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DESDE MAIO DE 1995

As últimas semanas foram agitadas no meio político. 
Infelizmente a tendência é piorar até a realização do pri-
meiro turno, no dia 07 de outubro.

O resumo dos fatos aponta que Bolsonaro (PSL) le-
vou uma facada às vésperas da Independência do Brasil, 
na quinta-feira (06) e continua hospitalizado. O ex-go-
vernador Beto Richa (PSDB), candidato ao senado pelo 
Paraná foi preso na terça-feira, (11) durante a Operação 
Radiopatrulha do Grupo de Atuação Especial de Comba-
te ao Crime Organizado (GAECO), ligado ao Ministério 
Público do Paraná. Lula (PT) não conseguiu viabilizar sua 
candidatura, sendo obrigado a escalar Haddad (PT) como 
substituto.

Mas as coisas não param por aí. O General da reser-
va Hamilton Mourão (PRTB), vice na chapa de Bolsonaro 
afirmou na segunda-feira, (17) que o Brasil vive uma crise 
de valores e que famílias desestruturadas levam ao surgi-
mento de “elementos desajustados”. Na opinião dele, “fa-
mília sem pai ou avô é fábrica de elementos desajustados”.

Mourão foi indicado para ser vice pelo presidente na-
cional do PRTB, o também polêmico Levy Fidelix (PRTB-
-SP) que em 2014, durante o debate presidencial na Rede 
Record afirmou: “aparelho excretor não reproduz”. A de-
claração foi considerada homofóbica e lhe rendeu uma 
condenação no valor de R$ 25 mil.

Os bastidores da política nacional estão fervilhando. 
Pesquisas indicam a liderança de Bolsonaro (PSL), o cres-
cimento de Haddad (PT), a queda de Marina (REDE), 
Ciro (PDT) estagnou, Alckmin (PSDB) não consegue des-
lanchar, os demais candidatos mantém os mesmos percen-
tuais anteriormente apresentados. Porém, o que me inco-
moda mesmo é a falta de respeito que as pessoas têm com 
a opinião alheia.

O debate que deveria expor opiniões divergentes é leva-
do com frequência para o lado pessoal. Atrás do computa-
dor ou smartphone (celular), as pessoas se comportam de 
forma mais corajosa para emitirem suas ideias e opiniões.

Enxergo as manifestações como uma forma de de-
monstrar o descontentamento da população que está aten-
ta e disposta a lutar por uma nação mais justa e honesta. O 
país vive um momento histórico que mistura crise política, 
insegurança econômica e desorientação de grande parte 
dos eleitores quanto ao futuro.

Sustento a estranha tese que o excesso de tecnologia 
tem afastado as pessoas. Embora os recursos tecnológicos 
existam para facilitar a comunicação, os seres humanos 
perderam a capacidade de dialogar, as pessoas não mais 
respeitam a opinião dos outros e isso é comprovado em 
comentários ácidos e agressivos.

Seres humanos, dotados de inteligência e abençoados 
com a visão, fala, audição deixam se levar pelo calor das 
emoções e ofendem amigos nas redes sociais, tratam mal 
familiares, xingam vizinhos, ofendem colegas de trabalho 
pelo simples fato da opinião do outro ser divergente da 
dele.

A favor ou contra, direita ou esquerda, coxinha ou 
mortadela, cada um tem o direito de manifestar o seu des-
contentamento, desde que não gere ódio. Pense sempre 
que para alguns políticos a vida pública é realmente uma 
vidraça que caso seja acertada por uma pedra os estilhaços 
atingirão todos os lados.

O momento atual não é de acirrar ânimos. Vejo com 
tristeza que somos brasileiros, irmãos da mesma nação e 
estamos divididos e rotulados por “direita e esquerda”. A 
situação exige o exercício do diálogo à exaustão. Discordar 
é válido. Isso é básico numa democracia e faz com que as 
diferenças promovam o crescimento.

Diante disso, nestes dias que antecedem as votações do 
primeiro turno, quando a família estiver reunida não es-
trague o momento junto às pessoas amadas com assuntos 
que nada acrescentam. Mostre seu ponto de vista, mas es-
teja aberto a ouvir críticas e elogios, e reflita que a sua ex-
periência pode ser diferente da experiência e do momento 
do outro. Não gaste tempo discutindo pessoas e bandeiras 
partidárias, pois em política antigos inimigos se tornam 
grandes aliados da noite para o dia. 

“O homem não é tão ferido pelo que acontece, 
e sim por sua opinião sobre o que acontece”. 
Michel de Montaigne (1533 - 1592) - Jurista, 
político, filósofo, escritor e humanista francês

***

Respeite a 
opinião alheia!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Se não existissem mais pessoas, 
não haveria bons advogados". 
(Charles Dickens)

Seções de votação da Escola Ana Rita são 
transferidas para o Colégio São Vicente 

ELEIÇÕES 2018

A 71ª Zona Eleitoral 
comunica por meio 
do Chefe do Cartório 

Eleitoral Adelcio João Pacola, 
a transferência dos locais das 
seções de votação no municí-
pio de Nova Esperança. 

TRANSFERÊNCIA: O 
Colégio Estadual São Vicente 
de Paula, localizado na aveni-
da Rocha Pombo, 550, passa a 
receber os eleitores que vota-
vam na Escola Municipal Ana 
Rita de Cássia, onde funcio-
nava ao todo 11 Seções Eleito-
rais, sendo as de número: 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 
34 e 35.

A transferência ocorre de-
vido o fechamento da Escola 
Municipal Ana Rita de Cás-
sia. O novo local também for-
necerá uma estrutura maior 
para receber os 3.553 eleitores 
no dia 07 de outubro. 

Foto: Fernando Razente

O Colégio Estadual São Vicente de Paula receberá os 3.553 eleitores que votavam na Escola 
Municipal Ana Rita de Cássia e está situado na Av. Rocha Pombo, 550.

O tempo é a moeda mais 
cara do mundo, pois o tempo 
não para, não volta atrás, sendo 
o único bem comum distribuí-
do de forma igual a todos os se-
res humanos.

Tempo não é apenas dinhei-
ro como diz o ditado, mas é an-
tes de tudo, vida!

O tempo é uma utilidade de 
todos nós, seres humanos, sen-
do único e incalculável, ou seja, 
é de fato algo precioso. Assim, o 
tempo como fator essencial da 
vida deve ser analisado como 
um valor, um bem importante, 
suscetível de proteção jurídica, 
sendo assim um bem jurídico.

Cada um de nós é dono do 
seu tempo, podendo dele usu-
fruir como quiser e, por esse 
motivo, a sua perda quando 
causada por terceiros, tem sido 
identificada como uma afronta 
aos direitos da personalidade, 
pois está ligada à dignidade hu-
mana.

Neste sentido, a reparação 
civil conhecida como dano mo-
ral, vem apresentando suas ino-
vações, e dentre elas, podemos 
falar do dano imaterial pela 

perda do tempo útil.
Há situações que são ra-

zoáveis e oura que excedem à 
normalidade, pois nos tiram de 
nosso estado psicológico nor-
mal, pelo abuso e desrespeito 
de nosso tempo útil,  gerando 
assim o direito à reparação pelo 
dano causado. 

Isto ocorre muito nos dias 
atuais, especialmente na área 
do Direito do Consumidor, 
onde cada vez mais se agigan-
tam empresas donas de um po-
derio econômico monstruoso 
e de outro lado, os cidadãos, 
hipossuficientes, que ficam 
a mercê dos vários artifícios 
usados pelas grandes empresas 
para ”laçar” seus clientes, com 
promessas falsas, que depois,  
de contratadas não são cumpri-
das.

Dai decorre a moeda men-
cionada, o tempo, pois é neste 
momento que o consumidor 
tenta reivindicar seus direitos 
sobre o bem ou serviço adquiri-
do, que encontra sérias dificul-
dades, inclusive, com o tempo 
dispendido para tentar e tentar, 
muitas vezes inutilmente, resol-

ver a situação de forma admi-
nistrativa, sendo que na grande 
maioria das vezes,  o consumi-
dor é colocado  em situação de 
longa espera que pode persistir 
por horas, semanas e até meses.

  É assim que nós, consumi-
dores, gastamos um tempo de 
nossas vidas, tentando solucio-
nar problemas de consumo que 
por lei não deveriam existir ou 
persistir, deixando de realizar 
nossas atividades  com esse tipo 
de situação indesejada.

Esse tempo perdido causa 
uma lesão ao consumidor, não 
sendo justo que diante dessa 
negligência ou culpa do tercei-
ro, fique o mesmo sem ressar-
cimento.

Portanto, a perda de tempo 
na vida do consumidor em ra-
zão do mau atendimento de um 
fornecedor não é mero abor-
recimento do cotidiano, mas 
verdadeiro impacto negativo 
em sua vida,  pois o mesmo é 
compelido a perder tempo de 
trabalho, de sua família, tempo 
de lazer e descanso, em razão 
de problemas gerados pelas 
empresas.

Por isso já existem várias 
decisões dos tribunais no senti-
do de indenizar por dano mo-
ral este tipo de situação, pois a 
lei deve ser aplicada para todos 
aqueles que as desrespeitam, 
sendo que o magistrado deve 
aplicar a lei de forma pedagógi-
ca, para que o fato não se repita 

por esses fornecedores.
Já existe regulamentação le-

gal no caso de empresas telefo-
nia, através do decreto 6.523/08 
e portaria 2.014/08, que indi-
cam as regras e o tempo máxi-
mo de espera do consumidor 
para receber o atendimento te-
lefônico. 

Por exemplo, a empre-
sa deve garantir no primeiro 
menu eletrônico e em todas 
suas subdivisões, o contato di-
reto com o atendente. Além 
disso, as opções de reclamações 
e de cancelamento têm de estar 
entre as primeiras alternativas, 
no caso de oferecer menu ele-
trônico.

Em caso de reclamação e 
cancelamento, é proibido trans-
ferir ligação, sendo que todos 
os atendentes deverão ter atri-
buição para executar essas fun-
ções. As reclamações deverão 
ser resolvidas em até cinco dias 
úteis e o consumidor deverá ser 
informado sobre a resolução do 
problema.

Além disso, em que caso de 
pedido de cancelamento, este 
serviço deverá ser imediato.

Existe um prazo máximo de 
espera para ser atendido. Por 
ordem do Ministério da justiça, 
desde 1º de dezembro de 2008, 
há um prazo máximo de espera 
para o atendimento, que após 
escolher a opção de falar com o 
atendente, é de apenas um mi-
nuto. 

Indenização por dano 
moral pelo tempo útil 
perdido. É possível?
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renda e outros recursos envia-
dos pelo poder estadual.

Arns ainda ressaltou a im-
portância dos eleitores partici-
parem da política e falou sobre 
o papel do senador. “Temos 
que participar da política, o 

senador tem um papel muito 
importante, pois representa o 
Estado e acompanha a situa-
ção das regiões, nosso objetivo 
é fazer um bom trabalho pelo 
Paraná e o senador tem muita 
força para isso”, pontuou.

Ele também destacou o tra-
balho da Apae de Nova Espe-
rança, “essa Apae é referência, 
muito organizada, bonita e 
bem cuidada. Conheço o João 
(Diretor da Apae) há mais de 
30 anos e sempre foi esse ho-
mem dedicado ao trabalho, 
juntamente com sua equipe de-
sempenha um lindo trabalho 
na Apae de Nova Esperança. 
O que vejo aqui é o desejo para 
todas as escolas, especialmente 
em instituições que atendem 
pessoas com necessidades es-

Proponho um trabalho junto às 
prefeituras por causa do Pacto Federativo, 

hoje apenas 6% vêm para os municípios

Opinião do Blog
21 de Setembro, Dia da Árvo-

re: vamos preservar a natureza!
Bem tão valioso que a nature-

za  oferece aos seres vivos, a árvore 
deve ser sempre lembrada, cons-
cientizada e preservada, como 
símbolo da natureza e de nossa 
mais importante riqueza natu-
ral que possuímos. As diferentes 
qualidades de árvores existentes, 
são fundamentais para produzir o 
oxigênio (sem o qual é impossível 
sobreviver), aumentar a umidade 
do ar, evaporação, transpiração, 
evitam erosões, reduzem a polui-
ção sonora e os ventos,  reduzem 
a temperatura, fornecem sombras, 
alimentos e abrigos para algumas 
espécies de animais, madeiras 
para casas e móveis, aplicação 
na indústria (óleos, tintas, sabão, 
etc.), celulose para papéis, frutas, 
embelezamento de ruas, parques, 
propriedades rurais e urbanas, etc. 
Hoje, 21 de Setembro, vamos ho-
menageá-la, vamos plantar  árvo-
res, vamos valorizar cada vez mais 
essa riqueza natural. A partir da 
fotossíntese, um processo em que 
as  árvores, algas e algumas bacté-
rias,  absorvem a luz solar e através 
de uma reação química entre água 
e gás carbônico, produzem glicose 
para o seu metabolismo e que ser-
virá de alimento, liberando o oxi-
gênio para a atmosfera, com gran-
de renovação, responsável para os 
seres vivos  sobreviverem. Com 
o desmatamento para pastagens, 
novas culturas agrícolas,  que vem 
acontecendo de uma maneira de-
senfreada no Brasil (já perdemos 
um grande percentual de matas 
nativas), poderemos ter a redução 
de elementos importantes para a 
vida, como chuva, umidade, pre-
sença de erosões, assoreamentos, 
ecossistema,  biodiversidades,  etc.

 
Tirar Lula da jogada: objeti-

vo alcançado!
Segundo uma pesquisa Vox-

-Populi bem recente, Lula teria 60 
milhões de votos caso a  Justiça 
politizada e a nossa principal mí-
dia não o tivessem condenado a 12 
anos e um mês de cadeia, e ainda 
19 anos sem poder ocupar cargos 
públicos.  A razão de tudo isso já 
é de conhecimento de qualquer 
cidadão brasileiro, mesmo aqueles 
que moram  em rincões dos mais 
distantes.  Segundo a Justiça, por 
delação premiada,  Lula teria rece-
bido um triplex na praia de Gua-
rujá, litoral de Santos (SP), como 
propina em troca de  negócios e 
privilégios da construtora OAS 
junto a Petrobrás, quando Lula era 
presidente. Sem a escritura de pro-
priedade do imóvel, mesmo assim, 
Lula foi acusado e condenado sem 
provas, pela Justiça politizada, ape-
sar de ter sido o melhor presidente 
desse país no último meio século.  
O golpe contra Lula foi uma exten-
são do golpe aplicado em cima da 
ex presidente petista Dilma Rous-
seff para que Lula não saísse can-
didato e vencesse  a eleição, como 
ganharia facilmente, até com uma 
perna amarrada, por tudo aqui-
lo que ele representa para o povo 
brasileiro. O candidato do partido 
indicado por Lula é o ex prefeito 
de São Paulo, Fernando Haddad, 
tendo como vice, a gaúcha Manue-
la D`Ávila. Sabemos que transferir 
votos não é coisa tão simples. Mas 
a força de Lula, o apoio maciço da 
população brasileira, poderá aju-
dar  Haddad/Manuela nessa cami-
nhada rumo à presidência do país.

Por que 78% dos jovens saem 
do ensino médio sem saber o bá-
sico da língua portuguesa?

Outro dia, lendo uma matéria  
numa determinada revista, vi essa 
questão dos nossos jovens estudan-
tes de ensino médio que chegam 
ao final do segundo grau, teorica-
mente prontos para adentrarem 
ao ensino  superior, sendo que 
apenas 22% tem  conhecimentos 

básicos de nossa língua, enquanto 
78% sequer tem  noções básicas  da 
língua pátria. Procurando apro-
fundar mais na questão, conversei 
com especialistas (professores da 
área), alegaram a falta de uma po-
lítica de formação  continuada de 
professores de linguagens. Faltam 
também investimentos em condi-
ções materiais objetivas para que 
os professores possam desenvolver 
uma prática de leitura, letramento 
em consonância com as exigências 
da contemporaneidade. Em nossa 
opinião, achamos que essa defi-
ciência já vem do ensino funda-
mental, onde os alunos deveriam 
ser obrigados a fazerem  leituras  
e discussão de textos  em sala de 
aula  com  livros, jornais, revistas, 
etc. Dar maior responsabilidade 
aos alunos, pois nos dias de hoje, 
eles estão ausentes das  salas  de 
aula, trocadas por Internet, Celu-
lar, Computador, Televisão,  Vídeo 
Game, etc. Motivação é um fator 
importante, pois o jovem deve sa-
ber o por que e para que está es-
tudando. Ele tem que entender que 
ele não está sendo preparado para 
o dia de amanhã, mas sim, para o 
futuro. Há necessidade de disci-
plina para estudar, como horários 
fixos, objetivos, qual a melhor ma-
neira de aprendizagem, a constân-
cia nos estudos (não estudar hoje 
e voltar a estudar somente daqui 
há quinze dias), respeitar as indi-
vidualidades dos alunos, criar tare-
fas desafiadoras, curiosidades, usar 
a tecnologia para novos estudos e 
discussões, etc. Creio também que 
o sucesso dessa empreitada depen-
derá de um bom relacionamento 
professor e aluno.

Coisas do Cotidiano
• Sábado, 22 de setembro, às 

22h53, acontecerá no Hemisfério 
Sul (onde está o Brasil), o equinó-
cio da Primavera, ou seja, o início 
da estação das flores.  É o momen-
to em que Sol incide com maior in-
tensidade sobre as regiões que es-
tão localizadas próximo à linha do 
Equador. Nesse exato momento, a 
noite (no Hemisfério  Sul) e  o  dia 
(no Hemisfério Norte) tem 12hs.;

• Ibope confirmou: Bolsona-
ro e Haddad vão medir forças no 
segundo turno. Ainda pelo Ibope, 
no segundo turno, ambos estariam 
empatados tecnicamente em 40% 
das intenções. Alckmin e Marina 

ENTRELINHAS
***Lula disse: "não quero sair da cadeia de favor. Só sairei se a Justiça reconhecer o seu erro".***Uma eleição no país 
hoje, com Lula candidato, não teria ninguém capaz de derrotá-lo. A força de Lula é mostrada pelo Ibope. Há sete dias, 
Haddad tinha cerca 9% de intenções de votos. Sete dias depois que Lula o indicou como candidato do PT, Haddad está 
com 19%. Alguém tem dúvida da força política de  Lula?***A ex presidente Dilma Rousseff lidera pesquisa em Minas 
Gerais com 29% de intenções. É disparada a favorita para se eleger  ao Senado. Mais uma vez, ficou claro que Dilma 
foi deposta da presidência por um golpe de direita, com o apoio da mídia e da Justiça politizada.***O centrão, bloco de 
parlamentares de partidos de menor expressão, ao apoiar Geraldo Alckmin fizeram uma série de exigências; dinheiro, 
ministérios, cargos, etc. Como Alckmin ainda não decolou, o centrão já está politicamente dividido entre Bolsonaro e 
Haddad.***Ainda em relação a prisão da poetisa palestina Dareen Tatour,  tivemos por aqui vários casos semelhantes, como 
a do cantor e compositor Geraldo Vandré, em 1968, em plena ditadura militar, ele ficou em segundo lugar num Festival 
Internacional da  Música, com a canção "Pra não dizer que não falei das flores", onde fazia crítica ao regime vigente. Vandré 
acabou exilado e a sua canção tornou-se um grande hino de resistência ao sistema ditatorial militar vigente na época. Eis 
um trecho: "Caminhando e cantando, E seguindo a canção,  Somos todos iguais, Braços dados ou não, Nas escolas, nas 
ruas, campos, construções, Caminhando e cantando, E seguindo a canção. Vem, vamos embora, Que esperar não é 
saber, Quem sabe faz a hora, Não espera acontecer..." (Geraldo Vandré).

estão fora. Ciro ainda não.  Votos 
da elite e classe média alta, votarão 
em Bolsonaro. Votos  da classe mé-
dia baixa, povão, lulistas e petistas, 
votarão em Haddad. Esse é o qua-
dro político brasileiro que está se 
desenhando e deverá ir até o final 
da campanha.

• Faltou respeito a sinaliza-
ção - O brasileiro Arthur Medici, 
26 anos, estudante de engenharia, 
natural do Espírito Santo (ES), 
morreu depois de ser atacado por 
tubarão quando surfava em praias 
nos Estados Unidos. No local, ha-
via várias placas de sinalização 
de warning (aviso), shark sighted 
(tubarão à vista), no swimming 
(proibido natação), no surfing 
(proibido surfe),  keep out (não 
entre ou mantenha distante). Ar-
thur morava em Revere, cidade de 
53 mil habitantes, no  interior de 
Massachusetts (EUA); 

• Mais de um milhão de mu-
lheres formaram uma corrente no 
Facebook contra a eleição de Bol-
sonaro. Como se sabe, o candidato 
de extrema direita tem aversão ao 
sexo feminino; 

• Você sabia que o batom é 
um cosmético usado para dar cor 
aos lábios, com ou sem brilho, 
realçando a boca e disponível em 
variadas cores? O batom tem sua 
história desde a antiga civilização 
quando se usava as pigmentações 
de alga para colorir os lábios ou 
ainda a pulverização de minérios. 
As mulheres egípcias (Cleópatra, 
por exemplo),  se destacavam  em 
colorir os seus lábios, em que pese 
a Igreja Católica da época não 
aceitar pois achava que era uma 
encarnação do satã;

• Espaço - Cultura - A prisão 
da jovem poetisa palestina Da-
reen Tatour - Sua condenação tem 
como intenção incutir medo  nos 
corações de palestinos que estão 
juntando-se ao surto de resistência 
não violenta que está de forma tão 
bem sucedida opondo-se às políti-
cas de apartheid de Israel. Ao ser 
condenada e presa, Dareen disse" 
que não importa quão opressivas 
e severas sejam as  autoridades 
israelenses em seu julgamento, 
mas estará feliz por não con-
seguirem prender e restringir 
minhas palavras." Eis um trecho 
do poema que a levou à prisão: 
"Resist, my people, resist them, In 
Jerusalem, I dressed my wounds 
and breathed by sorrows, and car-
ried the soul in my palm, For an 
Arab Palestine". Traduzindo: "Re-
sista, meu povo, resista à eles, Em 
Jerusalém enfaixei minhas feridas 
e alentei meus sofrimentos, E car-
reguei minha alma em minha pal-
ma, Para uma Palestina Árabe..."É 
muito comum dirigentes, gover-
nantes, etc.,  mandarem para pri-
são, escritor, jornalista, cantor, 
compositor, enfim, todos aqueles 
que fazem qualquer tipo de crítica 
à eles. A história está cheia de ca-
sos como esse!

Sinusite, o que é, clínica e tra-
tamento!

Sinusite é uma inflamação da 
mucosa dos seios da face, região 
do crânio formada por cavidades 
ósseas ao redor do nariz, maçãs do 
rosto e olhos. A sinusite pode ser 
secundária a uma infecção, qua-
dro alérgico ou que venha dificul-
tar a drenagem dos seios da face. 

O nome mais correto deveria ser 
rinossinusite pois  o processo in-
flamatório atinge tanto a mucosa 
dos seios da face como a muco-
sa nasal. Tipos - Aguda, quando 
os sintomas estão presente por 
um tempo inferior a 12 semanas. 
Crônica - quando o inchaço e o 
processo inflamatório dos seios 
estão presente por mais de 12 se-
manas. Causas - Pode ser causada 
por bactérias, fungos, vírus (80%) 
e fatores alérgicos. Poeira, cheiros 
ativos, choque térmico, agentes 
químicos como tintas, desinfetan-
tes, produtos de limpeza, etc. Até 
tumor pode ser causa de sinusite. 
Problema odontológicos, doenças 
que impedem os cílios nasais de 
se moverem,  traumas de ossos da 
face, desvio de septo, pólipos na-
sais, gripes, resfriados, poluição, 
tabagismo, etc. Sintomas - Pressão 
ou dor facial, redução ou perda do 
olfato, rinorreia (muitas vezes com 
odor), dor de ouvido, dor de cabe-
ça, tosse (ao deitar), febre, dor de 
garganta, halitose, etc.  Não esque-
cer que rinite é uma coisa e sinusi-
te outra.  Rinite da coceira nasal, 
às vezes coriza, espirros e sensa-
ção de nariz entupido. Sinusite da 
dor de cabeça, na testa entre os 
olhos,  tosse. Diagnóstico - Clíni-
co, endoscopia nasal e exames de 
imagem. Tratamento - soluções 
salinas nasais, descongestionan-
tes,  corticóides tópicos, orais e 
injetáveis, antibióticos, cirurgias. 
Caso haja dificuldade em curar 
a sinusite, é bom investigar a sua 
verdadeira causa.- Complicações 
- Abscesso, infecção  óssea (osteo-
mielite), meningite, infecção em 
região de órbitas e pálpebras.

Flávio Arns visita APAE 
de Nova Esperança

Candidato a senador pelo Paraná, Flávio Arns 
(REDE) visitou diversos municípios do noroeste

POLÍTICA

O candidato ao Senado, 
Flávio Arns, do par-
tido Rede Sustenta-

bilidade, cumpriu agenda na 
quarta-feira (19), em Nova 
Esperança à convite da direção 
da instituição.

Além de Nova Esperança, 
o professor Flávio Arns como 
é carinhosamente chamado 
por seus amigos da educação 
visitou diversos municípios do 
noroeste tais como Alto Para-
ná, Cianorte, Japurá, Paraíso 
do Norte, Paranavaí, Rondon, 
São João do Caiuá, Paranacity 
e São Tomé. 

Flávio Arns tem acompa-
nhado o movimento apaea-
no desde o início e colaborou 
com algumas conquistas para 
a área em todo o Paraná.

“Vocês conhecem minha 
trajetória, tenho um olhar 
especial para as Apaes assim 
como para o terceiro setor”, 
destacou.

Um dos grandes legados 
de Arns na área de Educação 
Especial foi a elaboração da 
Lei 17.656/2013, intitulada 
“Todos Iguais Pela Educação”, 
que trouxe aos alunos com de-
ficiência os mesmos direitos 
dos alunos matriculados no 
ensino regular. A Lei continua 
em vigor e garante direitos às 
instituições e aos alunos como 
reforma, materiais novos, me-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Foto: Ana Santos

Foto: José Antônio Costa

“A política é o maior instrumento para construção de cidada-
nia do bem comum. Já assinei as medidas contra a corrupção 
propostas pelo Ministério Público porque esse é o dinheiro que 
falta na educação, saúde e geração de emprego”, esclareceu 
Flávio Arns

Candidato ao Senado, Flávio Arns agradeceu o carinho com que foi recepcionado na APAE de 
Nova Esperança

peciais”, enfatizou Arns.
Por sua vez, o professor 

João Joraci Zanchetti, diretor 
da Apae ressaltou o trabalho 
do candidato. “O professor 
Flávio Arns se identifica com a 
instituição, tem um filho espe-
cial e apoia a causa das Apaes”, 
avaliou.

Ao Jornal Noroeste, Flávio 
Arns disse que pretende tra-
balhar fortemente no Senado 
caso seja eleito em prol dos 
municípios, “a vida das pes-
soas acontece nas cidades, já 
passou da hora de discutirmos 
a redistribuição das receitas. 
Proponho um trabalho jun-
to às prefeituras por causa do 
Pacto Federativo, hoje apenas 
6% vem para os municípios, 
precisamos de mais recursos 

para os municípios, além de 
reformas importantes que pre-
cisamos participar e discutir 
tais como a Tributária, Previ-
denciária e Administrativa”, 
ponderou o candidato ao Se-
nado. 

Flávio Arns é professor do 
Setor de Educação da Uni-
versidade Federal do Paraná, 
e já deu aulas no ensino fun-
damental e médio. Foi presi-
dente da Federação Nacional 
das APAEs e das APAEs do 
Paraná, e hoje é membro do 
Conselho Consultivo das duas 
instituições. Foi Deputado Fe-
deral, Senador, Vice-governa-
dor e Secretário da Educação. 
Atualmente é candidato ao 
Senado Federal pela Rede Sus-
tentabilidade.
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Presidente Castelo 
Branco recebe edição 
do “Café na Passarela”
Mais de 200 pedestres participaram da ação 

e ganharam lanche, suco, botton, material 
informativo sobre educação no trânsito e, 

de quebra, interagiram com artistas

A volta da Sífilis
Mal do século passado 

volta a atacar e fazer vítimas 
em todo o país, o Ministério 
da Saúde está preocupado.

Ela começa com uma feri-
da indolor na região genital, 
no homem é mais visível mas 
na mulher pode ficar escon-
dido dentro da vagina não 
chamando a atenção, pode 
aparecer também na garganta 
ou ânus; desaparece sem sinal 
e você pensa que não é nada, 
mas daí ela progride  para ou-
tras etapas podendo atacar o 
cérebro, mudar estrutura dos 
seus ossos, deformar seu ros-
to ou matar seus filhos.

É a sífilis.
Mas apesar de ser uma 

doença com consequências 
graves tem tratamento fácil e 
barato.

“De janeiro até a primeira 
quinzena do mês de agosto 
deste ano, foram confirma-
dos 87 casos de sífilis entre a 
população feminina, sendo 
34 em gestantes-20 congê-
nitas, quando é transmitida 
para o bebê-33 em mulheres 
em período fértil, a maioria 
jovens.” Os dados compõem 
um levantamento realizado 

pela coordenação de Am-
bulatório das IST-Infecções 
Sexualmente Transmissíveis   
HIV/AIDS e Hepatites Vi-
rais da Secretaria de Saúde de 
Maringá – Paraná, publicado 
no jornal O Diário do Norte 
do Paraná.

Em Porto Velho, Rondô-
nia os casos de sífilis sofre-
ram um aumento no primei-
ro semestre do ano passado 
e foram notificados 72 casos. 
No mesmo período deste ano 
são 82 casos, de acordo com 
Jornal Rondônia 1ª edição.

No município de Serra 
Talhada, Pernambuco até o 
mês de julho deste ano fo-
ram notificados 124 casos 
enquanto no ano passado 
foram registrados 54 casos,  
isto significa um aumento de 
129%, de acordo com o jornal 
AB TV 1ª edição. 

“Um relatório da   OPAS    
indica  que os novos casos 
de sífilis congênita na Amé-
rica Latina e no Caribe do-
braram desde 2010, quando 
países e territórios relataram 
10.850 casos, mostrando um 
aumento constante desde 
então. Em 2015, estima-se 

que 22.400 crianças nasce-
ram com sífilis”; conforme 
publicado no relatório, Eli-
mination of Mother-to-Child 
Transmission of HIV and 
Syphilis in the Americas: 
Update 2016 da OPAS/OMS  
e Unicef.

MAS O QUE É SÍFILIS?
Sífilis também chama-

do de cancro duro ou Lues 
é uma doença sexualmente 
transmissível curável, exclu-
siva do ser humano causada 
pela bactéria Treponema pal-
lidum. Ela invade o corpo em 
4 fases, cada fase com sinto-
mas distintos.

Ela pode ser transmitida 
através da relação sexual sem 
camisinha ou da mãe grávida 
para o filho ou no momento 
do parto, chamada de trans-
missão vertical, a sífilis con-
gênita (quando o feto se con-
tamina através da mãe) pode 
causar má-formação, aborto 
ou até a morte do recém-nas-
cido.

QUAIS OS SINAIS E 
SINTOMAS?

A primeira etapa chamada 
de sífilis primária caracteriza-
-se por uma ferida única ro-
sada que evolui para úlcera 
avermelhada com bordas en-
durecidas e fundo liso, cober-
to por uma secreção transpa-
rente; a ferida geralmente é o 
local de entrada da bactéria, 
pode aparecer no pênis,  vul-
va, vagina, colo uterino, ânus, 
boca, ou outros locais da pele, 
aparece entre 10 a 90 dias 

após o contágio.
Ela é rica em bactérias, 

não dói, não coça, não arde 
e não tem pus, pode estar 
acompanhada de ínguas (ca-
roços) na virilha. 

Esta ferida desaparece sem 
deixar rastros e se não tra-
tada ela reaparece entre seis 
semanas e seis meses após o 
aparecimento e cicatrização 
da ferida inicial, aí começa a 
segunda etapa a sífilis secun-
dária pode ocorrer manchas 
no corpo, que geralmente não 
coçam , incluindo palmas das 
mãos e plantas dos pés. Essas 
lesões são ricas em bactérias 
(elas podem ser facilmente 
confundidas com uma alergia 
cutânea). Pode ocorrer febre, 
mal-estar, dor de cabeça, ín-
guas pelo corpo.

E começa a terceira fase 
chamada de sífilis latente e é 
caracterizada como uma fase 
assintomática ou seja, nesse 
período que pode durar até 
40  anos, a doença fica reclu-
sa.

Até que vem a quarta fase 
chamada de sífilis terciária, 
forma mais grave da doen-
ça pode aparecer úlceras na 
pele, boca e nariz (lesões 
cutâneas), problemas cardio-
vasculares, ósseos (em alguns 
casos por exemplo se atacar 
a bacia o doente perde a ca-
pacidade de andar em linha 
reta, a pessoa caminha como 
um pato, rebolando por causa 
da bacia deteriorada), proble-
mas neurológicos (alterações 
de humor e pode desenvolver 
demência chamada de neuro-

sífilis) e pode levar à morte.
O diagnóstico é feito atra-

vés do teste rápido (TR) de 
sífilis e está disponível nas 
unidades de saúde do SUS, 
sendo extremamente práti-
co e de fácil acesso a todos. 
A leitura do teste é feita no 
máximo até 30 minutos, sem 
a necessidade de estrutura la-
boratorial.

Nos casos de TR positi-
vos ou seja reagentes, uma 
amostra de sangue é coletada 
e encaminhada para teste la-
boratorial para confirmação 
do diagnóstico.

Em caso de gestante, devi-
do ao risco de transmissão ao  
feto, o tratamento é iniciado 
imediatamente.

Para Massimo Ghidinelli, 
chefe da Unidade de HIV, IST 
e Hepatites Virais da OPAS “A 
expansão de testes diagnósti-
cos e o início do tratamento 
na mesma visita, bem como 
o envolvimento de parceiros 
sexuais de mulheres grávi-
das diagnosticadas com sífilis 
para conhecer seu estado e 
tratá -las, é crucial para evitar 
a reinfecção durante a gravi-
dez e acabar com a doença 
em 2030”

O tratamento também é 
ofertado pelo SUS e é feito 
com penicilina, esta droga 
também pode ser adminis-
trada em grávidas, ela con-
segue impedir a passagem da 
bactéria da grávida para seu 
filho, curando a criança.

Quando mais cedo o tra-
tamento na mãe, menores os 
danos no bebê.

A prevenção é o uso cor-
reto e regular da camisinha 
(preservativo) e através da 
diminuição da quantidade 
de parceiros. Durante o tra-
tamento recomenda-se não 
ter relações, porque não basta 
apenas confiar na pessoa com 
quem você está se relacionan-
do é preciso primeiro se cui-
dar, é preciso ter amor-pró-
prio e isso é possível quando 
a gente se previne.

É muito importante que 
as mulheres grávidas façam 
o exame para sífilis durante o 
pré-natal.

“De maneira geral, a po-
pulação não tem priorizado 
o uso do preservativo nas 
relações sexuais e que mui-
tas gestantes não têm feito o 
teste rápido da sífilis durante 
o pré-natal na Atenção Pri-
mária, o que tem ocasionado 
também o crescimento da 
sífilis congênita” aponta Dr. 
Marco Aurélio Infectologista 
da Secretaria do Estado de 
Saúde de Sergipe.

Também cabe aos pais o 
papel fundamental de educar 
seus filhos dando a orienta-
ção sexual  adequada e cristã, 
conversar com eles em rela-
ção às companhias; é um as-
sunto delicado mas que deve 
ser discutido dentro de casa 
para que eles não aprendam 
de forma errada fora dela.

Então a sífilis é uma doen-
ça com prevenção, diagnósti-
co e tratamento tão fácil e não 
deve avançar e sim regredir, 
por isso protege-se, cuide-se. 
Saúde é coisa séria.

Gustavo, mas pode chamar 
também de #Superação

O nome dele é Gustavo 
da Costa Rosseto Lo-
pes, mas os inúmeros 

amigos que acompanham suas 
postagens nas redes sociais já 
perceberam que a #hashtag 
#superação é sempre presente.

E por que superação? Gus-
tavo nasceu em 22 de maio de 
1996. A mãe dele, Profa. Regi-
na (falecida em 10 de janeiro 
de 2017) apresentou um qua-
dro de pré-eclâmpsia durante a 
gestação. Segundo a literatura 
médica, uma em cada 2 mil a 
3 mil gestações pode apresen-
tar esse fenômeno exclusivo 
da gravidez, cujas causas ain-
da são desconhecidas e ocor-
re quando a pressão arterial 
está elevada (acima de 140/90 
mmHg) a qualquer momento 
após a 20ª semana de gravidez, 
com desaparecimento até 12 
semanas pós-parto.  Além da 
pressão arterial elevada, outras 
complicações como excesso 
de proteína na urina ou insu-
ficiência hepática devem acon-
tecer para se ter o diagnóstico 
de pré-eclâmpsia.

Essas complicações na ges-
tação contribuíram para que 
Gustavo fosse detectado com 
um quadro de Paralisia Cere-
bral (PC) tipo Coreoatetósica, 
provocando desordens do de-
senvolvimento do movimen-
to e da postura e causando 
limitações nas atividades. As 
desordens motoras da PC são 
geralmente acompanhadas 
por alterações na sensação, 
percepção, cognição, comuni-
cação e comportamento.

Gustavo ficou com algu-
mas dificuldades de movimen-
to, na fala e déficit auditivo, o 
que não é motivo para desani-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

mo. Ele estuda, vai à academia, 
sai com os amigos e aproveita 
a vida de maneira normal. “As 
palavras superar e limite estão 
todos os dias em minha mente. 
Penso que superar é tudo. Eu 
supero os meus limites a cada 
dia. Superar se tornou prática 
em minha existência, é algo que 
as pessoas que estão ao meu re-
dor não percebem. Esse ano me 
formo no Curso de Técnico em 
Informática pelo São Vicente 
de Paula. Quero fazer uma fa-
culdade de Ciência Contábeis e 
ser um doutor contador”, des-
taca.

Conversar com o Gustavo 
é uma lição de vida, “mesmo 
com as minhas dificuldades eu 
não fico reclamando da vida, 
pois cada um tem suas dificul-
dades. A vida deve ser feita de 
alegria. Quem está ao meu lado 
supera junto comigo”.

Mesmo que o ano de 2017 
tenha começado de maneira 
triste para Gustavo devido o 
falecimento da mãe, o garoto 
#Superação está vencendo a 
cada dia a dor da ausência. “O 
amor supera tudo. O amor su-

pera os limites. O amor faz com 
que a pessoa perceba que pode 
vencer, e eu, estou vencendo e 
superando a cada dia”.

Gustavo é muito grato à de-
dicação de cada professor que 
contribuiu em seu aprendizado 
para que pudesse no próximo 
dia 21 de dezembro colar grau 
pelo Colégio São Vicente. Des-
de o início dos seus estudos ele 
frequentou a Escola Municipal 
Ana Rita de Cássia, Colégios 
Estaduais Costa Monteiro e 
São Vicente de Paula em sala 
de ensino regular com apoio de 
professor especializado.

A Proposta de Educação 
Inclusiva existe desde 1996 e 
recomenda que todos os indi-
víduos com necessidades es-
peciais sejam matriculados em 
turma regular, baseando-se no 
princípio de educação para to-
dos.

A superação de Gustavo 
continua a cada dia, com os 
novos desafios e a ausência da 
mãe, sendo amenizada pelo 
amor do pai, irmão, sobrinho, 
familiares e amigos.

Fonte: Noroeste Revista

Na manhã de quarta-fei-
ra (19) os moradores 
de Presidente Castelo 

Branco que utilizaram as passa-
relas localizadas no perímetro 
urbano do município [km 146 
da BR-376] foram recepciona-
dos com um “Café da Manhã 
na Passarela”. Eles ganharam 
lanche, suco, botton, material 
informativo sobre educação no 
trânsito e, de quebra, interagi-
ram com artistas. Mais de 200 
pessoas prestigiaram a iniciati-
va.

Uma delas foi a aposentada, 
Floripe Castro da Silva, de 78 
anos. “A construção dessa pas-
sarela vai ajudar evitar muitos 
acidentes e mortes neste tre-
cho. Foi um obra muito bem 
projetada, inclusive pensaram 
nas pessoas com mais idade, 
uma vez que a subida não é 
tão íngreme”, parabenizou. “O 

que está faltando é consciência, 
pois muitas pessoas ainda in-
sistem em cruzar pela estrada”.

Quem também elogiou a 
ação foi a operadora de cobran-
ça, Letícia Aparecida Caíres, de 
24 anos. Depois de usar a pas-
sarela ela levou para o trabalho 
um lanchinho composto por 
bolachas, suco e barrinha de 
cereal. “É muito importante 
que as pessoas utilizem a pas-
sarela por conta da segurança. 
Depois da duplicação os veícu-
los passam em uma velocida-
de maior e qualquer descuido 
pode ocasionar em um grave 
acidente”, disse.

O “Café na Passarela” está 
inserido na programação da 
Semana Nacional do Trânsito, 
realizada anualmente entre 18 
e 25 de Setembro. O supervisor 
do Centro de Controle e Ope-
rações (CCO) da Viapar e or-

ganizador do evento, Ronaldo 
Parpinelli, classificou-o como 
sucesso. “O importante de tudo 
foi a conscientização da popu-
lação sobre a importância do 
dispositivo. Projetamos aten-
der 200 pessoas, felizmente este 
número foi bem maior que o 
esperado”, numerou.

A construção das passare-
las está inserida no pacote de 
duplicação entre as cidades 
de Mandaguaçu e Paranavaí. 
Com o objetivo de reforçar a 
segurança no segmento a con-
cessionária Viapar também 
construiu uma barreira de 
concreto de aproximadamente 
800 metros de comprimento 
dividindo as duas pistas e está 
finalizando a instalação de gra-
des de proteção em cima desta 
estrutura.

Assessoria de
Comunicação/ Viapar

Foto: Rafael Guimarães

“As palavras superar e limite estão todos os dias em minha 
mente. Penso que superar é tudo. Eu supero os meus limites a 
cada dia”, disse Gustavo

EDUCAÇÃO
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Mais de 5 mil alunos da rede pública 
de ensino participam do Semeando 
o Verde durante o mês de setembro

Realizado pela Usina Santa Terezinha, o projeto 
de educação ambiental promove atividades 
pedagógicas, culturais e plantio de árvores

Contribuir com o de-
senvolvimento da 
consciência ambien-

tal é o objetivo do Semeando 
o Verde que, desde 2012, leva 
a educação sustentável para 
dentro das escolas, abran-
gendo alunos da rede públi-
ca municipal de ensino. Em 
2018, o projeto beneficia cer-
ca de 5.000 estudantes dos 3º, 
4º e 5º anos de 31 escolas em 
13 municípios do Paraná e 
Mato Grosso do Sul. Durante 
o mês de setembro, alunos e 
professores estão envolvidos 
em atividades que englobam 
palestras educativas, apre-
sentações teatrais, passeios 
ecológicos, concursos cultu-
rais com premiação e plantio 
de mudas de árvores nativas 
e frutíferas.

O projeto é realizado 
pela Usina Santa Terezinha 
em parceria com secretarias 
municipais de educação, 
IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná) e Emater (Instituto 
Paranaense de Assistência 
Técnica e Extensão Rural) 
e conta com patrocínio da 
Arysta LifeScience.

O Semeando o Verde co-
memora o Dia da Árvore (21 
de setembro) e nasceu com o 
propósito de contribuir para 
a formação de uma socieda-
de ambientalmente respon-
sável, colocando as futuras 
gerações como protagonistas 
de ações que ajudem a recu-
perar e a preservar o meio 
ambiente.  Até o final do 
mês, serão plantadas mais de 
22 mil mudas de árvores pro-
duzidas em viveiros próprios 
da Usina Santa Terezinha. O 
projeto envolve todas as uni-
dades produtivas da empresa 
e é realizado com a partici-
pação de colaboradores e vo-

luntários.
A Escola Municipal Paulo 

Freire, de Tapejara/ PR, é uma 
das participantes do Semean-
do o Verde. Segundo a coor-
denadora pedagógica, Kelly 
Caetano, o projeto vem de en-
contro com o papel da escola 
de levar a educação ambiental 
para os alunos. “Os pequenos 
são o nosso futuro. Se a cons-
cientização for trabalhada 
desde cedo, eles serão adultos 
melhores que poderão ajudar 
a família e a sociedade. ”

SEMEANDO O VERDE
A primeira semente para 

o projeto foi plantada em 
2005, na Unidade Ivaté, com 
a realização do evento cha-
mado Festa Anual das Árvo-
res. A partir de 2012, passou a 
se chamar Semeando o Verde 
e foi disseminado para todas 
as unidades produtivas da 
Usina Santa Terezinha. Em 
sete anos de atividade, o Se-
meando o Verde já plantou 
mais de 200 mil mudas de 
árvores, contribuindo com a 
recuperação de áreas de re-
florestamento e envolvendo 
mais de 30 mil crianças em 
ações educativas com temáti-
cas ambientais. 

Neste ano, o Semeando o 
Verde foi certificado com o 
Selo ODS (Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável), 
concedido pelo Sesi (Servi-
ço Social da Indústria) do 
Paraná em reconhecimento 
a projetos que contribuem 
para o alcance das metas de 
sustentabilidade estipuladas 
pela ONU (Organização das 
Nações Unidas). O projeto 
também já havia sido reco-
nhecido pelas edições 2012 
a 2015 do Selo ODM (Obje-
tivos de Desenvolvimento do 
Milênio) e pela edição 2017 
do Selo ODS.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Fotos: José Antônio Costa

Observatório Social de Nova 
Esperança faz parte da campanha 

“Unidos contra a corrupção”

ONESP

Pacote de 70 novas medidas foi criado 
por 200 especialistas, em parceria com 

a sociedade, que colaborou via internet.

O Observatório Social 
de Nova Esperança 
(ONESP) está inte-

grando o movimento nacional 
“Unidos contra a corrupção”.

Na tarde de quarta-feira, 
(20), a vice presidente do 
Observatório, Ângela Con-
tin Jordão e o diretor Jayme 
Martins de Camargo Junior 
explicaram a reportagem do 
Jornal Noroeste o objetivo da 
Campanha.

 “Inicialmente foram fei-
tas aquelas 10 medidas contra 
a corrupção, porém foram 
desfiguradas no Congresso. 
Desta vez, várias entidades de 
controle social encabeçadas 
pela Transparência Interna-
cional (TI) se reuniram para 
pensar na melhor maneira de 
combater a corrupção. Che-
gou-se ao consenso que eram 
necessárias 70 medidas, como 
exemplo cito o fim do foro 
privilegiado, reduzindo a 16 
pessoas”, analisou Ângela.

As dez medidas receberam 
o apoio de mais de dois mi-
lhões de pessoas. Mas, quando 
o projeto chegou ao Congres-
so, sofreu grandes alterações 
em quase todas as propostas.

O Sistema Observatório 
Social do Brasil, ONG que 
propõe métodos para melho-

rar a gestão pública, está unido 
à entidades por uma campa-
nha nacional anticorrupção. 
“A ideia é levar o compromisso 
com essa pauta ao debate elei-
toral”, frisou Ângela.

PACTO PELO BRASIL
O 2º Congresso Pacto pelo 

Brasil realizado no mês de agos-
to em Curitiba foi promovido 
pelo Observatório Social. Nova 
Esperança esteve representada 
pelo diretor do ONESP, Jayme 
Martins de Camargo Junior.

Durante o evento, a ONG 
Transparência Internacional e a 
Fundação Getúlio Vargas apre-
sentaram as 70 novas medidas 
contra a corrupção. O pacote 
foi criado por 200 especialistas, 
em parceria com a sociedade, 
que colaborou via internet.

“Parte das novas medidas 
precisa de votações no Con-
gresso para virar lei. Por isso, os 
criadores desse pacote pedem 
aos eleitores que verifiquem 
se os candidatos em quem vão 
votar defendem essas propos-
tas”, explicou Jayme.

“Em 2018, a principal arma 
do brasileiro contra a cor-
rupção é o voto porque são 
os deputados federais e sena-

dores que a gente vai colocar 
no Congresso nacional que 
podem ou não aprovar uma 
grande reforma anticorrupção 

que controle esse grande pro-
blema brasileiro”, disse a vice-
-presidente do ONESP, Ângela 
Jordão.

Plataforma de 
participação nas eleições 
Para divul-

gar a campa-
nha e estimular 
a adesão popu-
lar, foi criada 
uma platafor-
ma online (https://www.unidoscontraacorrupcao.org.br/), que 
hoje possibilita ao público obter informações e se unir à cam-
panha. Na plataforma está disponível ali e em outros canais 
(como um aplicativo) os nomes de candidatos ao Congresso 
Nacional comprometidos com as Novas Medidas contra a Cor-
rupção, além de critérios de passado limpo e compromisso de-
mocrático. “De forma fácil e intuitiva, a plataforma aproxima 
eleitores e candidatos, para que aqueles possam cobrar o com-
promisso destes às Novas Medidas e a uma carta de princípios 
democráticos”, salientou Jayme.

A partir de 2019, a Transparência Internacional e a 
coalizão de entidades darão prosseguimento ao trabalho junto 
ao novo Congresso eleito, monitorando o cumprimento dos 
compromissos de deliberar – eventualmente aprimorar  – e 
aprovar as propostas da sociedade compiladas nas Novas 
Medidas contra a Corrupção.

Conheça as medidas acessando: https://www.unidoscon-
traacorrupcao.org.br/

“Em 2018, a principal arma do brasileiro contra a corrupção é o 
voto”, avalia a vice-presidente do ONESP, Ângela Jordão

“Parte das novas 
medidas precisa de 
votações no Con-
gresso para virar 
lei. Por isso, os cria-
dores desse pacote 
pedem aos eleitores 
que verifiquem se 
os candidatos em 
quem vão votar de-
fendem essas pro-
postas”, explicou o 
diretor do ONESP, 
Jayme Martins de 
Camargo Junior
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Uniflor recebe novo caminhão 
coletor de resíduos recicláveis

Brincadeiras, truques de 
mágica e muita palhaçada 

alegraram os alunos do 
“Comecinho de Vida”

O município de Uni-
flor recebeu no 
mês de Agosto 

através do Governo do Es-
tado, um caminhão coletor 
de resíduos recicláveis, por 
meio de um programa que 
é coordenado pelo Insti-
tuto das Águas do Paraná: 
o programa “Reciclo Pa-
raná”- Sistema Integrado 
de Coleta Seletiva. Esse 
Programa é uma parceria 

do Águas Paraná, Sanepar, 
Provopar Estadual e Go-
verno do Paraná.

A administração muni-
cipal também está empe-
nhada para ser contempla-
da com a segunda fase do 
Projeto, o que irá melhorar 
as condições do barracão 
de coleta seletiva, onde 
poderão ser recebidos e 
instalados os equipamen-
tos como mega extensiva, 

esteira mecânica de sepa-
ração, prensas hidráuli-
cas, empilhadeira elétrica, 
paleteira hidráulica ma-
nual e balança mecânica. 
A segunda fase do Projeto 
“proporcionará assim um 
melhor local de trabalho 
para os catadores e tam-
bém para ser utilizado em 
aulas sobre reciclagem e 
meio ambiente”, finalizou o 
prefeito Alan Petenazzi.

A alegria foi conta-
giante na Escola 
Municipal Come-

cinho de Vida, com a apre-
sentação de circo do pro-
grama “união faz a vida” 

interpretado pelo grupo 
100 Faces Performances. 
Os palhaços Nina e Paço-
ca arrancaram gargalhadas 
dos pequenos estudantes 
da pré-escola com brinca-

deiras, truques de mágica, 
danças e atividades. Finali-
zando o dia feliz, os palha-
cinhos ainda entregaram 
balas e pirulitos para todas 
as crianças presentes.

REGIÃO

APOIO DE DIVULGAÇÃO

Fonte: Departamento 
de Meio Ambiente

PONTOS DE VENDA DOS CONVITES
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Revitalização da 
Avenida das Flores 
entra na etapa final

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

UNIFLOR

As obras de revitali-
zação do canteiro 
central da Avenida 

das Flores em Uniflor estão 
na etapa final. De acordo 
com o prefeito Alan Pete-
nazzi, “90% da obra já está 
concluída, resta ainda pintu-
ras de meio fio e sinalização 
horizontal da via com faixa 
para travessia de pedestres”, 
ressaltou.

Em maio, o prefeito asse-
gurou em Curitiba a libera-
ção dos recursos destinados 
a revitalização. “É mais uma 
obra que atenderá a popula-
ção e promove a urbanidade 
deixando a cidade mais bo-
nita”, analisou à época Alan.

Com um projeto de ilu-
minação diferenciado com 
postes padrão colonial em 
toda a extensão da Aveni-
da das Flores, a obra ainda 
contempla o paisagismo do 
canteiro com arcos de metal 
que servem de suporte para 
as floreiras que abrigam flo-
res de inúmeras variedades, 
que somam as palmeiras 
imperiais e ajardinamento 
a cidade ganha um visual 
agradável e atrativo.

O prefeito disse ainda que 
a obra, “criará um referencial 
e embeleza o acesso à cida-
de, concorrendo também 
para elevar a autoestima da 
população, que se sente me-
lhor por viver em uma cidade 
cada vez melhor e mais boni-
ta, além de contribuir para 
a valorização dos imóveis”, 
considerou Alan Petenazzi.

CIDADE DAS FLORES:
Uniflor é considerada 

uma das maiores produtoras 
de flores do Paraná. Durante 
a gestão do prefeito José Car-
los Pagliaci (5a gestão - 1.977 
à 1.983) as ruas de Uniflor 
que antes tinham outras de-
nominações passaram a ter 
nomes de flores, de acordo 
com a Lei nº 375 de 19 de 
abril de 1979. A mesma nor-
ma ainda estabeleceu no arti-
go 3º que a cidade teria o slo-
gan oficial: “Uniflor – Cidade 
Jardim”.

Como a grande maioria 
dos municípios da região no-
roeste, Uniflor possui a sua 
vocação econômica na ati-
vidade agrícola, a cidade se 
destaca no cenário estadual 
pela produção de flores. 

O município possui qua-
tro produtores de flores. 
Como uma das maiores do 

Estado, a Agro-Flores Uni-
flor, que fica no Sítio São 
Francisco - Bairro Guarani. 
Lá estão localizadas 74 es-
tufas que produzem crisân-
temo, gérbera e outros tipos 
de flores que são enviadas a 
todo Paraná e Mato Grosso 
do Sul.

Para a obra de revitaliza-
ção da Avenida das Flores 
foram liberados em maio R$ 
330 mil em recursos esta-
duais.

Arcos de metal servem de suporte para floreiras suspensas que abrigam flores de inúmeras variedades e somam as palmeiras 
imperiais e postes em padrão colonial

Fotos: José Antônio Costa
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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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CONSELHO DE SEGURANÇA DE ALTO PARANÁ
O Conselho de Segurança de Alto Paraná – CONSEAP, informa, que será realizada em 18/10/2018, às 20h, nas 
dependências do Fórum Municipal, a eleição para o Biênio, 2019/2020, interessados em disputar a eleição para 
Diretoria do CONSEAP, favor apresentar a chapa com antecedência de 24 h (diretamente na pessoa do Presidente 
Rogério Weise, uma vez, que o conselho não conta com sede própria). A chapa para concorrer a eleição devera ser 
formada com os seguintes cargos:

I – Presidente;

II – Vice – Presidente;

III - 1º Secretário;

IV – 2º Secretário;

V – 1º Tesoureiro;

VI  - 2º Tesoureiro.

Venha participar do CONSEAP, juntos contribuir por um Alto Paraná seguro.

Alto Paraná, 19 de Setembro de 2018

SÚMULA DE LICENCA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA

ANTONIO DE PAULA FERNANDES torna 
público que requereu ao IAP, a LICENÇA 
AMBIENTAL SIMPLIFICADA, para atividade 
de comércio atacadista de carvão vegetal, 
na cidade de Ângulo, estado do Paraná. 
Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

Médico da Secretaria 
Estadual da Saúde é 

preso pelo Gaeco em Pato 
Branco, por descumprir o 

horário de trabalho

MPPR contesta decisão 
que liberou presos na 

Operação Rádio Patrulha

CRIMINAL

O núcleo de Francisco Beltrão (Sudoeste 
paranaense) do Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime Organiza-

do (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, 
prendeu em flagrante na manhã de quinta-feira, 
20 de setembro, um servidor (médico) da Se-
cretaria Estadual da Saúde que não estava cum-
prindo seu horário de trabalho.

Nesta quinta-feira, após registrar seu ponto, 

o médico ausentou-se do local de trabalho para 
prestar atendimento em sua clínica particular. 
As investigações apontaram que essa prática é 
costumeira por parte do servidor e, em função 
disso, ele foi autuado pela prática do crime de 
peculato eletrônico, previsto no artigo 313-A do 
Código Penal.

MPPR

O Ministério Público do Paraná apresen-
tou nesta semana, ao Supremo Tribunal 
Federal, três medidas judiciais contra a 

recente decisão do ministro Gilmar Mendes no 
âmbito da Operação Rádio Patrulha, deflagra-
da no dia 11 de setembro pelo Grupo de Atua-
ção Especial de Combate ao Crime Organizado 
(Gaeco) e que culminou com a prisão do ex-go-
vernador do Paraná (2011 a 2018), sua esposa, 
seu irmão, ex-secretários de governo e empresá-
rios.

No último dia 14, o ministro do STF deter-
minou “a revogação da prisão temporária do 
requerente e demais prisões provisórias que ve-
nham a ser concedidas com base nos mesmos 
fatos objeto de investigação”, aplicável a todos os 
15 investigados na operação. A decisão foi profe-
rida nos autos da Arguição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental (ADFP) nº 444, em trâ-
mite no STF, com relatoria do ministro Gilmar 
Mendes, que trata do uso da condução coerciti-
va na fase de investigação. A medida, concedida 
pelo ministro de forma monocrática e de ofício, 
ocorreu no mesmo momento em que o Juízo 
da 13ª Vara Criminal de Curitiba, a pedido do 
MPPR, havia determinado a conversão da prisão 
temporária em preventiva para 10 dos 15 presos, 
incluindo o ex-governador.

Por discordar da forma com que a decisão foi 
tomada pelo ministro, e principalmente pelos ar-
gumentos apresentados, o Ministério Público do 
Paraná interpôs agravo regimental contra a deci-
são proferida, encaminhado ao ministro Gilmar 
Mendes, e exceção de suspeição e mandado de 
segurança, ambos apresentados ao ministro Dias 
Toffoli, presidente do STF. Os documentos são 
assinados pela Procuradoria-Geral de Justiça e 
pela Coordenadoria de Recursos Criminais.

AGRAVO REGIMENTAL – No agravo, o 
MPPR ressalta que a decisão do ministro cau-
sou “prejuízo direto aos direitos da sociedade e 
do Ministério Público do Estado do Paraná” e 
que ficou evidente “o estratagema da defesa de 
manipulação da competência constitucional”, 
que se utilizou de “subterfúgio para literalmente 
escolher o juiz que julgaria a sua causa, segundo 
sua discricionariedade e conveniência”. No re-
curso, o MP destaca que o ministro-relator está 
distante da realidade fática do processo, espe-
cialmente em relação ao “fato objetivo de que o 
grupo das pessoas investigadas já procurara este 
ano (2018), em agosto, pessoas que poderiam ser 
testemunhas, para que estas omitissem a verda-
de ou mentissem aos investigadores”, e que, ao 
contrário do que foi declarado pelo ministro em 
manifestações à imprensa, o Procedimento In-

vestigatório Criminal instaurado pelo Ministério 
Público (Gaeco) é recentíssimo (de 15 de agos-
to), a partir de fatos trazidos à tona por delação 
homologada há poucos meses, conforme consta 
dos autos em que se decretou a prisão dos inves-
tigados. No agravo, o MP requer que seja anulada 
(ou reformada) a decisão recorrida, “por mani-
festa falta de fundamentação, por violação da 
competência constitucional dos Órgãos do Po-
der Judiciário e por supressão de instância”. Não 
ocorrendo tal fato, requer que a decisão seja sub-
metida ao Plenário para que seja anulada diante 
da grave “violação à garantia constitucional do 
juiz natural, ao devido processo legal e às normas 
de competência por distribuição livre e aleatória”.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – O MPPR 
também interpôs no STF exceção de suspeição 
do ministro Gilmar Mendes, que, por meio da 
imprensa, julgou o caso envolvendo o ex-gover-
nador do Paraná antes de proferir decisão em 
petição apresentada pela defesa do investigado, 
em “evidente suspeição por manifesto prejulga-
mento”. Segundo o MPPR, o ministro “fez um 
juízo antecipado e depreciativo da atuação estatal 
que culminou na decisão que, posteriormente, 
acabou por pessoalmente revogar. Pior: explici-
tou seu ‘pré-conceito’ e este foi aproveitado por 
quem nele tinha interesse”. O MP destaca ainda 
que o ministro “chegou a colocar sob suspeita a 
atividade de investigação dos Gaecos do país em 
relação a candidatos a cargos eletivos no atual 
processo eleitoral, inclusive, e em particular, o do 
Ministério Público do Paraná, ao lançar suspeita 
generalizante: ‘Sabemos lá que tipo de consórcio 
há entre um grupo de investigação e um dado 
candidato…’. Esse tipo de alusão, desprovida de 
concretude mínima e lançada ao vento de forma 
prévia e em diálogo com jornalistas, desautoriza 
que o magistrado possa vir a ser julgador do tema 
por ele criticado pública e antecipadamente”. O 
Ministério Público do Paraná requer, com o re-
curso, que seja reconhecida a suspeição do mi-
nistro Gilmar Mendes e, assim, anulada a decisão 
proferida por ele no caso citado. 

MANDADO DE SEGURANÇA – O Minis-
tério Público do Paraná impetrou, ainda, manda-
do de segurança, com pedido de liminar, contra a 
decisão proferida pelo ministro Gilmar Mendes, 
ressaltando que a decisão aderiu ao expediente 
da defesa do ex-governador de forçar conexão 
inexistente entre o objeto da ADPF e a prisão 
cautelar a que estava submetido. “O fato é que o 
relator foi escolhido. Tal escolha ocorreu porque 
o relator já havia anunciado, antecipadamente, 
pela imprensa, que considerava ilegais as pri-
sões”, contrariando todas as outras manifestações 
no mesmo caso: do juízo da 13ª Vara Criminal 
de Curitiba, do Tribunal de Justiça do Estado do 
Paraná e do Superior Tribunal de Justiça. Para o 
Ministério Público, o “caminho correto [do mi-
nistro], com a devida vênia, era não conhecer 
do pedido e, quando muito, enviá-lo à livre dis-
tribuição como ação de Reclamação ou Habeas 
Corpus”, o que não ocorreu. Nesse sentido, o 
MPPR requer, com o mandado de segurança, em 
medida liminar, a imediata suspensão dos efeitos 
da decisão impetrada pelo ministro, possibilitan-
do a prisão preventiva já decretada, assim como a 
decretação de novas medidas cautelares de natu-
reza pessoal, pelo juiz natural da causa. 

Comunicação MPPR
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Essa é uma semana tran-
quila no cinema, com apenas 
uma grande estreia. Mas o 
mesmo não se pode dizer da 
internet, que estremeceu na 
última terça-feira com o trai-
ler de Capitã Marvel. Sobre 
o que esperar do bombástico 
blockbuster da Marvel e so-
bre a estreia de O Mistério do 
Relógio na Parede a Coluna 
Sétima Arte deixa você bem 
informado.

Vamos começar falando 
de Capitã Marvel, esse filme 
ainda parece estar muito dis-
tante, tendo sua estreia pro-
gramada apenas para março 
do ano que vem, mas mesmo 
assim o estardalhaço em tor-
no dele é muito grande e se 
dá por dois motivos. Primei-
ro, a heroína que dá nome 
ao filme se tornou a grande 
esperança da humanidade 
na fase pós Thanus (se você 
assistiu Vingadores – Guer-

ra Infinita sabe do que estou 
falando). Segundo, porque o 
todo poderoso Kevin Feige, 
presidente dos estúdios Mar-
vel, deu uma entrevista em 
abril e soltou a seguinte frase: 
“Vocês vão ver um dos super-
-heróis mais poderosos que 
já apresentamos, com uma 
das histórias de origem mais 
únicas e inspiradoras". Sendo 
assim, todo fã está desespera-
damente ávido por tudo o que 
gira em torno dessa heroína, 
que será interpretada por Brie 
Larson.

Esse frisson em torno do 
primeiro trailer da história de 
origem foi tanto que desde o 
dia anterior, os fãs já tinham 
emplacado Capitã Marvel 
entre os trending topics (os 
assuntos mais comentados 
do twitter). O trailer apre-
senta Carol Danvers, a Capi-
tã Marvel, em várias fases de 
sua vida, além de vir recheado 

de referências que só os mais 
aficionados conseguem per-
ceber. Caso você ainda não 
tenha visto esse trailer, corre 
para youtube e dá uma confe-
rida, pois ele ficou realmente 
muito bom!

Agora, falando de estreia 
da semana, chegou ontem aos 
cinemas o filme de fantasia/
ficção juvenil O Mistério do 
Relógio na Parede. Sem muito 
barulho e com uma campa-
nha de marketing acanhada 
ele pretende preencher o es-
paço vazio deixado por obras 
como Harry Potter e O Se-
nhor dos Anéis. Tendo como 
base a obra literária de John 

Bellairs, escrita na década de 
1970 e que tem um razoável 
sucesso entre público, a histó-
ria faz parte de uma trilogia, 
o que já indica logo de cara o 
potencial da trama.

A direção desse filme fi-
cou por conta de Eli Roth, 
algo que surpreendeu muita 
gente, pois Roth assinou ante-
riormente obras sanguinárias, 
como, por exemplo, O Alber-
gue, de 2005, que transita en-
tre o terror e o trash. Bem por 
isso, ter um diretor como ele à 
frente de um projeto que tem 
como público alvo as crianças 
é algo, no mínimo, inusitado.

Eli Roth é um mestre no 
que faz e apresenta uma dire-
ção sóbria, capaz de prender a 
atenção das crianças e de ins-
tigar a imaginação dos adul-
tos. Dessa forma, classificar O 
Mistério do Relógio na Parede 
como um filme infantil é bas-
tante injusto. Por outro lado, é 
bom avisar previamente que 
esse é um filme que apresen-
ta algumas cenas que podem 
causar certo desconforto e 
terror em crianças mais sen-
síveis, mas não se preocupe, 
pois isso não vai tirar o sono 
de ninguém.

O elenco do filme gira em 
torno do jovem ator Owen 
Vaccaro, que já havia atuado 
antes no gênero comédia, mas 
que demonstrou muita desen-
voltura numa obra um pouco 
mais dramática. Esse ator foi 
uma boa escolha, pois, caso 
o filme tenha suficiente acei-
tação do público e venha a se 
tornar uma trilogia, Vaccaro 
ainda irá crescer muito em 
sua atuação nesse papel. Mas, 
além dele, o destaque deve ser 
dado para a improvável dupla 
Jack Black e Cate Blanchett. 
Ele são atores completamente 
diferentes, que demonstraram 
uma química e uma sinergia 
ímpar em cena. Black conti-
nua com sua atuação exage-
rada e caricata, mas isso ajuda 
a compor seu personagem, já 
Blanchett brilha como sempre 
em sua atuação. Os diálogos 
entre os dois são o ponto alto 
do filme, sem contar que são 
hilários.

O roteiro também foi mui-
to bem feito e leva a assinatura 
do criador da série de grande 
sucesso Supernatural, Erick 
Kripke. A partir dessa infor-
mação, o público já sabe o que 
pode esperar dessa trama ju-

venil, pois da mesma forma 
que na série a história conta 
com boas pitadas de terror, 
um ritmo acelerado e um 
bom desenvolvimento dos 
personagens, características 
bem típicas da obra de Kri-
pke.

Vamos à trama! Na histó-
ria o garoto Lewis, de apenas 
10 anos, acaba de perder os 
pais e vai morar em Michi-
gan, com seu excêntrico tio 
Jonathan Barnavelt. O que 
o jovem não tem ideia é que 
seu tio e a vizinha da casa ao 
lado, Sra. Zimmerman, são, 
na verdade, feiticeiros. Juntos 
precisam encontrar um re-
lógio escondido na casa que 
pode destruir toda a huma-
nidade.

Por que ver esse filme? 
Porque é um filme família, 
envolvente e com uma trama 
de fácil compreensão. Seus 
personagens apresentam ca-
risma suficiente para fazer o 
público se apaixonar, além 
de fazer os fãs mais saudosis-
tas de Harry Potter matarem 
suas saudades. Impossível as-
sistir e não gerar expectativas 
por uma provável sequencia 
ao final do filme. Boa sessão! 

Marcenaria Infemac/Lanch. Ouro Preto 
é a campeã no Suíço de Alto Paraná

O Estádio Oswaldo 
França, em Alto Pa-
raná, foi palco da 

decisão do 2º Campeonato 
Municipal de Futebol Suíço, 
no último sábado.

A decisão do título foi 
entre a Marcenaria Infemac/
Lanchonete Ouro Preto e a 
Balança/Açougue O Coste-
lão. Após empate em 1x1, 
gols de Willian (Balança) e 
Rodrigo (Infemac), a decisão 
foi para as penalidades e a 
Marcenaria Infemac/Lancho-
nete Ouro Preto levou a me-
lhor, vencendo por 5x3, e por 
consequência, conquistou o 
troféu de campeão.

EQUIPES:
Marcenaria Infemac/

Ouro Preto - Cristiano, Mar-
celo, Rogerinho, Breno, Ga-
briel, Vinícius, Danilo, Lucas 
Velasco, Marcos Caldeira, 
Rosinei, Juliano, Tiguera e 
Rodrigo. Técnico: Irineu.

Balança/Costelão - Ro-

gério, Jessé, Vitor, Mateus, 
Vinícius, Mateus Guimarães, 
Anderson, Diego, Willian 
Moraes, Willian, Deci, Val-
dinei, Igor, Gabriel, Felipe, 
Sylvio, João Ciboldi e Márcio. 
Técnico: Cláudio Mulati.

Na disputa do 3º lugar: 
Farinheira Ortiz 5x3 EC Alto 
Paraná, gols de Leandro-3 
e Eduardo-2 (FO), Emílio 
(AP). O árbitro foi Eli Marini. 
Mesário: Tico. 

Artilheiro: Deci (Balança) 
- 9 gols. Goleiro menos vaza-
do: Rogério (Balança) - 7 gols 
sofridos.

A organização foi do De-
partamento de Desporto e 
Cultura e Prefeitura de Alto 
Paraná. Coordenadores: Tico 
Ciboldi e Edilson de Mattos. 
O secretário de Administra-
ção, Fabiano dos Santos, e o 
diretor de Esportes, Thiago 
Ereno, prestigiaram a final.

Fonte:
Diário do Noroeste

Marcenaria Infemac/Lanchonete Ouro Preto, campeã

Farinheira Ortiz, 3º lugar

E. C. Alto Paraná, 4º Lugar

Balança / Açougue O Costelão, vice campeão

CHARGE | HEITOR FERNANDEZ
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Social
Osvaldo Vidual

Nosso destaque da semana é dedicado 
as enfermeiras do Hospital 

Municipal de Nova Esperança 
que, com dedicação, profissionalismo 

e muito amor, ajudam a salvar 
vidas. A elas os meus mais sinceros 
agradecimentos e reconhecimento. 

Esbanjando 
elegância, beleza 

e charme as irmãs 
Giseli e Tatiani 

Lazarini comandam 
com muito 

profissionalismo os 
serviços no Posto São 

José. Giseli é esposa 
do empresário 

Alexandre Pasquini, 
diretor da empresa.

Neta de família 
tradicional de 
Nova Esperança, 
a bela Amanda 
Paganunci Ferrarin, 
faz parte do grupo 
de colaboradores 
do Sicoob em Nova 
Esperança. Além da 
beleza e delicadeza 
de gestos, Amanda 
é uma excelente 
profissional na sua 
área de atuação.


