mortes, e 
Oaxaca, com 19. O maior 
número de agressões ou 
ameaças contra políticos 
na campanha eleitoral de 
2017 a 2018 foi registrado 
nos estados de Guerrero, 
com 53 e no estado do Mé-
xico, com 40.

Em várias ocasiões, o 
presidente do INE, Loren-
zo Córdova, negou que a 
violência interfira no pro-
cesso eleitoral. Segundo 
ele, as eleições estão inse-
ridas em um contexto de 
violência que já estava de-
finido. “O ano passado foi 
o mais violento da história 
do país independentemen-
te das eleições”, ponderou.

CARTÉIS
O sociólogo Javier 

Monroy, coordenador do 
Tadeco, organismo civil do 
estado de Guerrero, dis-
se à Agência Brasil que os 
números são uma amostra 

da “interferência do nar-
cotráfico na política mexi-
cana”. De acordo com ele, 
os crimes não se limitam 
a  ideologia ou tendência 
política.

“Foram assassinatos 
de políticos de diferentes 
partidos e diferentes cor-
rentes. O que vimos aqui 
são mortes que decorrem 
de compromissos, confli-
tos de interesses e disputas 
dos grupos criminais que 
lutam entre si por regiões”, 
afirmou. “Há também ca-
sos de políticos assassina-
dos que entraram em con-
flito em campanha com 
esses atores locais.”

Formado em Sociologia 
pela Universidade Autô-
noma do México (Unam), 
Monroy se dedica à co-
munidade em Guerrero, 
coordenando oficinas co-
munitárias do comitê de 
desaparecidos no estado. 
Segundo ele, na organi-
zação em que atua, hou-
ve ameaças de mortes e 
agressões. A entidade tra-
balha em defesa dos direi-
tos humanos e da punição 
de criminosos.

MAIS SEGURANÇA
A Anistia Internacio-

nal no México avalia que 

a morte de políticos é um 
reflexo da violência geral 
que afeta o país. No pri-
meiro trimestre, foram 
registrados 7.667 homicí-
dios, quase 20% mais que 
no mesmo período do ano 
passado.

“A violência na políti-
ca e a violência em geral 
mostram que a guerra às 
drogas fracassou e o que 
se vê agora é que o nar-
cotráfico ganhou espaço 
nestes 10 anos em que foi 
combatido militarmente”, 
afirmou Raquel Aguilera, 
uma das representantes do 
escritório da Anistia no 
México.

Em entrevista à  Agên-
cia Brasil, Raquel disse 
que a Anistia acompanha 
a campanha eleitoral e pe-
diu que o governo garanta 
a segurança aos eleitores 
na votação de domingo 
(1º).

“Para a Anistia Inter-
nacional é muito impor-
tante que cada região seja 
acompanhada e que tam-
bém os candidatos majori-
tários se posicionem sobre 
este tema da segurança de 
maneira mais clara e com 
propósitos definidos”, des-
tacou. 

Agência Brasil

INTERNACIONAL
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Jornais do interior 
ajudam encaminhar 

demandas da população

A governadora Cida 
Borghetti participou 
na sexta-feira (22) do 

26º Congresso da Associação 
de Jornais e Revistas do Inte-
rior do Paraná (Adjori-PR) e 
enfatizou a contribuição da 
imprensa regionalizada para 
encaminhar as demandas 
da população. Ela disse que 
jornais e revistas do interior 
atuam nas cidades, onde efeti-
vamente as pessoas vivem, tra-
balham, estudam.

“Os jornais têm o papel de 
propagar as artes, cultura e as 
manifestações populares, levar 
à população anúncios impor-
tantes e notícias de utilida-
de pública”, afirmou Cida no 
evento, realizado no histórico 
Theatro São João, na cidade da 
Lapa.

A imprensa regional, afir-
mou a governadora, é essen-
cial na tarefa assumida pelo 
Governo do Estado, de buscar 
permanentemente um Paraná 
melhor. “Buscamos, com trans-
parência e diálogo permanen-
te, avançar em uma comunica-

ção que atenda às demandas da 
nossa população”,declarou.

O secretário estadual da 
Comunicação Social, Ale-
xandre Teixeira, reafirmou o 
compromisso de transparên-
cia na divulgação das ações 
do governo. “O governo tem 
o dever de informar os para-
naenses de uma maneira cla-
ra, ética e transparente. E os 
jornais regionais são parceiros 
do governo e da população em 
informar a realidade dos fatos”, 
disse.

DIAGNÓSTICO - Pales-
tras sobre fake news, jorna-
lismo local, mídias digitais e 
inovações no departamento 
comercial fizeram parte da 
programação do Congresso da 
Adjori-PR no sábado (23). No 
domingo (24) o assunto foi a 
lei eleitoral no meio impresso.

O presidente da Adjori-PR, 
Elízio Siqueira, explicou que a 
programação foi elaborada a 
partir de um diagnóstico dos 
principais desafios do setor. 
“Durante o encontro, busca-

mos soluções para resolver 
os nossos maiores impasses e 
para aprimorar o trabalho nas 
redações. Assim, estaremos 
mais motivados a fazer mais 
e melhor pelas comunidades 
onde atuamos”.

ASSOCIAÇÃO – A Adjo-
ri-PR foi fundada há 38 anos 
com o objetivo de unir e for-
talecer os associados e desen-
volver planos estratégicos em 
defesa da imprensa local pa-
ranaense. A associação é com-
posta por mais de 60 veículos 
de todas as regiões do estado. 
Eles imprimem, juntos, uma 
média de 540 mil exemplares 
por semana e atingem aproxi-
madamente 2 milhões de lei-
tores.

PRESENÇAS — Participa-
ram da solenidade o presidente 
do BRDE, Orlando Pessuti; o 
prefeito da Lapa, Paulo Fu-
riatti; o deputado federal Alex 
Canziani; e os deputados es-
taduais Luiz Carlos Martins e 
Rubens Recalcatti.

Afirmação foi feita pela governadora Cida 
Borghetti na abertura do 26º Congresso da 

Associação de Jornais e Revistas do Interior 
do Paraná (Adjori-PR), que aconteceu na 

Lapa. “É um trabalho fundamental inclusive 
para mim, que estou à frente de um governo 

municipalista”, disse a governadora.

Foto: Jaelson Lucas AEN/PR

“Buscamos, com transparência e diálogo permanente, avançar em uma comunicação que atenda 
às demandas da nossa população”, enfatizou a governadora Cida Borghetti
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NOVA ESPERANÇA

Equipe da casa é campeã 
no vôlei masculino A 

Na fase macrorregio-
nal da 65ª Edição 
dos Jogos Escolares 

do Paraná realizada em Nova 
Esperança, os anfitriões, 
equipe do Colégio Estadual 
São Vicente de Paula garan-
tiram vaga na fase final  na 
modalidade de voleibol mas-
culino A.

Equipe treinada pelo pro-
fessor Marcio Silva. O time 
campeão apresentou campa-
nha vitoriosa, pois nos dois 
primeiros confrontos venceu 
por dois sets a zero o Colé-
gio Nalbra Tahan de Altônia, 
com parciais de 25 a 14 e 25 
a 10. No confronto contra o 
Colégio Estadual Santa Mô-
nica, o resultado final foi 25 
a 03 e 25 a 07. Já no jogo va-
lendo a classificação para a 
fase final dos JEPS, enfren-
taram o Colégio Dr Duilio 
T Beltrão de Tamboara que 
também se qualificou para 
fase final A dos JPES. Foi ne-
cessário realizar o tie-breack 
para definir o campeão. Os 
atletas de Nova Esperança 
jogaram melhor no set final, 
vencendo com parciais de 25 
a 19, 23 a 25 e 15 a 08. 

Quatro municípios se 
destacaram na modalidade: 
Terra Boa, Tamboara, Pérola 
e Nova Esperança. O muni-
cípio de Tamboara ficou com 
três vagas na macrorregio-
nal, garantiu  para fase final, 
levando o título no masculi-
no B e dois segundos lugares. 
Já o município de Pérola, se 
destacou no feminino A e B, 
sendo campeões nas duas ca-
tegorias. Nova Esperança, ci-
dade anfitriã, foi campeã no 
masculino A e vice no Mas-
culino B e Terra Boa ficou 
em segundo no Feminino A. 

VOLEIBOL - CLASSI-
FICAÇÃO FINAL

Feminino A
1º Perola-Nestor 

Victor,Ce

2º Terra Boa-Helena Ko-
lody, Ce

Feminino B
1º Pérola -Nestor 

Victor,Ce
2º Tamboara-Dr Duilio T 

Beltrão,Ce

Masculino A
1º Nova Esperança - São 

Vicente de Paula, Ce
2º Tamboara Dr Duilio T 

Beltrão, Ce

Masculino B
1º Tamboara-Dr Duilio T 

Beltrão,Ce
2º Nova Esperança -Costa 

Monteiro,Ce

O município de Nova Es-
perança trabalhou duramen-
te para receber a fase macror-
regional dos JEPS. Todas as 
praças esportivas passaram 
por revitalização. As casas 
que receberam os jogos de 
voleibol e handebol  foram os 
ginásios de esportes Capelão 
1 e Capelão 2. Os ginásios 
de esportes que sediaram os 
jogos de futsal foi o ginásio 
poliesportivo Benetão que foi 
revitalizado para receber o 
evento, e o ginásio de espor-
tes da rede Sagrado Coração. 
Na Escola Municipal Nice de 
Nóbrega a modalidade dispu-
tada foi o basquetebol.

Presentes no evento, o 
prefeito de Nova Esperança, 
Moacir Olivatte e o Secretá-
rio de esportes, Márcio Silva 
falaram sobre o JEPS em seu 
município.

“Nosso sonho era fazer 
de Nova Esperança ser no-
vamente uma referência no 
esporte, não só isso, também 
na segurança pública e dro-
gas, o esporte ajuda e muito 
nesse fator além da saúde da 
população. Antigamente nós 
eramos uma referência no 
atletismo do estado e depois 
veio a fase dos jogos coletivos 

também. Quando assumimos 
a prefeitura as nossas praças 
esportivas estavam pratica-
mente abandonadas, até mui-
ta gente dizia que teria que 
demolir. Após grande esforço 
de toda a prefeitura, conse-
guimos arrumar o nosso caixa 
e chegar até aqui. Falta mui-
to ainda, mas hoje a gente tá 
muito feliz de ver crianças de 
novo aqui nesse espaço. Se ter 
um ideal e você tendo vonta-
de, consegue realizar. Temos 
uma equipe, um corpo téc-
nico de excelência. Hoje nós 
temos um professor de Edu-
cação Física como o nosso se-
cretário de esportes fazendo 
praticamente um trabalho de 
doação, um trabalho voluntá-
rio. Sua equipe também e as 
outras secretarias da prefeitu-
ra que abraçaram a Secretaria 
de Esportes. Todo mundo 
trabalhando duro nesses últi-
mos 15 dias para deixar tudo 
em ordem. É um motivo de 
muito importante em evo-
luir sempre para os esportes, 
já fizemos um investimento 
no nosso campo de futebol, 
agora vamos trabalhar para 
ter a nossa pista de atletismo. 
Vamos transformar nosso es-
tádio também em um estádio 
Olímpico, com espaço para 
o atletismo e todos as outras 
modalidades, essa é a nossa 
meta. Todos esses espaços, 
entre campos e nos ginásios 
custaram mais de seiscentos 
mil reais. Quatrocentos mil 
reais de recursos próprios até 
o fim da obra. Chegaremos a 
um milhão que serão desti-
nados aos esportes de Nova 
Esperança".

“É uma alegria muito 
grande pra nós, era o nosso 
sonho, é esse sonho desde 
que nós assumimos essa con-
dição de secretário de espor-
tes de Nova Esperança. E esse 
é um desejo que existe desde 
moleque, um desejo de um 
dia estar por de trás do espor-

Equipes de Nova Esperança e Tamboara garantem vaga na fase final no masculino A

Prefeito Moacir Olivatti e Secretário de Esportes Márcio Silva comemoram o sucesso dos JEPS 

Fotos: Ademir Alves

te e comandando o esporte 
na minha cidade que eu amo 
tanto. Fui atleta de voleibol, 
é o meu esporte preferido, é 
a minha paixão. Foi através 
dele que eu consegui a minha 
profissão, me formei em edu-
cação física e consegui tantas 
coisas. Isso se tornou reali-
dade e o nosso maior objeti-
vo era realmente estruturar 
as nossas praças de esportes. 
Elas ficaram abandonado 
pelo menos uns dez anos ou 
mais. Agora isso é um pro-
cesso muito longo de revita-
lização, em apenas um ano e 
meio de mandato consegui-
mos fazer essas melhorias 
que vão trazer mais qualida-

de nos nossos treinamentos e 
o atendimento à comunida-
de. Estamos muito felizes em 
receber os atletas dos JEPS 
em nosso município. Impor-
tante também é que quando 
os jogos terminarem deixam 
para o nosso município de 
Nova Esperança as nossas 
praças esportivas em perfeita 
ordem e o maior legado dos 
jogos para a população que 
poderá usufruir no dia a dia”. 
Secretário de Esportes, Mar-
cio Silva. 

A fase Macrorregional 
trouxe para Nova Esperança 
os campeões dos núcleos re-
gionais de educação. Na mo-
dalidade de Voleibol foram 

20 equipes, entre colégios 
estaduais e particulares de 
Umuarama, Paranavaí, Cia-
norte e Loanda. 

As fases finais da 65ª edi-
ção dos Jogos Escolares do 
Paraná acontecerão em duas 
sedes. A categoria B será rea-
lizada em Apucarana entre os 
dias 6 a 14 julho e a categoria 
A será realizada em Campo 
Mourão entre os dias 3 a 11 
de agosto.

Os Jogos Escolares do Pa-
raná são promovidos pelo 
Governo do Estado, por meio 
das Secretarias do Esporte e 
Turismo e da Educação, com 
apoio do município de Nova 
Esperança.

Essa semana a Coluna Sé-
tima arte traz informações so-
bre dois filmes completamen-
te opostos, um terror e uma 
animação. Enquanto o pri-
meiro, Hereditário, tem ame-
drontado ao público adulto e 
arrebatado os críticos, o se-
gundo, Os Incríveis 2, estreou 
como um arrasa quarteirões 
do gênero, causando frisson 
entre a molecada.

Vamos começar comen-
tando sobre Hereditário. 
Fazer terror, atualmente no 
cinema, tem sido um verda-
deiro desafio, pois tudo o que 
veio após a massificação do 
gênero causada pelas infindá-
veis sequencias de Jogos Mor-
tais parece ser pouco, dema-
siado comedido, ou mais do 
mesmo. Bem por isso, temos 
visto ao longo desses últimos 
anos algumas tentativas sutis, 
mas promissoras de renova-
ção deste gênero. Algumas 
delas são bastante populares, 
como por exemplo, a franquia 
A Invocação do Mal, mas ou-
tras (eu me atreveria a dizer 

que essas são as mais interes-
santes) caminham para um 
princípio real de inovação, 
conduzindo o gênero muito 
mais para a arte e para o cult, 
do que para o populacho da 
indústria do entretenimento. 
Para exemplificar essa segun-
da categoria do gênero terror, 
eu gostaria de citar o fantás-
tico A Bruxa, que é, de longe 
o terror mais inovador dos 
últimos anos, que agradou de 
forma magistral aos críticos, 
mas que não caiu no gosto do 
público, principalmente por-
que não tinha nenhum dos 
famigerados clichês que os fãs 
do gênero tanto amam.

Hereditário está mais para 
esse segundo tipo de filme. A 
direção, que ficou por conta 
de Ari Aster, é incrível e apre-
senta uma obra bastante ori-
ginal, tanto em sua narrativa, 
como em seu aspecto visual. 
Além de um caráter estético 
profundamente emblemáti-
co. O filme instiga o pavor 
do público por meio da dú-
vida, construindo um pecu-

liar tipo de terror psicológico 
que insinua o sobrenatural, de 
forma que é essa dúvida que 
vai gerando no expectador 
um crescente e latente medo. 
Interessante que o que faz o 
público saltar da poltrona é 
essa sensação e esse estranha-
mento e não a trilha sonora ou 
aquela tradicional sequencia 
de sustos inesperados tão re-
correntes no cinema de terror. 
Diante disso, fica fácil afirmar 
que a jogada de mestre de As-
ter esteve justamente em fugir 
de todos os clichês possíveis e 
que são tão idolatrados pelos 
fãs.

Outro ponto positivo do 
filme é o elenco e suas atua-
ções. Encabeçado pela talen-
tosa Toni Collette, o elenco 
conta ainda com Gabriel Byr-

ne, Milly Shapiro e Alex Wolff, 
todos eles absurdamente ex-
pressivos. As interpretações 
sóbrias e naturais, característi-
cas da franquia A Invocaçã do 
Mal, estão fora de questão em 
Hereditário e o fato delas não 
serem o padrão não empobre-
ce em nada a obra, pelo con-
trário, é essa expressividade 
pouco natural nos rostos, nos 
diálogos e na forma de lidar 
com os acontecimentos que 
ajudam a trama a ser tornar 
verossímil. 

Falando em trama, vamos 
a ela!  A história gira em torno 
da família Graham e tem iní-
cio após a morte da avó reclu-
sa, pois depois disso a família 
começa a desvendar algumas 
coisas. Mesmo após a partida 
da matriarca, ela permanece 
como se fosse uma sombra 

sobre os membros da família, 
especialmente sobre a solitá-
ria neta adolescente, Charlie, 
por quem ela sempre manteve 
uma fascinação bastante in-
comum. Com um crescente 
terror tomando conta da casa, 
a família explora lugares mais 
escuros para escapar do infe-
liz destino que herdaram.

Por que ver esse filme? 
Porque ele é, de longe, um dos 
mais interessantes dessa tem-
porada. Caso você não seja 
um fã de terror, busque assis-
tir ao filme pelo menos sob a 
ótica do drama ou do suspen-
se, que estão muito presentes 
na história e que funcionam 
completamente bem como 
pano de fundo da trama. Uma 
dica importante é que você 
deve procurar assistir Here-
ditário sem muitas pretensões 
para o final, pois o desfecho é 
uma intrigante surpresa.

Agora, mudando de as-
sunto, vamos falar sobre um 
filme mais leve e voltado para 
um público mais específico, 
as crianças. Com a estreia, 
ontem, de Os Incríveis 2, a 
Disney/Pixar pretende aboca-
nhar boa parte das bilheterias 
do recesso de meio do ano 
(férias de julho) e se depender 
do público isso já está dado 
como certo.

Essa animação é a sequên-

cia do aclamado Os Incríveis, 
de 2004, e parte da mesma 
premissa do filme anterior: 
num mundo dominado por 
humanos comuns, pessoas 
com super poderes não são 
bem vistas e aceitas. O filme 
não traz novidades e repro-
duz a fórmula já consagra-
da, mesclando cenas de ação 
com uma visão bem humo-
rada (às vezes cômicas) do 
cotidiano familiar. A princi-
pal novidade deste filme está 
no espaço dado às mulheres, 
sobretudo à matriarca da fa-
mília Pêra, Helena, que dessa 
vez irá voltar à vida de super-
-heroína enquanto o marido 
cuida da casa e das crianças. 
Um discurso bastante ade-
quado para a atualidade, mas 
que já começa a dar indícios 
de esgotamento em Holly-
wood.

Por que ver Os Incríveis 
2? Porque as animações, de 
uma forma bem geral, são 
sempre divertidas, agradáveis 
e trazem boas mensagens 
para as crianças. Além disso, 
o fato do filme seguir mesma 
trilha do anterior irá garantir 
ao público que já é fã de Os 
Incríveis muita nostalgia, en-
quanto os mais novos vão se 
divertir bastante com a histó-
ria desses super-heróis pra lá 
de normais. Boa sessão!
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Se precisamos cortar gastos 
públicos, comecemos pelos 
privilégios dos políticos e 

seus apadrinhados
Nos últimos artigos es-

critos nessa coluna, temos 
mostrado o quão ínfimo tem 
sido os investimentos que o 
Brasil faz em saúde, seguran-
ça e educação e o efeito dano-
so que isso tem gerado para 
a população, onde geração 
atrás de geração está perden-
do a oportunidade de mudar 
o seu estado de miserabilida-
de e de usufruir de uma vida 

digna, como acontece nos 
países desenvolvidos.

O Brasil não é pobre, po-
bre são seus cidadãos.

A arrecadação tributária 
no país é alta e dinheiro não 
faltaria para os investimen-
tos necessários, porém a cor-
rupção, a má gestão com o 
dinheiro público e os privilé-
gios dos agentes públicos, tem 
sangrado nosso orçamento 

e impedido que os recursos 
cheguem onde realmente são 
necessários e devidos.

Um exemplo atual que po-
demos dar é o resultado que 
vimos com a greve dos cami-
nhoneiros. Com a paralisação 
dos caminhoneiros, essa clas-
se conseguiu que o governo 
fizesse um tabelamento do 
preço do frete, aumentando 
o seu valor, como também 
que os governos federal e es-
taduais eliminassem ou dimi-
nuíssem alguns tributos que 
incidiam sobre o diesel, para 
forçar a baixa do valor do 
produto, já que a Petrobrás, 
que foi saqueada por tantos 
anos, não poderia mudar sua 
política de preços sem abalar 
sua estrutura financeira.

A população sofreu com a 
falta de combustível nos pos-
tos de combustíveis, com a 
escassez de alimentos e de gás 
de cozinha nos supermerca-
dos, com alta do preço da ga-
solina e dos demais produtos, 

principalmente com os ali-
mentos perecíveis, que foram 
estragados durante o período 
da greve.

Porém, existe uma realida-
de além dessa que vivencia-
mos no nosso dia-a-dia e que 
muitas vezes não nos atenta-
mos. O orçamento do país já 
encontra-se definido desde o 
ano anterior e receitas tribu-
tárias não podem ser elimi-
nadas sem que aja a criação 
de outras receitas ou cortes 
nos gastos. Assim, se houve 
renúncia fiscal, gastos públi-
cos devem ser cortados e essa 
escolha compete aos nossos 
gestores, ou seja, aos políticos 
que estão à frente do país.

E a escolha dos nossos go-
vernantes foi o corte em Edu-
cação, Saúde e outras pastas 
de interesse da população. 
Ou seja, esses foram os efeitos 
da greve dos caminhoneiros 
para toda a população brasi-
leira. Certamente que não era 
isso que queriam, mas foi isso 

que conseguiram.
Num país onde os po-

líticos são sérios, os gastos 
a serem cortados primeiro 
incidiria nos privilégios dos 
políticos e de uma parte do 
funcionalismo público que, 
mesmo vendo o país em re-
cessão e diminuindo suas ri-
quezas, não aceitam fazer ne-
nhuma concessão e diminuir 
seus privilégios.

A gordura a ser corta-
da nessa parte dos gastos é 
enorme, pois, segundo um 
levantamento da Ong Con-
tas Abertas, o orçamento do 
Congresso Nacional para este 
ano chega a R$10,5 bilhões. 
Esse valor astronômico é 
para sustentar 513 deputados 
federais, 81 senadores, 3.344 
servidores concursados e 
12.456 servidores em cargos 
comissionados, ou seja, apa-
drinhados dos políticos. 

Porém, esse absurdo não 
ocorre somente no Congres-
so Nacional, mas também 

no Executivo e no Judiciário, 
ou seja, nos Três Poderes do 
Estado, que deveriam existir 
para garantir a prosperidade, 
a segurança e a democracia 
em nosso país, mas funcio-
nam prioritariamente para 
garantir seus próprios privi-
légios.

Devemos acordar para o 
que realmente acontece nos 
bastidores do poder e exigir 
que essa realidade mude. É 
imperioso que nessas eleições 
pratiquemos o voto cons-
ciente, onde só elegeremos 
pessoas que realmente visam 
o bem do país e nos apresen-
tem propostas concretas de 
eliminação desses privilégios 
e uma plataforma que vise o 
Bem Comum.

O voto é o instrumento 
mais poderoso que temos, 
não podemos desperdiçar 
essa oportunidade, pois qua-
tro anos podem salvar ou 
condenar mais uma geração 
de brasileiros.

COMUNICADO
O Conselho Tutelar de Nova Esperança 

agora está em novo endereço:

Rua Marins Alves de Camargo, 1480
(Em frente a praça do Fórum).

Contatos: 3252-4183
Plantão: 9. 9818-9439 ou 9.8418-5492

GASTRONOMIA E DIVERSÃO

Floraí realiza a 29ª Festa das Nações que 
movimenta o fim de semana na região

O prefeito Fausto Herradon está otimista com os eventos que 
prometem movimentar bastante a cidade. Barracas típicas, 

Shows e Parque de diversões são alguns dos atrativos.A cidade de Floraí 
está em festa. A 
tradicionalíssima 

Festa das Nações, que está 
em sua 29ª edição, teve 
início na noite de ontem, 
quinta-feira (28) e contou 
com um belíssimo show 
pirotécnico e após a dupla 
Munhoz e Mariano anima 
a galera, além de barracas 
típicas e parque de diver-
sões. Hoje, sexta-feira, a 
partir das 22h30 acontece 
o show com a banda Ira!, 
tradicional banda de rock 
nacional e que já tem 37 
anos de carreira. 

O Ira! chegou a anun-
ciar seu término em setem-
bro de 2007, mas a pedido 
de uma grande legião de 
fãs retornou aos palcos em 
2014 e de lá pra cá nunca 
mais parou.  “Aguardamos 
a presença de um bom pú-
blico, pois se trata de uma 
festa tradicional e que 
movimenta toda a região. 
Este ano teremos a presen-
ça de um grupo de cerca 
de 300 motociclistas que 
já confirmaram presenças. 
São fãs da banda Ira! e que 
sabem apreciar um bom 
espetáculo musical”, expli-
cou Fausto Herradon.

Segundo informou o 
prefeito, grandes patroci-
nadores este ano vão cus-
tear boa parte da festa, 
cuja renda será revertida a 
entidades assistenciais do 
município. O município 
cedeu os espaços para que 
as entidades assistenciais 
angariassem renda que 
ajudem nos seus orçamen-
tos. “Os custos para estas 
entidades são praticamen-
te zero. As estruturas que 
incluem as montagens e 
cessão das barracas são 
custeadas pela prefeitura. 
100% do arrecadado são 
direcionados para a enti-
dade participante”, salien-
tou Fausto. A festa terá as 
seguintes barracas: pastel, 
americana, árabe, brasilei-
ra, italiana e alemã. 

EXPOSITORES
“Expositores da região 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

PROGRAMAÇÃO
29/06 (sexta-feira)

22h30 – Show com a banda Ira – 
Barracas típicas com som ao vivo e 

Parque de diversões

30/06 (sábado)
22h30 Show com Thiago Brado - 

Barracas típicas com som ao vivo e 
Parque de diversões

01/07 (domingo) 
12h00– Almoço nas Barracas típicas 

com som ao vivo e Parque de Diversões
16h00 – Show de Prêmios /APAE – 

1º Prêmio R$10.000,00
2º Prêmio – R$3.000,00
3º Prêmio – R$2.000,00
4º Prêmio – R$1.000,00

“A Festa já é tradição e todos estão convidados”, reforçou o prefeito de Floraí, Fausto Herradon

Um dos principais representantes do rock nacional, a banda Ira! se apresenta nesta sexta-feira a 
noite em Floraí 

nos segmentos de veículos 
e maquinários agrícolas 
estarão presentes. A indús-
tria de artesanato também 
fará presença. Oferecemos 
gratuitamente espaços aos 
munícipes para exporem 
seus produtos. Os camaro-
tes que serão vendidos fa-
zem parte de uma barraca 
opcional a ser usada pelo 
Provopar, agregando valor 
e renda para a entidade”, 

salientou o prefeito. 
Outra inovação deste 

ano foi o preço para o Par-
que de diversões. Os flo-
raienses tiveram a opção 
de comprar os ingressos 
30 dias antes da festa com 
descontos de até 40% ou 
seja, o ingresso vendido a 
R$5,00 foi adquirido por 
R$3,00. “Um preço abaixo 
de outros lugares. A prefei-
tura e o Provopar também 

presentearam as crianças 
com 01 dia de parque grá-
tis. “Não podemos deixar a 
filantropia de lado e a par-
te social é integrante do 
nosso governo. Juntamen-
te com a Câmara de Ve-
readores nos preocupamos 
com estas ações de grande 
importância”, destacou. 

Os organizadores es-
timam que cerca de 50% 
do público visitante seja 

oriundo dos municípios 
circunvizinhos. “A organi-
zação e os investimentos 
prometem fazer com que a 
edição deste ano da nossa 
festa bata recorde de visi-
tantes. Os shows também 
são muito atrativos”, sa-
lientou o prefeito Fausto. 

Floraí é um dos pou-
cos municípios da região 
que manteve a tradição da 
Festa das Nações. Sobre 
isso o prefeito destaca: “a 
festa é da cidade. Inde-
pendentemente do prefei-
to que exerça o mandato, 
ela deve acontecer, pois 
envolve a municipalida-
de. Cabe ao gestor inovar 

e criar mecanismos para 
que o evento não caia na 
mesmice”, frisou Herra-
don. 

“Agradeço a todos os 
nossos patrocinadores 
pois sem eles não faría-
mos uma festa de tama-
nha grandiosidade igual a 
esta. Nossos fornecedores 
e patrocinadores foram 
fundamentais. Bradesco, 
Sicredi, Copel Telecom e 
Sanepar, que foram fun-
damentais para que trou-
xéssemos o Grupo Ira, 
Thiago Brado e os atra-
tivos que movimentam a 
festa”, finalizou o prefeito 
de Floraí.

Foto: José Antônio Costa
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ESCOLA MUNICIPAL “TANCREDO 
NEVES” – ENSINO FUNDAMENTAL

Diretora: Adalzira Filomena Zambanini Torquato
Coordenadora pedagógica: Lilian Fávaro Alegrâncio Iwasse

Professora: Keli Cristina de Souza Peixoto

Diariamente escutamos e mui-
tas vezes dialogamos sobre como o 
meio ambiente no qual convivemos 
está sendo cuidado pelos homens. 
Algumas pessoas possuem o hábito 
de cuidar e outras nem tanto. O lixo 
é responsável por um dos mais gra-
ves problemas ambientais de nosso 
tempo, pois é simplesmente jogado 
no solo irrestritamente e incons-
cientemente, formando extensos e 
intermináveis “lixões”.

Alunos do 5º ano B:
Adrian Augusto, Adrian Luz, Ana 
Beatriz,  Ana Clara, Bianca, Caio 
Gabriel, Caíque, Eloisa Rebeca, 
Emilly Rayssa, Gabriel Mendes, Ga-
briel Sette, Gabrieli, Juliano, Keth-
eleen, Leandro, Luana Gabriely, 
Maria Eduarda, Matheus Henrique, 
Nicole Nathielly, Pedro Almeida, 
Pedro Veiga, Sander Gustavo, Vic-
tor, Vitor Gabriel e Vitória.

Alunos da Classe Especial D.I
Emanuelly, Gabriel, Geovana, 
Gustavo Henrique, Kaike, Maria 
Eduarda, Maria Rita, Natan Alex-
andre, Gustavo, Kemilly Luana

A necessidade dos cidadãos 
conscientizarem-se sobre a impor-
tância do descarte adequado dos re-
síduos sólidos recicláveis resultará 
na eliminação correta desse “lixo” 
prevenindo doenças como dengue, 
chikungunya e Zika vírus entre ou-
tras.

Partindo desta problemática os 
alunos do 5º ano “B” e da Classe 
Especial D.I., período da tarde, da 
Escola Municipal Tancredo Neves, 
desempenharam dentro do am-
biente escolar juntamente com os 
demais alunos do 1º ao 4º ano um 
trabalho sobre a conscientização 
de que o lixo deve estar no lixo. Os 
alunos perceberam que está dando 
resultado, afirmando que preferem 
o ambiente limpo. 

O trabalho consistiu em ativi-
dade como leituras de textos e ima-
gens em revistas, jornais, panfletos, 

entre outros; produções de frases e 
textos, observações no espaço esco-
lar e trajeto até sua residência.

Para complementar os alunos 
realizaram no dia 25/06/2018 uma 
visita extraclasse na Empresa Mega 
Telhas Ecológicas do Município de 
Nova Esperança. No local os alunos 
observaram que o lixo tem que ser 
separado corretamente para faci-
litar às pessoas que trabalham na 
reciclagem e serem utilizadas para 
a fabricação de produtos como: te-
lhas, vasos, brinquedos, vassouras, 
utensílios domésticos, entre outros, 
além de apreenderem que o lixo or-
gânico pode ser feito esterco para 
as plantas por meio do processo de 
compostagem.

Texto produzido pelos alunos 
do 5º ano B juntamente com a 

professora Keli Cristina de Souza 
Peixoto.

SOFISTAS, SCHOPENHAUER, 
MAQUIAVEL E O JORNALISMO ÉTICO 

Estamos nos aproximando das 
eleições e o calendário eleito-
ral, já aprovado pelo TSE desde 

2017 declara o início da propaganda 
eleitoral a partir do dia 6 de agosto. 
No mesmo momento começarão os 
debates políticos. A Band, por exem-
plo, exibirá o primeiro debate presi-
dencial. O encontro será transmitido 
no dia 9 de agosto.

 O debate político é como uma 
grande vitrine de divulgação e possui 
muita importância por diversos mo-
tivos. Um deles é o tempo mais amplo 
que os candidatos adquirem para ex-
por suas propostas com mais clareza, 
discutir sobre vários assuntos e dei-
xar uma boa impressão para o eleitor. 
O debate não é oportuno apenas para 
os candidatos, mas para os eleitores 
também. Por ser um espaço de con-
fronto de ideias e de argumentação, 
o votante possui uma oportunidade 
para comparar os posicionamentos e 
alcançar conclusões mais precisas a 
respeito de cada candidato.

Porém, o debate político não tem 
só o lado bom. A maior dificuldade, 
que tanto candidato como votante, 
terão de enfrentar, são as falácias do 
discurso. Talvez você pense: “Mas 
isso não é novidade!”, porém, é preci-
so levar em consideração que o avan-
ço da tecnologia nas mídias sociais, a 
falta de principio ético nos meios de 
comunicação e a propagação de in-
formações desenfreadas dão origem 
as “Fake News” que servirão, além 
das já existentes e recorrentes es-
tratégias desonestas de debate, uma 
arma para argumentação falaciosa de 
alguns candidatos, dificultando nos-
sa tarefa de tirar conclusões corretas.

Em qualquer debate é esperado 

dos concorrentes que tenham como 
princípio argumentativo a hones-
tidade. A arte de ter razão deveria 
ser guiada pela transparência e pela 
sinceridade, entretanto, não é e nem 
sempre foi assim. Separo aqui pelo 
menos três momentos da história 
em que o discurso foi usado como 
arma principal para buscar e alcan-
çar o poder, mesmo em detrimento 
da verdade. 

O primeiro, e talvez mais conheci-
do no meio filosófico, é o sofismo. O 
sofismo, prática dos filósofos gregos 
antigos, utiliza a habilidade retórica 
no intuito de relativizar a verdade e 
usar falsas preposições apenas para 
vencer um debate. O objetivo dos 
sofistas, na visão de filósofos como 
Aristóteles, era apenas o de vencer 
o debate, independentemente de en-
contrar a verdade ou não.

O segundo momento está na obra 
de Nicolau Maquiavel chamada O 
Príncipe (escrito em 1513 e publica-
do em 1532). Ela descreve o método 
pelo qual o governante pode adquirir 
poder público e manter-se nele. O 
maquiavelismo tem como máxima "o 
fim justifica os meios", dessa forma, 
não há regras morais que restrinja a 
pessoa em alcançar seus objetivos. O 
locutor usará da falsidade ética para 
alcançar o poder, enganando quem 
for necessário.

O terceiro e ultimo momento está 
na obra “A arte de ter razão” do filó-
sofo irracionalista Arthur Schope-
nhauer. No clássico, Schopenhauer 
traça 38 estratagemas para vencer 
qualquer discussão, mesmo quando 
se está errado. Um desses estratage-
mas aconselha a levar o interlocutor 
a ira, provocando-o e deixando mais 

suscetível aos sentimentos, erros e 
más interpretações.

Os candidatos deste ano chegarão 
ao debate com um planejamento do 
que falar utilizando as mais diversas 
estratégias, muitas dessas que citei 
acima. Como não há um compro-
misso claro com a verdade, mas um 
desejo insaciável de poder por par-
te da maioria dos políticos, teme-se 
pelo pior. O que agrava a situação é o 
baixo senso critico e a falta de capaci-
dade retórica, lógica e argumentativa 
da população brasileira, principal-
mente a classe mais pobre, fadada a 
uma péssima estrutura educacional e 
com poucas oportunidades.

As falsas notícias se propagam 
com muita velocidade e uma enxur-
rada de informações falsas e verídicas 
se misturam e circulam na internet 
colaborando com as estratégias de 
engano, e cada um de nós não dispõe 
de tempo suficiente para assimilar e 
organizar tudo isso. É uma situação 
desesperadora. Podemos estar sendo 
enganados enquanto pensamos estar 
sendo honrados, o discurso populis-
ta faz muito disso.

Diante desse cenário o que se 
pode fazer e como podemos nos pre-
parar? Penso que existe muito pou-
co o que se possa fazer, mas há uma 
atitude pela qual, no mínimo, pode-
rá nos colocar na classe de eleitores 
prudentes ao invés de sufragistas 
amantéticos, e, isso não é nenhum 
tipo de pirronismo, mas apenas a 
saudável e essencial Vermutet [sus-
peita: do alemão; referência pessoal à 

F. Nietzsche].
Na semana passada foi publica-

do neste mesmo semanal um artigo 
de opinião com o título “Ler é fun-
damental!”. O autor tinha como ar-
gumento principal a necessidade da 
constante prática da leitura para ad-
quirir um senso crítico e uma capaci-
dade de interpretar corretamente os 
fatos narrados e observou essa carên-
cia na população brasileira. A prática 
da leitura que nos exige o exercício 
da critica também fortalece nossa 
capacidade de suspeitar. Por isso, a 
suspeita, a duvida, o ceticismo, a in-
vestigação e a lógica são bons instru-
mentos para que você, como eleitor, 
não seja ludibriado nestes debates e 
nem mantenha uma postura român-
tica. E, é pensando nisto que o Jornal 
Noroeste trabalha e esforça-se a cada 
impresso, para comunicar fatos que 
destroem falsos oradores.

 Um jornal de qualidade e com 
compromisso social deve buscar co-
municar à população informações 
precisas e bem selecionadas, tendo 
como principio ético a veracidade 
dos fatos para servirem de base a 
formação de opinião da sociedade. 
Ele não deve trair ou calar a verdade 
e nem ser suspeito de parcialidades 
ou rancores. Ler é fundamental, e 
ler um conteúdo elaborado e sele-
cionado para que você se torne mais 
capaz de compreender a realidade é 
o diferencial. Conteúdos sólidos e 
éticos darão suporte para separação 
de eleitores prudentes de votantes 
apaixonados.

ARTIGO

Fernando Razente (Acadêmico de História) 
fernandorazente997@gmail.com 

“Não foi o mundo que piorou, as coberturas jornalísticas é 
que melhoraram muito.” – G. K. Chesterton (1874-1936) 

Os 85 mil brasilei-
ros residentes em 
Portugal, em 2017, 

formavam a maior comu-
nidade de estrangeiros 
no país. O número é 5% 
maior do que o registrado 
em 2016. O Brasil também 
lidera na estatística de bar-
rados nas fronteiras. No 
ano passado, 1.336 brasi-
leiros foram impedidos de 
ingressar, representando 
62,3% das recusas de en-
trada.

Os dados são do Rela-
tório de Imigração, Fron-
teiras e Asilo 2017, di-
vulgado pelo Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras 
(SEF), em Lisboa.

Os 85 mil brasileiros 
residentes em Portugal, 
em 2017, formavam a 
maior comunidade de es-
trangeiros no país. O nú-
mero é 5% maior do que 
o registrado em 2016. O 
Brasil também lidera na 
estatística de barrados nas 
fronteiras. No ano passa-
do, 1.336 brasileiros foram 
impedidos de ingressar, 
representando 62,3% das 
recusas de entrada.

Os dados são do Relató-
rio de Imigração, Frontei-
ras e Asilo 2017, divulgado 
pelo Serviço de Estrangei-
ros e Fronteiras (SEF), em 
Lisboa. Agência Brasil

Portugal 
impede 

entrada de 
mais de mil 
brasileiros

mundo
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Cruzadas da História
das Copas Nº 03

Por: Rumilson Castro

Horizontais
1- De (?), goleiro vazado três vezes por 
Cristiano Ronaldo na rodada inicial da 
Copa/18.
3- Vulgo 'Peixe Frito', presente na 'Batalha 
de Sarriá' ocorrida na Copa/82.
4- (?) Coutinho, autor do 1º gol do Brasil 
na Copa/2018.
5- Desperdiçou cobrança de pênalti na 
derrota do Peru diante da Dinamarca na 
Copa/18.
7- Goleiro da Costa Rica na estreia diante 
da Sérvia na Copa/18.
8- Autor do gol da 1ª vitória francesa con-
tra a Austrália 2x1 na Copa/18.
11- País do árbitro Janny Sikazwe, presen-
te na direção do jogo Bélgica x Panamá 
3x0 na Copa/18.
13- 'Arena (?)', localizada em São Peters-
burgo, palco do jogo Irã x Marrocos 1x0 
na Copa/18.
15- (?) Patrício goleiro 'Tuga' presente na 
Copa/18.
16- Leão, Luís Pereira e (?), atletas do Pal-
meiras, presentes no jogo Brasil x Iugoslá-
via 0x0 na Copa/74. 
17- Sadio (?), atacante da seleção senega-
lesa na Copa/18.
18- Joel, Didi, Mazzola, (?) e Zagallo, 
ataque do Brasil contra a Áustria 3x0 na 
Copa/58.
21- (?) Gallardo, meio-campista da Argen-
tina na Copa/02.
23- Prenome do árbitro brasileiro presente 
no jogo Croácia x Nigéria 2x0 na Copa/18.
24- Campeão brasileiro em 1994, autor do 
1º gol do Brasil contra a Inglaterra 2x1 na 
Copa/2002.
26- Autor do 2º gol da Croácia contra a 
Nigéria 2x0 na Copa/18.

27- Campeão brasileiro em 1997, presente 
na Copa/98.
28- (?) Werner, atacante da Alemanha, 
substituído por Brandt na derrota diante 
do México na Copa/18.
29- Desperdiçou cobrança de pênalti, 
durante o transcurso do jogo do Brasil 
contra a França na Copa/86.

Verticais
1- Autor do único gol ocorrido nos mi-
nutos finais do jogo Uruguai x Egito na 
Copa/18.
2- Autor de um único gol no Brasilei-
rão/1971, marcador de gols em quatro 
edições da Copa do Mundo.
3- Presente nas Copas de 1970/74/78 e 
1986, xará de Willie (mascote da Copa/66).
5- Campeão brasileiro pelo São Paulo em 
1986, presente nas Copas/86/90.
6- Titular do Flamengo no Brasilei-
rão/1987, presente na seleção do 'Tetra'.
9- Autor do gol da Suíça contra o Brasil 
1x1 na Copa/18.
10- Campeão brasileiro em 1986 e 1992, 
reserva da seleção do 'Tetra'.
12- Ponta-esquerda do Brasil contra a 
Hungria na famosa ‘Batalha de Berna’, 
ocorrida na Copa/54.
14- Titular do Galo Mineiro, presente no 
elenco do Brasil na Copa/2014.
19- Autor do 2º gol do Brasil na derrota 
diante da Itália 3x2 na Copa/82, vulgo 'Rei 
de Roma'.
20- Autor do gol da vitória do Brasil contra 
a URSS 2x1 na Copa/82.
22- Autor do gol da vitória mexicana con-
tra a Alemanha 1x0 na Copa/18.
25- Cidade sede do Estádio Balaídos, pal-
co do jogo Itália x Peru 1x1 na Copa/82.

SOLUÇÃO
Horizontais
1- Gea; 3- Leandro; 4- Philippe; 5- Cueva; 7- Navas; 
8- Pogba; 11- Zâmbia; 13- Zenit; 15- Rui; 16- Leivinha; 
17- Mané; 18- Dida; 21- Marcelo; 23- Sandro; 24- Ri-
valdo; 26- Modric; 27- Edmundo; 28- Timo; 29- Zico.

Verticais
1- Giménez; 2- Pelé; 3- Leão; 5- Careca; 6- Jorginho; 
9- Zuber; 10- Gilmar; 12- Maurinho; 14- Victor; 19- 
Falcão; 20- Éder; 22- Lozano; 25- Vigo.

Evento visando 
a melhoria da 

cafeicultura do Paraná

Vereador Carlos Roberto discursa 
a governadora durante o Fórum 

Parlamento do Futuro em Curitiba

Anibelli Neto critica aumento 
de 15% na Tarifa de Energia 

anunciada pela Copel

Na terça-feira, 26/06, 
o deputado estadual 
José Carlos Schiavi-

nato acompanhou 30 pessoas 
de Carlópolis, sendo produ-
tores, técnicos, cooperativas, 
servidores do município e 
Associação de Produtores de 
Café de Carlópolis (APCC) 
na AUDIÊNCIA PÚBLICA 
realizada na Assembleia Le-
gislativa do Paraná, em Curi-
tiba, que teve como objetivo 
debater todas as questões re-

lacionadas ao Café no Paraná.
Participaram do evento os 

deputados proponentes José 
Carlos Schiavinato, Pedro Lu-
pion e Anibelli Neto, Secretá-
rio da Agricultura, Presiden-
te da EMATER, Entidades 
Públicas e Privadas do setor, 
Técnicos das Áreas do Gover-
no, prefeitos e vereadores. 

Na oportunidade foram 
protocoladas duas propostas, 
uma reivindicando créditos 
a custo "zero" para aquisição 

de tratores e maquinários e 
outras para facilitar o arma-
zenamento e processamento 
do café dentro do próprio 
município.

O grupo "as mulheres do 
cáfé" de Carlópolis, fizeram 
uma bela apresentação mu-
sical, com o tema do café e 
também enaltecendo as be-
lezas de Carlópolis, "Um Mar 
de Água Doce", que foi muito 
aplaudida.

Assessoria de Imprensa

O deputado estadual 
Anibelli Neto, líder 
da bancada de opo-

sição na Assembleia Legisla-
tiva, usou a tribuna na sessão 
da última segunda-feira (25), 
onde criticou o reajuste anun-
ciado na última semana pela 
Copel na tarifa de energia 
elétrica. “É um contrassenso 
o governo enviar uma lei que 
institui apenas 1% de reajuste 
para os servidores dias depois 
que a Copel anunciou um au-
mento de 16% na energia elé-
trica”, afirmou.

Anibelli lembrou que du-
rante o governo Roberto Re-
quião (MDB), entre 2003 e 
2010, a energia elétrica subiu 
51%, com uma inflação de 
56% no período. “Já no go-
verno do PSDB, entre 2011 e 
2018, o reajuste na conta de 
energia elétrica foi de 91%, 

Na manhã de quinta 
feira, (27), os ve-
readores por Nova 

Esperança, Maurício Alexan-
dre Marin Gaona (DEM) e 
Carlos Roberto da Silva (So-
lidariedade), estiveram em 
Curitiba para participar de 
um evento em comemoração 
ao aniversário de 29 anos da 
Uvepar (União de Câmaras, 
Vereadores e Gestores Públi-
cos do Paraná ).

O evento levou o nome, 
Fórum Parlamento do Fu-
turo. Na ocasião o vereador 
Carlos Roberto foi escolhido 
um entre três vereadores do 
Paraná para discursar a Go-
vernadora do Paraná, Cida 
Borghetti, no aniversário da 
UVEPAR.

Representando todos os 
vereadores do Paraná e em es-
pecial os vereadores de Nova 
Esperança e do noroeste do 
Paraná, Carlos destacou o be-
líssimo trabalho da Governa-
dora à frente ao Governo do 
Estado e da forma municipa-
lista que ela vem trabalhando 

pelo Paraná, “nunca se valo-
rizou tanto os vereadores do 
Paraná, hoje temos as portas 
abertas do Palácio, algo que 
não se via em governos ante-
riores. A Cida gosta de ouvir 
a opinião de nós vereadores, 
pois sabe que somos nós, que 
estamos nas bases, que vive-
mos diariamente com o elei-
tor”, finalizou o vereador.

A participação dos verea-
dores Carlos e Maurício, mos-
trou que a Câmara de Verea-
dores de Nova Esperança tem 
se destacado no cenário esta-
dual pelo excelente trabalho 
que está sendo realizado e que 
isto tem tido repercussão até 
mesmo dentro do Governo.

Assessoria

“Nunca se valorizou 
tanto os vereado-
res do Paraná. A 
governadora Cida 
gosta de ouvir a 
opinião de nós ve-
readores, pois sabe 
que somos nós, 
que estamos nas 
bases, que vivemos 
diariamente com o 
eleitor”, destacou o 
vereador.

Os vereadores Maurício Alexandre Marin Gaona (DEM) e Carlos 
Roberto da Silva (Solidariedade), estiveram em Curitiba para 
participar do evento em comemoração ao aniversário de 29 
anos da Uvepar

Divulgação

com uma inflação de 59%. 
Isso corroeu o poder de com-
pra das famílias nos últimos 
anos e fez com que muitas 
empresas tenham deixado de 
se instalar no Paraná”, ressal-
tou.

O parlamentar também 
destacou que, no governo do 
MDB, a Copel foi administra-
da com foco no lucro social 
e nos interesses da popula-

ção. “No governo do MDB a 
Copel teve responsabilidade 
com os mais simples, com os 
mais humildes, com os pe-
quenos empresários. Já o go-
verno atual passou a adotar 
uma vertente neoliberal, que 
busca excluir a participação 
do Estado no controle acio-
nário e tem foco no lucro dos 
acionistas privados”, criticou.

Assessoria de Imprensa
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Social
Osvaldo Vidual

Novaesperancenses torcendo pelo Brasil 
contra a Sérvia, no novo Deck São José.

Pessoas queridas de nossa sociedade.
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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.
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Rob Nunes: vitória com sabor de mel
Em show para mais de 

5.000 pessoas na Praça 
Pedro Arnaut de Tole-

do, em Uniflor, o cantor Rob 
Nunes encerrou a noite fes-
tiva de inauguração da Uni-
dade Básica de Saúde “Pedro 
Estércio”, com a música “Sa-
bor de Mel”, que foi canta-
da pelo público com muita 
emoção.

O cantor que trabalhou 
por alguns anos em ban-
das e em 2009 lançou-se na 
carreira solo apresentou ao 
público presente os seus su-

cessos. Em sua carreira auto-
ral, já lançou sete CDs e, em 
janeiro deste ano, gravou seu 
primeiro DVD, na cidade de 
Goiânia. A gravação contou 
com a presença de grandes 
nomes da música sertaneja 
atual, como Gusttavo Lima, 
Naiara Azevedo, Jerry Smith, 
Tânia Mara e Wagner Barre-
to.

Confira as fotos desta 
noite de muita alegria, num 
show eclético e alto astral, 
diferenciais que contagiaram 
os presentes.

Dono do hit “Como É Que Faz”, lançado em janeiro deste 
ano, com participação de Jerry Smith – que já ultrapassou 50 
milhões de visualizações no Youtube – o cantor paranaen-
se Rob Nunes lançou recentemente “Rob Nunes Ao Vivo Em 
Goiânia Parte 1”. 

No dia 05 de julho Rob Nunes lança a música "Golpe Bai-
xo", com participação de Gusttavo Lima, em todas as rádios 
do Brasil.

O trabalho já está disponível em todas as plataformas di-
gitais e no canal oficial do artista no Youtube, Spotify, Deezer, 
Apple Music, entre outros. Recentemente assinou contrato 
com a multinacional Sony Music para divulgar o DVD.

Sobre Rob Nunes
Natural de Uniflor, no Paraná, Roberto Nunes, ou 

Rob Nunes, despertou para a música ainda jovem, com 
o incentivo da família, que lapidou sua afinidade mu-
sical. “Venho de uma família humilde e muito musical. 
Um dos melhores presentes que ganhei foi uma guitar-
ra vermelha que mudou a minha vida”. Estimulado 
pelo presente dado pelo pai que o acompanha de perto 
até hoje, o gosto pela música teve inspiração em titãs 
do sertanejo, como Chitãozinho & Xororó, Leandro & 
Leonardo, Zezé Di Camargo & Luciano, além do ícone 
mexicano Luis Miguel. 

Ao acompanhar os irmãos, que formavam uma 
dupla sertaneja, Rob começou a cantar e tocar violão 
aos 12 anos de idade. Quatro anos depois, foi a vez de 
encarar a música como profissão, onde passou a cantar 
em bandas que se apresentavam em casas sertanejas e 
barzinhos de Maringá, interior do Paraná. Em 2008, 
quando mudou-se para Curitiba, deu início à carreira 
solo performando canções sertanejas. “A minha for-
mação é sertaneja, o meu coração bate mais forte pela 
música sertaneja, mas, por ter passado um bom tempo 
em banda, gosto de ouvir outros ritmos”, conta Rob, 
que, apesar de se dedicar ao gênero que consagrou suas 
maiores inspirações, gosta de passear por um repertó-
rio eclético, misturando referências musicais. 

Já são 20 anos de estrada entre a trajetória em 
bandas e carreira solo, mas o amadurecimento veio 
mais forte de um ano para cá, quando começou a ter 
empresariamento artístico, passou a assinar Rob Nu-
nes – como a família e os amigos costumam chamá-
-lo - e mudou-se para Goiânia, palco de seu primeiro 
DVD, “Rob Nunes ao Vivo em Goiânia”. Gravado em 
2017, com participações de nomes do sertanejo, como 
Gusttavo Lima, Naiara Azevedo, Wagner Barreto, Tâ-
nia Mara, além do funkeiro Jerry Smith, o DVD é a 
concretização de um novo estágio de muito trabalho e 
dedicação na carreira do cantor e será lançado este ano 
pela Sony Music.  

“Durante um ano, aprendi coisas que vão ser im-
portantes para a minha vida toda, como posiciona-
mento artístico, visão de mercado, interação com as 
plataformas digitais. Então, esse novo estágio da mi-
nha carreira tem me mostrado muitas coisas novas. 
A gravação do meu DVD foi um grande aprendizado. 
Nunca tinha gravado um projeto dessa magnitude”.

A faixa com participação de Jerry Smith, intitula-
da “Como É Que Faz”, foi a escolhida para apresentar 
o projeto. Explorando o sertanejo sem deixar de apos-
tar nos hibridismos que compõem sua diversificada 
afinidade musical, o DVD de estreia de Rob Nunes traz 
referências da música latina e do funk. “O meu traba-
lho é dinâmico e o meu show também. Toco sertanejo, 
funk, música latina. Então trago esse ecletismo para o 
sertanejo. O que colhi em tanto tempo cantando em 
outros estilos, trouxe para o meu DVD, para o meu 
show e para a minha vida”, finaliza o cantor, que se 
prepara para liberar mais canções do projeto ao vivo 
ao longo dos próximos meses.

Assessoria de Imprensa – Sony Music

Após o show 
em praça 
pública, 
Rob Nunes 
parabenizou 
a linda Ayra 
Grandizoli 
Molina, pelos 
seus 15 anos, 
comemorado 
no Amazon 
Eventos

Guilherme 
Capanema 

e Rob 
Nunes: 
sócios, 

amigos e 
"irmãos" 

Os pais 
do cantor, 
seu Luiz 
de Alencar 
e Dona 
Lidinha 
prestigiaram 
o grandioso 
evento

UNIFLOR


