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Acompanhando o sucesso de outros movimentos, 
como o “Outubro Rosa” e o “Novembro Azul”, os quais, 
respectivamente, tratam dos temas câncer de mama e 
próstata, o “Maio Amarelo” é o mês de alerta para a 
sociedade sobre o alto índice de mortes e feridos no 
trânsito em todo mundo.

Escrevo essa coluna sobre a violência do trânsito 
justamente numa semana onde pessoas queridas em 
Nova Esperança, Maria Fátima de Carvalho Longuine, 
de 51 anos, e Wellington Longuine, de 53, pais do joga-
dor do Santos, Rafael Longuine, foram vítimas do trân-
sito. Além do casal, a colisão levou a óbito mais duas 
pessoas, a tia do jogador e o motorista do caminhão.

A Assembleia-Geral das Nações Unidas editou, em 
março de 2010, uma resolução definindo o período de 
2011 a 2020 como a “Década de Ações para a Seguran-
ça no Trânsito”. O documento foi elaborado com base 
em um estudo da OMS (Organização Mundial da Saú-
de) que contabilizou, em 2009, cerca de 1,3 milhão de 
mortes por acidente de trânsito em 178 países. Aproxi-
madamente 50 milhões de pessoas sobreviveram com 
sequelas.

Um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea), divulgado em setembro de 
2016, durante a Semana Nacional do Trânsito com base 
em dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), apontou 
para uma triste estatística. Os acidentes em estradas fe-
derais brasileiras deixaram 23 mortos por dia em 2014, 
outras 71 pessoas por dia ficaram feridas com gravida-
de, o que acarreta impacto sobre o orçamento público 
e a renda das famílias atingidas. É o trânsito matando 
muito no Brasil e o que é pior, pessoas inocentes estão 
perdendo suas vidas para a violência do trânsito.

Dados oficiais da PRF mostram que no ano de 2016, 
houve redução de 6,8% no número de óbitos e de 3,9% 
no número de acidentes graves nas rodovias federais 
em comparação a 2015. São classificados como aciden-
tes graves aqueles em que se registra pelo menos um 
ferido grave ou um óbito.

A redução é reflexo da estratégia operacional da 
PRF que realiza campanhas de conscientização do mo-
torista e operações contabilizando no ano passado mais 
de cinco milhões de autos de infração emitidos durante 
as fiscalizações por todo o país. Do total de autos de in-
fração, 3.272.673 foram para motoristas que dirigiram 
acima da velocidade da via.

Em 2016, ocorreram 20.994 acidentes graves em ro-
dovias federais contra 21.854 ocorrências em 2015.  Ao 
todo, em 2015 foram registrados 122.090 acidentes nos 
70 mil quilômetros de rodovias federais brasileiras sob 
os cuidados da instituição, em 2016 este número caiu 
para 96.296 acidentes registrados e atendidos pela PRF.

Nas rodovias federais que cruzam o Paraná houve 
aumento nos acidentes graves. Em 2015, foram regis-
trados 2.279 já o ano de 2016 fechou os números com 
2.339 acidentes graves, ou seja, um aumento de 2,6%. O 
número de óbitos saltou de 583 em 2015 para 652 em 
2016, um aumento de 12,4%.

Há anos a violência no trânsito em muitos países 
vem sendo tratada como um problema de saúde públi-
ca, pois mata e fere mais do que muitas guerras e aci-
dentes naturais.

Não há que culpar apenas a falta de políticas pú-
blicas permanentes do governo como a educação para 
o trânsito, pois todos nós, eu e você somos parte do 
trânsito, ora como motoristas, ora como pedestres ou 
passageiros. É necessário envolvimento e comprome-
timento de todos. Cidadãos, autoridades e Poder Judi-
ciário. Pare e pense por alguns instantes. Com certeza 
recordará rapidamente a falta de pessoas próximas, 
amigos, familiares que foram vítimas de um acidente 
de trânsito.

Diante disso, o desafio é não apenas olhar para os 
números assustados pela violência, mas procurar mu-
dar a atitude para um trânsito mais seguro que valorize 
a vida e garanta o direito constitucional de ir e vir.

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680
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“Eu não sou o meu carro. Eu sou quem dirige 
esse amontoado de lata e fios e o modo como 
eu vou dirigir a minha vida e o meu carro é que 
vai determinar como eu valorizo as pessoas e a 
vida”.  Márcia Pontes, especialista em Trânsito

“O Brasil precisa explorar com urgência a sua riqueza - porque 
a pobreza não aguenta mais ser explorada”- Max Nunes

***

***

Maio Amarelo Trânsito –adequações necessárias
Esta semana conversei com o Secretário de Obras, Tuna Basso (foto) 
e lhe passei uma situação acerca das quadras/ruas 
que se tornaram contramão em frente aos colégios. 
Moradores próximos aos Colégios Nice Braga e 
Sabidinho me procuraram para propor a ideia de 
se estabelecer o sentido único apenas nos horários 
de entrada e saída das escolas, com uma placa adi-
cional orientando para tal. Nos demais horários 
poder-se-iam os carros transitar normalmente, 
respeitando, portanto, sentido único apenas em alguns horários pré-
-estabelecidos. Muito solícito e ciente de suas atribuições,  Tuna Basso 
relatou que o trânsito é uma preocupação do município e alvo de estu-
dos para disciplinar a questão.

Torneio do trabalhador
Há tempos acontece em Nova Esperança o tradicional trabalhador, 
evento que, dada a desestruturação do futebol varzeano e a extinção de 
dezenas de equipe, havia perdido força. Na contramão disso, aumenta-
ram os times de futebol suíço. Sensível e atenta a este novo panorama, 
a Secretaria Municipal de Esportes decidiu então implantar um novo 
modelo, utilizando os campos no interior do estádio, transformando-os 
em campo de futebol suíço, com as medidas padrão. No lado externo, 
atividades para crianças e jovens como mini vôlei, vôlei de grama e mini 
futebol. Meu filho de 12 anos esteve lá e aprovou as atividades. Parabéns 
a todos os envolvidos na realização desta tradicional festa.

Planta Genérica – atualização
O anteprojeto de Lei 08/2017 está sendo estudado e dispõe sobre a 
atualização da  Planta Genérica de Valores para lançamento e cobran-
ça dos impostos imobiliários busca estabelecer parâmetros e classifi-
cação das edificações em Nova Esperança. O tema é polêmico e divide 
opiniões. De acordo com Gustavo Arguelho, consultor contábil que 
está prestando serviço para o município, “Sem atualização dos valo-
res desde o ano de 1978, a Planta Genérica de Valores do Município 
traz grandes discrepâncias no preço do metro quadrado de terrenos e 
imóveis, o que interfere diretamente no cálculo do Imposto Predial e 
Territorial Urbano.Uma vez adequada, seria possível o melhor cum-
primento de metas fiscais, permitindo melhorias no desempenho da 
administração tributária municipal”, defendeu a idéia, Arguelho. 
A atualização de uma planta genérica de valores não é algo simples e, 
em via de regra, requer a realização de audiências públicas e posterior 
apresentação de projeto e aprovação por parte da Câmara Municipal.  
Temendo desgaste político, a Câmara anterior decidiu não discutir e 
consequentemente votar sobre o tema. Qual a sua opinião?

Menor índice de mortalidade infantil
O Paraná registra atualmente o menor índice de mortalidade infantil 
da história da saúde pública do Estado. O índice é de 10,49 mortes de 
bebês a cada mil nascidos vivos, na média do Estado. As regionais da 
Secretaria Estadual de Saúde de Paranavaí, Francisco Beltrão, Cianor-
te, Toledo, União da Vitória, Telêmaco Borba e Maringá já apresen-
tam índice de um dígito (menor que 10). Nos últimos anos, o Estado 
reduziu a mortalidade infantil em 14% e a mortalidade materna caiu 
em 29% – comparado aos índices de 2010. Desenvolvido pela Secreta-
ria de Estado da Saúde, o programa Mãe Paranaense recebeu, em seis 
anos, investimento de mais de R$ 630 milhões. Hoje 160 maternidades 
e hospitais integram a Rede, sendo que 30 deles são referências em 
gestação de alto risco. Foram implantados 18 Centros Mãe Paranaen-
se. Nas regiões onde não há Centro, as gestantes e bebês são atendidos 
em ambulatório hospitalar. Boa notícia.

Intoxicação por medicamentos
Dados da Secretaria de Estado da Saúde mostram que desde 2012 
o Paraná já registrou 17969 casos de intoxicação causada por medi-
camentos. Apenas no ano passado, o número chega a 4053. Mais de 
metade destes casos ocorre com pessoas entre 20 e 49 anos e pouco 
mais de 71% das vítimas são mulheres. Os números assustam, e com 
razão. No comparativo, por exemplo, com os casos de intoxicação en-
volvendo agrotóxicos de qualquer natureza (883), o número de casos 
de intoxicação por produtos químicos (1834) ou os casos envolvendo 
intoxicação pelo uso de drogas (3956), no mesmo período, é possível 
verificar que os medicamentos estão na liderança absoluta.  A Secre-
taria revela, ainda, que mais de cinco mil destes casos ocorreram em 
virtude de fatores como a má conservação do medicamento e a in-
gestão de produtos fora do prazo de validade, erros na prescrição ou 
administração e a automedicação. É bom ficar alerta.

Menor infrator – tempo de internação ampliado
Projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Se-
nado amplia de três para oito anos o tempo de internação do adolescen-
te apreendido por conduta descrita na legislação como crime hediondo. 
O texto, que segue agora para a análise da Câmara dos Deputados, mo-
difica o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), ampliando para 
pessoas entre 18 e 26 anos as regras do estatuto. Atualmente, o limite é 
21 anos de idade.
A medida, aprovada ontem (3) em caráter terminativo, consta do substi-
tutivo apresentado pelo senador José Pimentel (PT-CE), relator do Pro-
jeto de Lei 219 de 2013, de autoria do senador Aécio Neves (PSBD-MG). 
Para Pimentel, a atual redação do ECA não impõe punições “proporcio-
nais” às circunstâncias e à gravidade da infração cometida pelo adoles-
cente infrator, nem às circunstâncias e às necessidades do jovem e da 
sociedade. Ainda segundo o relator, o estatuto prevê “de forma genérica” 
a possibilidade de internação nos atos cometidos mediante violência e 
grave ameaça no cometimento de outras infrações graves, com período 
máximo de três anos e liberação compulsória aos 21 anos de idade.

Corrupção de menores
De acordo com a proposta, o adulto que usar criança ou adolescente 
para a prática de crime poderá ter a pena aumentada até o dobro do 
estabelecido pelo Código Penal para o delito.O texto aprovado pela 
CCJ, além mudar o Código Penal, modificas as leis de combate a orga-
nizações criminosas (12.850/2013), de crimes hediondos (8.072/1990) 
e de combate às drogas (11.343/2006). Em relação a todas elas, o subs-
titutivo prevê o aumento de pena dos agentes quando houver a parti-
cipação de criança ou adolescente na infração. As informações são da 
Agência Brasil.

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

A Operação Lava Jato tem contato com vários 
acordos de delação premiada, Como se trata de caso 
de crime organizado e lavagem de dinheiro, os de-
latores são obrigados a revelar quem fazia parte da 
organização criminosa e como ela funciona.

A delação premiada é definida como o mecanis-
mo estatal oferecido ao acusado para colaborar com 
as investigações criminais em andamento, no caso 
do réu que confessa a autoria e delata seus compar-
sas com o objetivo de ter ao final do processo, van-
tagens na aplicação de sua pena ou até mesmo ver 
extinta a punibilidade.

O que se pretende com este instituto é que o Es-
tado proteja bem jurídico mais importante. Na ver-
dade, o Estado se vale da cooperação do criminoso 
em troca de informações valiosas para o deslinde do 
processo em busca de apurar a verdade.

Assim, para garantir a aplicação deste direito, 
deve-se ter uma garantia da própria segurança do 
delator, já que dificilmente um criminoso trairia 
seus companheiros, pois sabe que tal atitude terá 
uma reprimenda severa por parte das organizações 
criminosas.

É claro que a lei vinculou a delação à outras pro-
vas, pelo simples fato de as vezes haver entre o de-
lator e os corréus interesses ilícitos, como mentiras 
ou vingança, o que pode alterar a verdade dos fatos.

No entanto há que se ter cuidado na aplicação 
deste instituto, pois a delação premiada permeia vá-
rios pontos importantes que devem ser ponderados 
como por exemplo o grau de veracidade nas infor-
mações prestadas, a exigência de checagem minu-
ciosa dessa veracidade, segurança para o delator e 
sua família, impunidade daquele que é o delator, etc.

Pensando nesta perspectiva, é importante que o 
Estado busque outros mecanismos a fim utilizar-se 
o menos possível da delação, mas até que se che-
gue a melhores técnicas na investigação. É preciso 
melhorar o instituto da delação premiada, a fim de 
que não se utilize dele de forma leviana e indiscri-
minada, mas que primeiro sejam tentadas todas as 
demais possibilidades.

Mesmo com todos os pontos controversos da 
delação premiada, ela ainda é um “mal necessário”, 
pois o crime organizado onde há o envolvimento 
de empresas e pessoas públicas poderosas, tem hoje 
força suficiente para desestruturar nossa democra-
cia.

A DELAÇÃO PREMIADA

"Nada agrava mais a pobreza do 
que a mania de querer parecer 

rico". (Marquês de Maricá)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão
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Crime
O crime movimentou a cidade e de lá para 
cá o setor de investigação da Polícia Civil 
entrou em ação no sentido de elucidar o 
caso e prender os autores do ocorrido.

Opinião do Blog
Ministério Público  Federal 

(MPF) e Supremo Tribunal Fe-
deral (STF): um prende e o ou-
tro solta!

Lá pelos idos meses de janei-
ro e fevereiro deste ano, o falido 
empresário Eike Batista, que já 
foi considerado um dos homens 
mais rico do Brasil, sendo acla-
mado e endeusado pela impren-
sa , quer onde estivesse, viu o 
seu nome envolvido em vários 
escândalos, principalmente nos 
casos de corrupção e lavagem de 
dinheiro da Petrobrás. Sua prisão 
foi decretada e os gastos que o 
governo federal teve para prende-
-lo foi muito grande pois estava 
nos Estados Unidos. O montante 
dessas falcatruas até hoje ainda 
não foram definidas pois as ne-
gociatas era volumosas.  Depois 
de mais ou menos 70 dias, Eike 
foi liberado para cumprir prisão 
domiciliar numa manobra do 
ministro Gilmar Mendes, do STF, 
alegando que corrupção e lava-
gem de dinheiro não são motivos 
para manterem Elke na cadeia. 
Passado alguns dias, Ministério 
Público Federal e Sérgio Moro  
(coordenador da Lava Jato), de-
terminaram que Elke só estaria 
em prisão domiciliar se pagasse a 
fiança de R$ 52 milhões. Depois 
de ser coordenado a 32 anos de 
cadeira por falcatruas, corrupção, 
esquema do mensalão, propinas, 
lavagem de dinheiro, etc., o ex 
ministro José Dirceu foi liberado 
para cumprir prisão domiciliar, a 
revelia do Ministério Público Fe-
deral que tinha argumentos de so-
bra para mantê-lo preso. A esposa 
de Sérgio Cabral, Adriana Ancel-
mo, já foi presa pelo Ministério 
Público Federal várias vezes, por 
diversos motivos. Já foi solta pelo 
Supremo Tribunal Federal várias 
vezes alegando que ela tem filhos 
pequenos, não sei mais o que, não 
constitui perigo para a sociedade, 
etc., etc.  Quantas mulheres neste 
Brasil já tiveram filhos e tem fi-
lhos pequenos e estão presas por 
motivos até fúteis, em relação aos 
milhões que Adriana Ancelmo e 
seu marido Sergio Cabral rouba-
ram dos cofres públicos, contri-

buindo para quebrar financeira-
mente o Estado do Rio de Janeiro? 
Como se vê nesses exemplos,  dá 
a nítida impressão que as leis do 
MPF e do STF são diferentes, ge-
rando interpretações diferentes. A 
verdade é que as decisões do STF 
sem sido puramente política e de 
interesses até escusos, segundo vá-
rios jornalistas e até mesmo a po-
pulação brasileira tem essa convic-
ção. Depois que o senador Renan 
Calheiros desacatou e humilhou o 
STF, esse órgão perdeu totalmente 
a sua credibilidade, respeito e fina-
lidade. Assim como a maioria dos 
brasileiros, eu também  não acre-
dito na honestidade do STF.- 

Diabetes  Gestacional
Geralmente o diabetes gesta-

cional tem o seu desenvolvimento 
próximo ao 3º trimestre (24ª a 28ª 
semana) de gestação e após o par-
to geralmente a doença  desapare-
ce, mas pode persistir o quadro.  
Apesar de ser um estado curável, 
a portadora de diabetes gestacio-
nal aumenta as possibilidades  de 
desenvolver diabetes mellitus tipo 
2  num futuro de 10 a 20 anos 
ou mesmo aumentar os ricos da 
doença  nas próximas  gestações. 
Segundo pesquisa, 4% de todas as 
gestações correm o risco da doen-
ça;

Causas: Ainda se discute a 
causa do diabetes gestacional. To-
davia, a explicação aceita hoje em 
dia é que a doença é consequência 
dos inúmeros hormônios produ-
zidos pela placenta que acabam 
inibindo a produção ou mesmo 
a ação da insulina produzida no 
pâncreas ( resistência a insulina) 
, aumentando a taxa de glicose no 
sangue e a  sua redução no interior 
das células, onde gera energia para 
o nosso organismo. O excesso de 
glicose no sangue gera o diabetes.

Fatores de risco para o dia-
betes gestacional: a)  Paciente de 
35 anos ou mais; b) Paciente com 
sobrepeso, obesidade ou ganho ex-
cessivo de peso na gravidez atual; 
c) Deposição central excessiva de 
gordura; d) História familiar de 
diabetes; e) Crescimento fetal ex-
cessivo, polidrâmnio ( excesso de 
líquido amniótico) , hipertensão, 

pré-eclampsia; f) Síndrome de 
malformação; g) História de ante-
cedentes obstétricos com abortos 
de repetição; h)Síndrome de ová-
rios policísticos; h) Etnia negra, 
hispânica, indígena ou asiática.

Riscos para o bebê: O bebê 
de gestante com diabetes gesta-
cional tem  tendências de: a) Peso 
excessivo no nascimento; b) Nas-
cer prematuro e ter a síndrome do 
desconforto respiratório; c) Ter 
diabetes mellitus tipo 2 no futuro; 
4) Quando  a gestante não é devi-
damente tratada, o bebê corre o 
risco de morte ou após nascimen-
to. Mesmo após o nascimento, o 
bebê deverá ser submetido a testes 
de glicemia periodicamente.

Sintomas de diabetes gesta-
cional - A princípio o diagnósti-
co de diabetes gestacional não é 
tão simples pois os sintomas são 
semelhantes ao de uma gravidez 
normal como: a) Muita sede e 
fome; b) Urinando muito; c) Au-
mento de peso: d) Cansaço e visão 
turva; e)Inchaço de pernas e pés; 
f) Infecções de repetição de cistite 
e candidíase;

Diagnóstico: a) Glicemia de 
jejum em várias tomadas durante 
a gravidez, desde o início do pré-
-natal; b) Teste de tolerância a gli-
cose: c) US Obstétrica; d) Monito-
ramento Fetal;

Tratamento: 1) Dieta alimen-
tar, evitando frutas e alimentos ri-
cos em carboidratos; 2) Exercícios 
físicos moderados com controle 
de peso; 3) Controle periódico 
da doença com a glicemia e a he-
moglobina glicada; 4) Monitora-
mento da gestante e do bebê; 5)
Hipoglicemiante oral ou Insulino-
terapia. Mesmo após a gravidez, a 
paciente deverá ser submetida a 
testes  periódicos de glicemia.

Coisas do Cotidiano
• Vermelhou, Vermelhou - 

Tendência forte da estação, a cor 
eleva a autoestima e dá energia. 
Dos tons vibrantes aos mais escu-
ros, vinhos e rosados,  a cor ver-
melha está em alta. Associada ao 
poder e a paixão, a cor transmite 
feminilidade. Por atrair muito os 
olhares, a cor deve ser combina-
da com tons mais neutros como o 
branco, neutro, o nude ( cor clara 
semelhante a pele), com a finali-
dade de quebrar a impressão de 
agressividade da cor. O vermelho 
pode reinar na roupa ou ser ape-
nas um acessório dela;

• Conserto com "s" e  Concer-
to com "c". Quando é que se es-
creve conserto com "s"? Conserto 
com "s" significa consertar, reparar, 
corrigir, selecionar, por em ordem 
ou organizar algo, arrumar, ajeitar, 

restaurar algo que está estragado, 
remendar, resolver, etc. Ex. Meu 
celular necessita de um conserto.  
Já Concerto com "c", significa um 
show musical, recital, sarau, acor-
do, ajuste, concordar, reunir, etc. 
Ex. Amanhã,  haverá um concerto 
de piano no Salão Paroquial. Con-
serto com "s" e  Concerto com "c" 
tem a mesma pronúncia, mas com 
grafias e significados diferentes. 
Na gramática portuguesa são cha-
madas de palavras "homófonas".  
Exemplos de palavras homófonas: 
acento e assento, cozer e coser, sin-
to e cinto, mau e mal, cem e sem, 
houve e ouve, etc.;

• Ex estudante de medicina, 
cantor e compositor Belchior 
morre aos 70 anos, de morte na-
tural, numa pequena cidade do in-
terior do Rio Grande do Sul, onde 
vivia no ostracismo há mais de 10 
anos.  Cearense de origem,cantor 
inigmático,  muito depressivo, 
chegando a ser um andarilho, Bel-
chior fez muitos sucessos com vá-
rias de sujas músicas, sendo muitas 
delas interpretadas por cantores 
famosos como Elis Regina, Oswal-
do Montenegro, etc. Uma delas foi 
essa: Medo de Avião - "Foi pelo 
medo de avião, Que eu segurei 
pela primeira vez  a tua mão, Um 
gole de conhaque, Aquele toque 
em teu cetim, Que coisa adoles-
cente, James Dean"... ( Belchior 
1946 - 2017 );

• O que é Entretenimento?  
Pode ser o nome dado para diver-
sas ações que fazem com que as 
pessoas passem o tempo intera-
gindo, ou não, com elas. Assistir 
televisão, ir ao cinema ou teatro, 
acompanhar um show,  jogar vi-
deo game, ler um livro, enfim, são 
diversas as formas de fazer com 
que um público se entretenha e 
passe o tempo.  Portanto, entrete-

nimento nada mais é que distrair, 
entreter; 

• 85% dos brasileiros querem 
eleições presidenciais já. 72% são 
contra as reformas da Previdência. 
Em delação premiada,  um mem-
bro da Odebrecht declarou que 
foi feito um depósito vultuoso  na 
conta de Michel Temer num pa-
raíso fiscal no Caribe. Reformas à 
toque de caixa, sem discussão com 
a sociedade, com deputados sen-
do comprados como um balcão 
de negócios para votarem a favor, 
deixa-nos muito preocupado com 
o futuro do país;

• Temer usando o porrete em 
cima dos deputados federais alia-
dos para que votem em seus pro-
jetos, sem muita discussão. Os 
contrários em que o presidente os 
agraciou com cargos políticos no 
segundo e terceiro escalões do go-
verno estão sendo  sumariamente 
despedidos. Os que forem fieis, re-
ceberão cargos, dinheiro e  outras 
coisas mais. Essa é a política do 
neo-liberalismo! "Só recebe quem 
dá", como diria o ex presidente e 
ladrão José Sarney!

• Os presidiários José Dirceu 
e Eduardo Cunha estão fazendo 
faxinas, entregando marmitas no 
presidiário. Cada três dias de tra-
balho, é redução da pena de um 
dia. Mas e a vultuosa quantia em 
dólares que esses ladrões rouba-
ram do povo brasileiro como é que 
fica?

• A apresentadora brasileira 
Sabrina Sato, foi um dos destaques 
do baile da AMFAR, realizado 
em várias cidades do mundo ao 
longo do ano. No leilão realiza-
do no evento, Sabrina arrematou 
um dos itens mais cobiçados por 
R$220 mil. Tratava-se de um en-
saio fotográfico com a socialite 
americana Kim Kardashian que 

será feito em um hotel de luxo em 
Los Angeles. As fotos serão publi-
cadas na revista Vogue Brasil e no 
Instagram de Kim que tem mais 
de 99 milhões de seguidores no 
mundo, sendo um dos mais caros 
e badalados do planeta terra. Só 
para você ter ideia quem é Kim 
Kardashiam, certa vez  ela perdeu 
100 mil seguidores por ter  publi-
cado fotos de seu bumbum com 
celulites. Como se costuma falar: 
"quem tem, tem; quem não tem, 
bate palma"!

Lula amplia liderança para a 
disputa presidencial

Pesquisa divulgada pela Da-
tafolha no dia 26 de abril último, 
realizada em  171 municípios e 
sendo ouvidos 2.781 eleitores, 
Lula amplia as intenções de votos 
dos eleitores para 30%. Tal expli-
cação pode ser dada por ter Lula 
ter sido o melhor presidente deste 
país e  a grande rejeição do atual 
presidente e golpista Michel Te-
mer, além do fato de que Aécio, 
Serra, Alckmin, todos dos PSDB 
terem os seus nomes na lista de 
corruptos e ladrões em alto estilo 
nas delações da Odebrecht, sendo 
que Aécio possui  um volume in-
contável de dólares no paraíso fis-
cal europeu de Liechtenstein. Em 
segundo lugar aparece o nome do 
deputado federal Jair Bolsonaro, 
PSC-RJ, com 15% das intenções 
de votos, empatado com a ex se-
nadora Marina Silva. Bolsonaro 
tem uma grande concentração 
de votos entre os jovens ricos, de 
maior renda. Quem aparece tam-
bém nas pesquisa, é o atual prefei-
to de São Paulo João Dória, com 
9%. Num segundo turno, somente 
Marina Silva, ou Sérgio Moro, po-
deriam dar trabalho para a eleição 
de Lula.

ENTRELINHAS
***Ao que parece, a Arena da Baixada, estádio do Atlético Paranaense virou salão de festa dos times adversários. Derrotas 
seguidas pelo mesmo placar de 3x0 para Coritiba e San Lorenzo deixam a torcida preocupada quanto ao futuro do 
time***Essa questão da Previdência ainda vai dar muito o que falar. Policias Militares, federal etc. estão sendo beneficiados 
com a aposentadoria de 55 anos. Enquanto isso, a massa trabalhadora (povão) ter que tralhar até 65 anos***Em 55 dias, 
o Ministro da Justiça, Osmar Serraglio, teve audiências com 100 ruralistas e nem uma vez com os índios. Isso explica as 
mortes e tiroteios entre índios e ruralistas no Maranhão.***É inaceitável que Juízes ganhem mais que o teto do servidor, ou 
seja, R$33,7 mil mensais, além de auxílio moradia, auxílio vestuário, auxílio alimentação e auxílio livro que a classe recebe. 
O judiciário deveria ser o primeiro a dar o exemplo e cumprir as leis constitucionais. Lamentavelmente, o corporativismo 
no Brasil é uma erva daninha. O nosso judiciário é um dos mais caro do mundo consumindo 1,8% do PIB.***Estrela do 
tradicionalismo católico, o cardeal americano Raymond Burke, 67, firmou-se como o mais ferrenho adversário do Papa 
Francisco na estrutura da Igreja Católica a partir de 2016. Burke e seus aliados querem saber detalhes do Papa Francisco sobre 
casamento, divorciados morando com companheiros podendo comungarem, homens casados podendo celebrarem missas, 
etc.***Mesmo sem vice-presidente, o Brasil gasta uma média de R$120 mil mensal para manter o Palácio Jaburu. Pode uma 
coisa dessa?***"Quando alimentei os pobres chamaram-me de Santo, mas quando eu perguntei por que há tanta gente pobre, 
chamaram-me de Comunista." (Dom Hélder Câmara, cearense de Fortaleza, Arcebispo de Olinda, Pernambuco, ficou muito 
conhecido no Brasil por ter se tornado um líder contra a ditadura, o autoritarismo e defensor intransigente dos direitos 
humanos. Líder dos movimentos estudantis, camponeses, contra a fome e a miséria. Foi várias vezes chamado pelos militares 
pós revolução de comunista por ter escrito vários manifestos contra a ditadura militar. Em função disso, todos os seus 
auxiliares foram presos ou mortos.  Fez uma denúncia na França contra a ditadura no Brasil. Foi fundador da Confederação 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e um dos defensores ferrenhos da Teologia da Libertação - 1909 - 1999).

Polícia prende suspeitos de homicídio ocorrido 
mês passado em Presidente Castelo Branco

O delegado Dr. Leandro Farnese Teixeira explicou que as 
investigações na identificação dos demais autores já estão 

bem avançadas e em breve o caso terá mais novidades.

As Polícias Civil e Militar 
de Nova Esperança efe-
tuou esta semana a prisão 

de dois homens, apontados como 
autores do homicídio ocorrido na 
noite de 04 de abril em Presidente 
Castelo Branco.  Na ocasião, Fer-
nando Gomes de Souza, 34 anos, 
morador do Jardim Liberdade, foi 
morto com um tiro na cabeça. O 
crime movimentou a cidade e de 
lá para cá o setor de investigação 
da Polícia Civil entrou em ação no 
sentido de elucidar o caso e pren-
der os autores do ocorrido.  

De acordo com o delegado, Dr. 
Leandro Farnese Teixeira, “as in-
vestigações estão em estágio avan-
çado e os autores já identificados. 
A prisão destes dois dos suspeitos 
irá contribuir ainda mais para a 
elucidação do caso. Nesta semana 
a PM efetuou a prisão de um dos 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Dois homens foram presos esta semana suspeitos na participação do homicídio acontecido no 
início de abril em Presidente Castelo Branco

Fernando 
Gomes de 
Souza, de 

34 anos, 
que mo-
rava em 

Presiden-
te Castelo 
Branco foi 
morto mês 

passado 
um tiro na 

cabeça

suspeitos e na manhã de quinta-
-feira (04) os investigadores da PC 
prenderam mais um. Eles perma-
necerão presos no decorrer das 
investigações, para que sejam ob-
tidos os elementos de informação 
necessários para robustecer a ação 
penal”, relatou Farnese.

O CRIME
No mês passado um dos auto-

res adentrou a residência, deu um 
soco no rosto da vítima e em segui-
da sacou de uma pistola, atirando 
em sua cabeça. Segundo a polícia 
a motivação teria sido uma discus-
são anterior envolvendo a vítima 
e o autor do crime. Na ocasião da 
desavença estavam reunidos a víti-
ma, a ex-mulher e esta testemunha 
em outro local. Foram pra casa e 
o Sr. Sebastião, avó do Rafael que 
foi quem depois deu o disparo, foi 
até a porta e discutiu com o Fer-
nando que na sequência deu um 
empurrão no idoso, que caiu ao 
chão, indo logo embora. Passado 
certo tempo, a mulher saiu da casa 
e logo após chegaram os autores 
do crime, estando entre eles Rafael 
(neto de Sr. Sebastião) e cometeu o 
crime. 

“A desavença anterior ocorrido 
com o avô do autor e o envolvi-
mento do criminoso com o tráfico 

de drogas, haja vista ser a vítima 
consumidor de crack, foram os 
fatores que desencadearam a tra-
gédia”, explicou o delegado.  

“Testemunhas oculares no lo-
cal viram quando os autores dei-
xaram a residência da vítima, que 
vivia uma relação transitória com 
a ex-mulher. Eram idas e vindas 
no relacionamento, mas em suma 
quase sempre estavam juntos”, fi-
nalizou o delegado Dr. Leandro 
Farnese Teixeira. 

Uma vez decretada a prisão 
preventiva, cada um dos envolvi-
dos deverá responder por sua res-
pectiva participação do homicídio. 
Os presos A.F. e L.P.  tem 24 e 22 
anos respectivamente. À reporta-
gem, ambos se declararam inocen-
tes.  A Polícia continua acompa-
nhando o caso e em breve deverá 
apresentar novidades.

Divulgação

Alex Fernandes França
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Nova Esperança marca um golaço na 
retomada do Torneio do Trabalhador

ESPORTE

O esporte é um fenôme-
no social que faz par-
te da vida das pessoas. 

As emoções, disputas, sociali-
zação estão nesse contexto, e 
não foi diferente no feriado 
prolongado, onde Nova Es-
perança viveu momentos de 
nostalgia, emoção, homena-
gens e muitas disputas espor-
tivas.

No dia 30 de abril, domin-
go passado, foi a vez do Han-
debol que através do Professor 
Ronaldo de Mello, realizou 
uma partida amistosa entre 
Nova Esperança e Parana-
vaí, em comemoração aos 49 
anos de Handebol no Paraná, 
e o grande homenageado foi o 
professor João Marin que deu 
início a modalidade em Nova 
Esperança no ano de 1968 – 
foi um momento ímpar onde 
grandes nomes da modalida-
de se encontraram e puderam 
relembrar histórias e conquis-
tas.

As comemorações do Dia 
do Trabalho foram recheadas 
de muitas atividades espor-
tivas no Estádio Municipal, 
com festival de mini vôlei, tor-
neio de vôlei de grama, cam-
peonato de skate e um passeio 
ciclístico que agitaram o dia 
na parte externa do comple-
xo. O formato das atividades 
dá início a uma nova visão de 
esporte e lazer, onde todos os 
segmentos devem ser atendi-
dos.

O grande destaque do dia 
foi o retorno do Torneio do 
Trabalhador agora na moda-
lidade de futebol suíço, mos-
trando a força desse esporte 
no município com a partici-
pação de 18 equipes, que pro-
tagonizaram excelentes jogos. 

Com formato dinâmico e ex-
celente organização, o setor 
de esportes de Nova Esperan-
ça comprova que mesmo com 
poucos recursos, mas muita 
criatividade é possível realizar 
eventos de sucesso.

Com saldo positivo, quem 
marcou um golaço foi a po-
pulação que esteve presente 
para assistir e participar das 
atividades. O professor Marcio 
Silva agradece a todos pelo o 
apoio, credibilidade e parceria. 
“Quero agradecer os muníci-
pes e equipes que participaram 
do evento, também o apoio 
do prefeito Moacir Olivatti, 
secretários que contribuíram 
sem medir esforços para que 
o evento fosse realizado. Em 
especial, a equipe do setor de 
esportes que trabalhou com 
afinco durante a semana para 
receber bem todas as equipes 
e público em geral, sem me 
esquecer dos colaboradores 
Homenett Telecom, Sicredi 
e Princesinha Calçados pela 
parceria.” – “Sonhos e ideais 
não são construídos sozinhos, 
juntos somos mais  fortes.”

Fonte: Márcio Silva e 
ASCOM/NE

APOIO:

O  J o s é  A l f r e d o  s e m p r e  f e z  m e u  D i a  d a s  M ã e s  u m  d i a  m u i t o  f e l i z .  A  g e n t e  t o m a v a  

o  c a f é  d a  m a n h ã  c o m  t o d a  a  f a m í l i a  r e u n i d a  e  d e p o i s  f a z í a m o s  o  q u e  m a i s  g o s t á v a m o s : 

a s s i s t i r  f i l m e s  j u n t o s ,  s e m p r e  d e  m ã o s  d a d a s .  M a s  a  g e n t e  n ã o  p o d e  f a z e r  m a i s  i s s o , 

p o r q u e  o  J o s é  A l f r e d o  m o r r e u  e m  u m  a c i d e n t e  d e  t r â n s i t o .

A P A R E C I D A  F Á T I M A  M A C H A D O .  P E R D E U  O  F I L H O  E M  U M  A C I D E N T E  D E  T R Â N S I T O  E M  2 0 1 4 . 

N E S T E  D I A  D A S  M Ã E S ,  D Ê  U M  P R E S E N T E  D E  C O R A Ç Ã O : 

D I R I J A  C O M  S E G U R A N Ç A .

“
MEU ÚLTIMO 
DIA DAS MÃES 
FOI EM 2014.
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Certificado inédito valida 
contribuição da Cooperativa 

ao meio ambiente

Alunos do Projeto Piá II 
conhecem o processo de 

produção do Jornal Noroeste

“Planeta Lexmark” tem a finalidade de 
conscientizar os usuários dos impactos ambientais 

que um cartucho pode causar no planeta, caso 
seja simplesmente descartado no lixo

SICREDI UNIÃO PR/SP

Práticas de conscienti-
zação ambiental já pas-
saram a fazer parte da 

rotina de diversas instituições 
há muito tempo e na Sicredi 
não seria diferente. Com o 
respaldo da Comercial Porto 
Alegrense de Máquinas Cal-
culadoras, a Cooperativa Si-
credi União PR/SP vem - por 
meio da área de Tecnologia 
da Informação - se sobres-
saindo no descarte correto de 
suprimentos.

 
PROGRAMA - Elabora-

do pela Lexmark (empresa 
norte-americana que fabrica 
equipamentos e suprimentos 
para impressão), o Programa 
“Planeta Lexmark” se norteia 
na Política Nacional de Resí-
duos Sólidos, instituída pela 
Lei 12.305 de 02 de agosto de 
2010 e regulamentada pelo 
Decreto 7.404 de 23 de dezem-
bro de 2010, a qual cria res-
ponsabilidade compartilhada 
entre fabricante, distribuidor 
e consumidor final.  De acor-

do com Alessandro Ferreira 
de Albuquerque, assessor em 
Tecnologia da Informação, 
quando um cartucho acaba e 
é preciso trocá-lo, a caixa do 
novo cartucho deve guardar 
o usado. “Dessa forma devol-
vemos os suprimentos à Co-
mercial Porto Alegrense de 
Máquinas Calculadoras que 
repassa diretamente à Lex-
mark”, explica. Alessandro 
também conta que é a primei-
ra vez que a Sicredi União PR/
SP recebe uma certificação 
tão representativa à preocu-
pação da Cooperativa com a 
preservação do meio ambien-
te. “Sempre estamos criando 
processos para diminuir o 
impacto na natureza e, conse-
quentemente, gerar economia 
à Cooperativa. Assim, assegu-
ramos a responsabilidade de 
todos os colaboradores neste 
processo”, afirma Alessandro. 

 
 DESTINAÇÃO – Os 

cartuchos recolhidos são des-
membrados em várias partes 

Na quarta-feira, 03 de 
maio, os dois turnos 
de atendimento do 

Projeto Piá II, recebeu a visita 
do diretor do Jornal Noroes-
te, José Antônio Costa, que 
realizou uma palestra para 
as crianças com o propósito 
de esclarecer todo o proces-
so realizado na elaboração 
do periódico e as fases de-
mandadas para que o jornal 
chegue às mãos dos leitores, 
desde a elaboração de pauta, 
pesquisa, redação, diagrama-
ção e impressão, despertando 
nas crianças interesse nas ati-
vidades realizadas, focando 
principalmente na importân-
cia do Jornal e do jornalis-
mo na sociedade, bem como 
o valor do hábito da leitu-
ra para todos os cidadãos e 
principalmente as crianças, 
para que despertem em si co-
nhecimento, senso crítico e 
empoderamento.

Segundo a Assistente So-
cial Ariana Jaqueline Mares-
calchi Ornellas, a palestra é 
parte integrante do “Projeto 
Cidadania” e “Projeto Traba-
lhando as Profissões”, desen-
volvido pela equipe técnica 
daquele serviço, tendo como 
objetivo o desenvolvimento 
pessoal e social das crianças.

O Projeto Piá II é vincula-
do à Secretaria Municipal da 
Assistência Social e presta um 

O repasse de conteúdo acadêmico é o axio-
ma da maioria dos cursos de ensino 
superior no Brasil de hoje. Costurar as 

palavras desse modo pode soar não apenas uma 
postura exorbitante, como também um pouco 
duvidosa. O fato é que a imagem de alunos como 
seres passivos e professores como entidades má-
ximas dentro de sala de aula é uma cena que vem 
sendo alvo de um processo de desconstrução - ao 
menos para as instituições preocupadas em ino-
var.

Um rápido exercício deixa isso à mostra: pen-
se em reduzir o tempo de conhecimento recebido 
de maneira passiva em sala. Seria impossível não 
chegar à diminuição drástica da duração dos cur-
sos a partir dessa percepção. Na contramão dessa 
estrutura formatada de ensino, o advento da in-
ternet convida, há séculos, as pessoas a desbra-
varem múltiplas fontes de conteúdo para saciar a 
sede de conhecimento.

Chega a ser injusto comparar tamanha diver-
sidade de informações à bagagem que o professor 
pode transmitir durante a aula. Isso sem falar na 
possibilidade de acessar os dados sem restrições 
de tempo ou espaço. Engana-se quem pensa, po-
rém, que a função do docente se torna dispensá-
vel diante disso. Ao contrário, ela precisa ser revi-
sitada para passar por reformulações constantes.

Hoje, melhor designado como mentor, o pro-
fessor deve, de uma vez por todas, abraçar a in-
teratividade e a responsabilidade pelo aprendi-
zado dos alunos. É dele a incumbência de criar 
um ambiente propício à evolução dos pupilos, os 
provocando a pensar criticamente em todos os 
aspectos. Os deixando inquietos. Com isso, espe-
ra-se que o aluno vá para a aula preparado, com 
conteúdos já previamente assimilados. Na pre-
sença do professor e dos colegas, ele terá, então, 
a oportunidade de ir além, debatendo, tirando 
dúvidas e construindo projetos sobre os temas. O 
direcionamento partirá do mentor e, justamente 
por isso, são tão decisivas a atuação que ele possui 
no mercado e a relação que cultiva com a área que 
ministra. Um campo de estudo que lança mão 
desse método há bastante tempo é o da saúde.

Nos cursos de medicina, por exemplo, os alu-
nos mergulham na prática desde os primeiros 
anos, sempre sob orientação de mestres atuantes. 
A pesquisa, por sua vez, fica a critério do aluno e 
é, por isso, desenvolvida além do período de aula, 
com ou sem o auxílio dos avanços digitais. Atual-
mente, novas demandas profissionais surgem em 
uma rapidez sem precedentes e, atender a es-
ses anseios com eficiência significa apostar não 
apenas em capacitações mais enxutas, mas que 
esbanjam, de fato, qualidade. Nesse momento a 
importância do papel dos mentores é, mais uma 
vez, retomada. E o brilhantismo na área também 
corresponde à capacidade do docente extrair, de 
cada aluno, todo potencial a fim de prepara-lo 
para travar as batalhas que escolher.

Vale lembrar que, sozinho, o professor pode 
até tentar inserir essa abordagem, mas a asser-
tividade da tentativa fica a cargo da instituição, 
que precisa abarcar, em sua política, a inovação. 
Por essas razões, até mesmo os perfis dos cursos 
ofertados no país têm mudado, com um destaque 
especial para os segmentos da hospitalidade e da 
economia criativa. É essa última área, por exem-
plo, que abrange o design, o cinema, a música, 
a fotografia, a gastronomia, as mídias digitais, o 
marketing e a publicidade, entre muitas outras. É 
ela também a que mais emprega e remunera em 
todo o mundo, se revelando cada vez mais capaz 
de provocar transformações mais rápidas e posi-
tivas na sociedade. Não raro os cursos deste nicho 
exijam tanta rapidez, inovação, inspiração e in-
quietude de seus mentores, que precisam sempre 
se antecipar às tendências de mercado. As mu-
danças não param de acontecer e nós precisamos 
sempre caminhar de mãos dadas com elas.

e suas peças são separadas de 
acordo com o material das 
quais são feitas. Plásticos, es-
pumas e metais são utilizados 
na fabricação dos mais varia-
dos produtos. “Os materiais 
são classificados conforme 
padrão SGA-ISO 14001, sen-
do reprocessados e converti-
dos em matérias-primas à uti-
lização de outras indústrias”, 
afirma Bruno Pavanatto, Ac-
count Manager da Comercial 
Porto Alegrense de Máquinas 

Calculadoras.
O Programa “Planeta Lex-

mark” evita o acúmulo de 
mais de 400.000 toneladas de 
plástico na superfície do pla-
neta, que levariam mais de 
1.000 anos para se decompo-
rem. Ele também evita o des-
perdício de petróleo (usado 
na fabricação dos componen-
tes plásticos dos cartuchos), 
uma vez que os plásticos po-
dem ser transformados e rea-
proveitados.

importante serviço à comuni-
dade, atendendo crianças de 
06 a 12 anos, com atividades 
pedagógicas, esportivas, re-
creativas, artesanatos, oficinas 
de cidadania, visando ofere-
cer desenvolvimento psicos-
social saudável a todos.

Inovação no 
ensino é inspirar 

a inquietude
*Por Carlos Sandrini

*Carlos Sandrini 
é especialista 
em educação. É 
fundador e presi-
dente do Centro 
Europeu (www.
centroeuropeu.
com.br), uma das 
principais escolas 
de profissões e idi-
omas do mundo.
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Intercambista Indiano se despede 
de Nova Esperança e retorno à sua 

terra natal será na próxima segunda

Marcelo da Silva conquista a 43ª Prova 
Rústica Tiradentes e a Corrida do 

Trabalhador de Presidente Castelo Branco

Kunal Rajendra Jagtap, 16 anos, que ficou pouco mais de 10 meses em 
Nova Esperança, por meio de um intercâmbio do Rotary Club, voltará 
na segunda-feira (08) para sua cidade de origem, Khopoli, na Índia.

O atleta de 24 anos, que mora e treina em Nova 
Esperança,  integra a equipe da Acorremar/

Caixa de Maringá.  Campeão em sua 
categoria, “Marcelinho” celebra as conquistas.

NOVAS CULTURAS

ESPORTE

O jovem indiano Ku-
nal Rajendra Jagtap 
foi privilegiado em 

fazer parte de um intercâm-
bio internacional promovido 
pelo Rotary Club e abraçou 
a  oportunidade de conhe-
cer outras culturas, aprender 
um novo idioma e ampliar 
seus horizontes. Em mea-
dos de 2016 ele desembar-
cou no Brasil e veio à Nova 
Esperança para passar uma 
temporada inesquecível. Pri-
meiramente ficou hospedado 
por cerca de 05 meses  na re-
sidência da família Cerezuel-
la e em seguida foi acolhido 
para mais um novo período 
na casa da família Mazzari, 
em igual período de tempo. 
Seu carisma propiciou uma 
rápida adaptação e em pou-
co tempo já coleciona vários 
amigos nova esperancenses. 

Mas como na vida tudo 
tem um início e fim, o inter-
câmbio acontece da mesma 
forma. Na próxima segunda-
-feira (08), Kunal se despede 
de Nova Esperança e volta 
ao seu país natal. O voo par-
te do Aeroporto de Maringá 
com escala em São Paulo e 
na África para depois rumar 
à Índia, em uma viagem que 
demanda aproximadamente 
02 dias. 

 O jovem indiano gostou 
do Brasil e a espontaneida-
de dos brasileiros. Disse que 
uma pessoa de média idade 
é mais séria, sisuda. “O povo 
daqui é muito alegre. Gostei 
muito desse lugar. A prin-
cípio eu não queria vir, mas 
devido à insistência do meu 
pai, acabei aceitando parti-
cipar do intercâmbio. Hoje 
voltaria espontaneamente. 
Esta cidade é mais limpa do 
que onde moro”, relatou Ku-
nal.  Sua cidade, Khopoli, 
situada no norte da Índia, 
segundo ele, tem uma popu-
lação estimada em cerca de 
108 mil habitantes. 

DIFERENÇAS CULTU-
RAIS

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

“O povo daqui 
é muito alegre. 
Gostei muito deste 
lugar”, contou 
o intercambista 
indiano Kunal 
Rajendra Jagtap

Em nome da população, o prefeito Moacir Olivatti recebeu o 
jovem indiano em seu gabinete e disse que a cidade está de 
portas abertas para recebê-lo em futuras oportunidades

Os companheiros do 
Rotary Club de Nova 

Esperança entregaram 
ao indiano Kunal uma 
placa em homenagem 
a sua passagem pelo 

município.

Fotos: José Antônio Costa

“As famílias brasileiras 
são mais abertas. Posso can-
tar música para eles, sem 
problema algum. Já na Índia 
é diferente. A dona da casa 
em que estou é uma amiga 
e mesmo sendo mais velha, 
não é como minha mãe, 
então noto essa liberdade 
de expressão que vocês tem 
aqui. O diálogo aqui flui me-
lhor”, observou Jagtap.

Na terça-feira (02) o pre-
feito Moacir Olivatti (PPS) 
recebeu, em nome de toda 
a população de Nova Espe-
rança, em seu gabinete, o 
intercambista Indiano e ex-
pressou o desejo de sucesso 
à Kunal frente os futuros de-
safios: “muito obrigado por 
visitar o nosso município. 
Quantas vezes desejar voltar 

estaremos de portas e braços 
abertos para recebê-lo. Foi 
uma grande honra tê-lo co-
nosco”, disse o prefeito Moa-
cir. 

 Kunal é da religião Indu, 
do dialeto Marata, que é fa-
lado por cerca de 90 milhões 
de pessoas em seu país. “No 
meu país os alunos respeitam 
mais os professores. Aqui no 
Brasil existe uma relação de 
amizade entre professor e 
aluno. Na Índia o respeito e 
o distanciamento entre am-

bos é bem maior”, revelou o 
jovem indiano. “Nunca fui 
ao dentista. Acabei indo aqui 
no Brasil”, revelou Kunal que 
mesmo assim, após visita a 
uma dentista da cidade, foi 
aferido que sua dentição é 
perfeita. Diversos fatores po-
dem ser a causa, que vão des-
de a alimentação até à higiene 
pessoal no trato com a boca. 

Neste período o intercam-
bista teve a oportunidade de 
desenvolver suas habilidades 
de liderança, conhecer no-

vas culturas e idioma, fazer 
amizade com jovens daqui, 
tornando-se, portanto um ci-
dadão global.

De acordo com o Rotary 
Club: “hospedar um estu-
dante é uma excelente expe-
riência. As famílias anfitriãs 
oferecem estadia e compar-
tilham seu dia a dia com os 
participantes do programa, 
envolvendo-os em ativida-
des familiares, comunitárias 
e culturais. Todas as famílias 
passam por triagem e treina-
mento”.

Sobre os custos de partici-
pação, via de regra funciona 
assim: hospedagem e mensa-
lidades escolares são cobertas. 
Cada programa varia, mas 
geralmente os estudantes são 

responsáveis por passagem 
aérea (ida e volta),seguro-
-viagem,despesas com passa-
portes e vistos, gastos durante 
o intercâmbio e qualquer via-
gem ou excursão adicional.

“Espero um dia poder vol-
tar. Vou levar na bagagem as 
boas amizades que fiz e a ma-
neira como fui bem recebido. 
Agradeço às famílias que me 
acolheram, aos amigos que 
fiz neste tempo e ao Jornal 
Noroeste pela reportagem. 
Ao chegar em minha cidade 
farei uma foto entregando o 
jornal ao prefeito da cidade 
e ao Presidente do Rotary 
Club local”, finalizou Kunal 
Rajendra Jagtap que estudou 
durante este período no Co-
légio Coração de Jesus.

O meio fundista Mar-
celo da Silva em me-
nos de 24 horas fatu-

rou dois importantes títulos. 
No domingo, 30 de abril, 
participou da 43ª Prova Rús-
tica Tiradentes, tradicional 
prova que reúne os melhores 
competidores do Brasil e até 
do exterior. Com o tempo de 
35 minutos e 52 segundos, 
chegou em primeiro lugar na  
sua categoria, mesmo ainda  
sem ter  idade para tal ( atle-
tas de 25 a 29 anos), onde 154 
corredores disputaram. Já no 
âmbito geral, em que cor-
reram mais de 4 mil atletas,  
Marcelo ficou na honrosa 54ª 
colocação, um resultado im-
pressionante para qualquer  
jovem corredor.   A Prova 
Rústica Tiradentes é de 10 
mil metros.

Já na segunda-feira, 1º de 
maio, 24 horas após a disputa 
de Maringá, Marcelo voltou a 
correr, desta vez pela 3ª Cor-
rida do Trabalhador, acon-

tecida no vizinho município 
de Presidente Castelo Branco.  
Desta vez sagrou-se campeão 
geral, com o tempo de 10 mi-
nutos e 20 segundos (Prova 
de 3 km). “Quero agradecer 
o importante apoio do Jornal 
Noroeste e da WR Country, 
meus grandes incentivadores. 
Dedico estas vitórias à dona 
Maria Aracy Costa  Vidual, 
pioneira que me acolheu em 
seu lar como filho e que re-
centemente nos deixou. A ela 
essa singela homenagem e 
meus agradecimentos”, frisou 
Marcelinho, como é carinho-
samente chamado.

No dia 20 de maio o meio 
fundista vai participar da 1ª 
etapa da Paraná Running em 
Maringá e no dia seguinte, 21, 
vai correr uma prova de 05 
quilômetros em Cianorte, no 

Noroeste do Estado. “Agra-
deço ao Pedro Ardengue que 
me apoia muito, pois nesta 
prova Tiradentes eu havia es-
quecido os documentos e ele 
providenciou tudo para que 
eu pudesse receber a minha 
premiação, que incluíram tro-
féus, medalha e prêmio em 
dinheiro. Agradeço aos meus 
amigos corredores de Nova 
Esperança, pelas palavras de 
apoio e carinho dispensados 
à minha pessoa”, finalizou o 
atleta Marcelo da Silva.

Alex Fernandes França

O meio 
fundista 

Marcelo da 
Silva, que 

mora e treina 
em Nova 

Esperança 
visitou a 
redação 

do Jornal 
Noroeste 

onde falou 
sobre suas 

conquistas e 
futuras metas
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Mercado de 
trabalho inclusivo

De acordo com os dados mais 
recentes da Relação Anual de In-
formações Sociais (Rais), referente 
ao ano de 2015, as pessoas com 
deficiência representam apenas 1% 
(403.255) dos brasileiros inseridos 
no mercado de trabalho. Em um 
período que o país vive uma de 
suas mais graves crises econômicas 
e com aumento constante do de-
semprego, é fundamental verificar 
os motivos que levam a este baixo 
número e promover ações que vi-
sem à garantia dos direitos e inser-
ção profissional.

A relevância da temática fica 
evidente quando analisamos os da-
dos do último Censo, que aponta 
que 45,6 milhões de brasileiros de-
clararam possuir algum tipo de de-
ficiência, o que equivale a 24% da 
população do país. Deste número, 
10 milhões possuem condições de 
trabalhar, mas poucos realmente 
conseguem ingressar no mercado 
de trabalho.

Nesse cenário temos duas si-

tuações distintas que se destacam: 
a questão de capacitação e de opor-
tunidade. No primeiro, é neces-
sário um fortalecimento de ações 
entre órgãos públicos, entidades 
sociais e iniciativa privada para 
oferecer uma ampla variedade de 
cursos, atividades físicas e desen-
volvimento profissional que per-
mitam a reabilitação e, consequen-
temente, melhores oportunidades 
no mercado de trabalho. Somado 
a isso, é fundamental o contínuo 
crescimento do acesso da pessoa 
com deficiência ao ensino superior, 
que ainda representa uma fatia pe-
quena do total de matrículas no 
país (algo em torno de 0,42% con-
forme aponta o Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep).

Já na questão de oportunidade, 
no mínimo é necessário buscar o 
cumprimento do que é estabeleci-
do pela Lei n.º 8.213/1991, também 
conhecida como Lei de Cotas, que 
determina a obrigatoriedade de 

empresas com 100 ou mais fun-
cionários em reservar vagas para 
pessoas com deficiência em seu 
quadro profissional. Já se passa-
ram 26 anos da sua promulgação 
e apenas 26% das empresas cum-
prem a determinação, que se fos-
se executada na íntegra resultaria 
em aproximadamente 1,2 milhão 
de vagas preenchidas.

Infelizmente ainda encon-
tramos no país uma cultura de 
preconceito velado que estereoti-
pa o profissional com deficiência 
como alguém pouco produtivo 
e que apenas representa gastos, 
algo bem longe da verdade. So-
mado a isso, muitas empresas 
não estão adequadas estrutural-
mente para receber profissionais 
com deficiência, com problemas 
de acessibilidade que já deveriam 
ter sido resolvidos.

Outro fator atenuante é que 

as oportunidades de vagas de 
emprego para a pessoa com de-
ficiência, em sua grande maioria, 
são para funções operacionais. 
Dificilmente são abertas oportu-
nidades em posições estratégicas, 
com vagas atraentes que incluam 
remuneração adequada e plano 
de carreira consolidado.

O Brasil ainda carece de um 
mercado de trabalho inclusivo 
que perceba o potencial da pes-
soa com deficiência como cida-
dãos produtivos e que irão con-
tribuir para o desenvolvimento 
e crescimento da empresa ou 
empreendimento. Mudar isso 
exige romper barreiras culturais 
de preconceito e discriminação e 
ampliar o alcance das ações foca-
das na reabilitação e capacitação, 
que irão permitir a inserção e in-
tegração da pessoa com deficiên-
cia no mercado de trabalho.

*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

Projeto Social: “Jardinagem e arte na Escola”

XVIII Cavalgada do Trabalhador 
é realizada em Uniflor

Os alunos do 7° semestre 
do curso de Adminis-
tração da FANP/Uniesp 

- Faculdade Noroeste Paranaen-
se estão desenvolvendo o Pro-
jeto Social “Jardinagem e arte 
na Escola” sob a orientação do 
prof° Eudes Cristiano Vagas.

Na parte prática, o projeto é 
realizado na Escola Municipal 
Nice Braga de Nova Esperança, 
o qual tem como objetivo a cons-
cientização das crianças sobre a 
importância do desenvolvimen-
to sustentável e da reciclagem. 
Na ocasião,  será desenvolvido 
junto as crianças brinquedos e 
enfeites com pneus e a reforma 
de todo o parquinho.

APOIO:

JORNAL
NOROESTE Prof. Eudes com os alunos do “Projeto 

Jardinagem e arte na Escola”
Os alunos de Administração responsáveis 

pelo Projeto durante visita a Escola Nice Braga

Centenas de cavaleiros e amazonas participaram da atividade. 
Evento aconteceu em homenagem ao Dia do Trabalhador.

Centenas de cava-
leiros e amazonas 
participaram no do-

mingo, 30 de abril de uma 
cavalgada no município de 
Uniflor em homenagem ao 
primeiro de maio - Dia do 
Trabalhador.

O evento tradicional está 
na 18ª edição, com grande 
participação da população 
uniflorense e comitivas de 
Nova Esperança, Maringá, 
Atalaia, Paranacity, Cruzei-
ro do Sul, dentre outras ci-
dades.

A concentração da ca-
valgada aconteceu 09h, em 
frente a Praça Pedro Arnaut 
de Toledo. Houve o mo-
mento da benção aos par-
ticipantes e, em seguida, a 
cavalgada pelas estradas ru-
rais, finalizando o percurso 
com o almoço no Bairro 
Guarani.

Ainda no domingo, a 
dupla João Márcio e Fabia-
no se apresentou durante a 
noite em Praça pública num 
grande show em homena-
gem ao trabalhador.

O prefeito Alan Petenaz-
zi juntamente com a famí-
lia participou de todos os 
eventos e agradeceu a dedi-
cação dos colaboradores da 
prefeitura, secretários mu-
nicipais, vereadores e todos 
que contribuíram para o su-
cesso da realização do even-
to. “Agradeço a todos que 

colaboraram direta e indi-
retamente para a cavalgada 
do Trabalhador. Aproveito a 
oportunidade e parabenizo 
todos os cidadãos de nossa 
cidade, visto que cada um, 
a seu modo, contribui para 
o crescimento e desenvolvi-
mento de Uniflor, se dedi-
cando ao trabalho para que 
tenhamos uma cidade cada 
dia melhor”, finalizou o pre-
feito Alan Petenazzi.

Prefeito Alan Petenazzi participou 
juntamente com a família da XVIII 
Cavalgada de Uniflor.

Prefeito agradeceu a presença de comitivas 
vindas da região e parabenizou toda população 
uniflorense pelo Dia do Trabalhador

Centenas de 
cavaleiros 

e amazonas 
participaram 
da atividade
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Sanepar investe R$ 180 milhões 
no combate às perdas de água

Acidentes elétricos causaram quase 
600 mortes em 2016, diz estudo

MENOR ÍNDICE

Acidentes com ele-
tricidade causaram 
599 mortes no Bra-

sil em 2016, segundo le-
vantamento divulgado esta 
semana  pelo Instituto Bra-
sileiro do Cobre (Procobre). 
Desses, 171 foram acidentes 
domésticos.

A pesquisa avaliou ainda, 
a partir de uma amostra de 

999 domicílios, as condições 
das instalações elétricas resi-
denciais. Segundo o estudo, 
apenas 29% das residên-
cias brasileiras têm projeto 
elétrico e 52% não têm fio 
terra. “O cenário é bastante 
preocupante e mostra a ne-
cessidade de readequação 
das instalações elétricas, 
principalmente dos imóveis 

com idade média de 20 anos 
de construção”, diz o diretor 
da Procobre, Antonio Mas-
chietto.

O padrão da tomada de 
três polos, adotado obriga-
toriamente a partir de 2011, 
está presente em somente 
35% dos domicílios, de acor-
do com o levantamento. O 
modelo leva em considera-

ção a legislação de 2006 que 
exige que as construções te-
nham sistema de aterramen-
to.

As condições elétricas 
da própria residência foram 
consideradas inseguras por 
34% dos moradores. Dentre 
esses, 19% disseram já ter 
levado ao menos um choque 
elétrico. Portal Brasil

A Companhia de Sa-
neamento do Paraná 
(Sanepar) vai inves-

tir R$ 180 milhões até 2021 
no Programa de Combate às 
Perdas nas Ligações de Água 
em todo o Estado. A empresa 
tem um dos menores índices 
de desperdício do Brasil e é a 
única a alcançar 100% para 
a macromedição e para a hi-
drometração, que garantem 
uma maior confiabilidade no 
cálculo dos indicadores e me-
lhores condições de controle 
operacional.

“Para manter e melhorar 
esse índice, a Sanepar promo-
ve um combate sistemático 
contra as perdas. São várias 
ações, desde a capacitação 
de seus empregados até a re-
novação dos equipamentos, 
cada vez mais modernos e 
eficientes”, disse o diretor de 
Operações da Sanepar, Paulo 
Alberto Dedavid.

A expectativa é baixar o 
volume de perdas nos próxi-
mos cinco anos. Hoje, o índi-
ce é de 227,22 litros/ligação 
de água/dia, considerando 
todos os sistemas operados 
pela empresa, ou seja, 345 
municípios no Paraná e mais 
Porto União, em Santa Cata-
rina. O índice deve chegar a 
225 litros/ligação de água/dia 
até 2021. 

POR ANO - O combate 

ao desperdício exige investi-
mentos robustos. Agora, em 
2017, serão investidos pela 
Sanepar R$ 35 milhões; em 
2018, o valor do investimen-
to será de R$ 25 milhões. 
Em 2019, 2020 e 2021 serão 
investidos R$ 40 milhões em 
cada um dos anos, somando 
R$ 180 milhões.

PARTICULARIDADE 
- Cada município tem um 
índice de perdas diferente, 
devido às suas peculiarida-
des, como a infraestrutura 
de distribuição, a idade da 
rede, a topografia, o perfil de 
consumo e o parque de hi-
drômetros. Dos municípios 
operados pela Sanepar, 112 
apresentam índice menor 
que 100 litros/ligação/dia, 
valor muito baixo e conside-
rado como referência pelos 
padrões internacionais. 

Vários fatores induzem 
às perdas, como as ligações 
clandestinas, fraudes, vaza-
mentos em adutoras, redes de 
distribuição e ramais, além 
da submedição dos hidrôme-
tros. 

É importante destacar que 
também compõe o indicador 
de perdas a água usada para 
a limpeza dos reservatórios, 
para o combate a incêndios, 
para os caminhões-pipa, para 
os testes de estanqueidade na 
rede e para as descargas na 

rede, que objetivam manter a 
qualidade do produto. 

AÇÕES - O programa de 
Combate às Perdas de Água 
da Sanepar tem várias frentes 
de trabalho. Os empregados 
passam por treinamentos 
constantes. Há equipes es-
pecializadas em vazamentos 
ocultos. De acordo com o 
diretor de Operações, a em-
presa faz um monitoramen-
to constante da pressão e da 
vazão na rede de distribuição, 
que permite a identificação 
de anormalidades e que pos-
sibilita uma ação mais rápida 
para solucionar os proble-
mas. “Esse acompanhamento 
nas cidades de médio e gran-
de porte é feito nos Centros 
de Controle Operacional 
(CCOs), com informações 
dos sistemas em tempo real, 
24 horas, todos os dias da se-
mana”, explica Dedavid. 

Há também uma busca 
constante pela diminuição 
do tempo de realização dos 
consertos de vazamentos, a 
média de tempo para atender 
um chamado é de 2 horas e 31 
minutos. Somente em 2016, 
foram realizados mais de 
128 mil consertos de ramais 
e 68 mil consertos nas redes 
de distribuição. Em torno de 
536 consertos por dia. 

Além dessas ações, a Sa-
nepar investe em tecnologia, 

com equipamentos que per-
mitam chegar rapidamente 
à origem dos problemas, in-
terferindo o mínimo possí-
vel nos passeios e nas ruas. 
Geofones, hastes de escuta e 
câmeras que entram dentro 
das redes são exemplos de 
equipamentos que ajudam na 
identificação de vazamentos. 

OBRAS - Outra ação 
importante é a realização 
de obras para a setorização 
da rede de distribuição, que 
também ajuda na identifica-
ção de vazamentos. “Quanto 
mais avançada estiver a seto-
rização, menor será o número 
de pessoas atingidas em uma 
parada de abastecimento 
para reparo”, aponta Dedavid.

Segundo o diretor de 
Operações da Sanepar, tam-
bém é feita a manutenção 
preventiva e a troca dos hi-
drômetros que não possuem 
mais condições de funciona-
mento, que estiverem que-
brados, parados, violados ou 
sem condições de leitura. A 
renovação garante confia-
bilidade na medição tanto 
para os clientes quanto para 
a Sanepar. “Anualmente, são 
instalados aproximadamente 
500 mil hidrômetros em todo 
o Estado para ligações novas 
e para manutenção corretiva 
e preventiva”, revela Dedavid. 
AENotícias

Equipe da Sanepar de combate a perdas, faz trabalho de ajuste e manutenção de válvula redutora de pressão na rede de distri-
buição de água 

Foto: Maurilio Cheli
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O APEGO TÓXICO

H á muitas pessoas que por algum motivo 
vivem no estado tóxico que as machuca 
chamado APEGO.

Quantas vezes você sentiu que se outra pessoa 
não estivesse ao seu lado, você seria incapaz de to-
mar alguma decisão?

Quantas vezes você pensou que se alguém não 
estiver perto de você, a vida não faria o menor sen-
tido?

Por que custa tanto deixar seu filho crescer?
O que o leva a esperar que outros o faça feliz?
Estas são reações próprias do apego. E isso é co-

mum para homens e mulheres cuja autoestima foi 
tão manipulada que não conseguem ver a si mes-
mos como seres inteiros e aptos para alcançar tudo 
a que se propuseram e sofrem de um apego emo-
cional. Estas, assumiram como verdadeiro que o 
outro é mais importante que eles mesmos e, a par-
tir dessa falsa crença, pensam e vivem se desqua-
lificando e se agredindo, e são capazes de olharem 
para sua própria vida com desprezo e demérito.

Uma pessoa com apego vive com muitos me-
dos e demasiadas frustrações. Há mulheres que 
precisam de um homem que permaneça do lado 
delas mesmo que não as trate como merecem ou 
abuse delas, pois precisam disso. Claro que isto 
não é exclusivo do sexo feminino. Existem homens 
apegados no trabalho, ou até mesmo na aprovação 
constante do chefe, para “preencher seu vazio”.

Existe uma forma de quebrar este apego que 
faz tão mal, se decidir mudar de hábitos e atitudes, 
mas que para isto aconteça é necessário se colocar 
em primeiro lugar.

Mas o que significa se colocar em primeiro lu-
gar?

-Significa se aceitar;
-Significa se respeitar;
-Significa saber com absoluta certeza qual é seu 

sonho;
-Significa reconhecer seus erros;
-Significa resolver seus conflitos primeiro;
Só quando tiver bem claro que você é um ser 

humano completo, que tem dentro de si mesmo 
tudo que precisa para triunfar na vida, vai poder 
se unir ao outro para formar uma equipe sem se 
converter em uma pessoa co-dependente. E quan-
do você tiver esta consciência, você terá resultados 
extraordinários!

“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico

Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Já faz tempo que o cinema 
nacional não ganha espa-
ço aqui na Coluna Sétima 

Arte, por isso, essa semana, 
comentarei sobre Ninguém 
Entra, Ninguém Sai, um filme 
nacional que estreou ontem e, 
como de costume, atende em 
cheio ao gênero que mais agra-
da o gosto do público brasilei-
ro, a Comédia.

Eu confesso que a Comé-
dia nunca foi o meu forte, di-
ficilmente me sinto movido a 
assistir novamente um filme de 
comédia, como faço com dra-
mas ou aventuras (os quais vejo 
uma duas ou até três vezes), por 
isso, esse é o gênero que menos 
me atrai. Mas eu ando na con-
tramão do povo brasileiro, pois 
os números não mentem e já 
faz tempo que, dos filmes na-
cionais, as comédias são, desde 
sempre, as maiores bilheterias.

Sabendo disso, a Globo Fil-
mes investiu tempo, dinheiro 
e atores famosos da TV nessa 
empreitada, monopolizando 
não apenas o gênero Comédia, 

mas uma boa parcela da pro-
dução cinematográfica nacio-
nal da última década. Como 
nada é eterno e tudo é passa-
geiro, vimos nos últimos anos 
um desgaste excessivo dessa 
fórmula, tanto que já há algum 
tempo presenciamos um lento 
movimento que busca renovar 
essa pequena fábrica de fazer 
dinheiro descoberta pela Glo-
bo Filmes.

Assim, trocar galãs e mo-
cinhas de novela por Youtu-
bers foi um primeiro passo, 
depois veio a onda de investir 
em atores que não são famosos 
na rede nacional aberta, mas 
que possuem uma legião de fãs 
nos canais pagos, essa foi uma 
boa jogada (exemplo disso foi 
Minha Mãe é uma Peça 1 e 2, 
em que Paulo Gustavo, come-
diante famoso do Canal Pago 
Multishow levou multidões ao 
cinema).

O filme que estreou ontem 
faz parte dessa segunda leva, 
trazendo no elenco um gran-
de número de comediantes 

do Multishow, do Novo Zorra 
(que, aliás, abandonou o hu-
mor démodé e vem se firmando 
como um programa engraçado, 
crítico e inteligente) e também 
do famoso canal do youtube 
Porta dos Fundos.

De longe é perceptível que 
a intenção de Ninguém Entra, 
Ninguém Sai é romper com a 
fórmula consagrada e injetar 
um pouco de ousadia na comé-
dia nacional. Bem por isso, o 
roteiro e os diálogos caminham 
para um retorno ao famoso gê-
nero brasileiro das chanchadas 
dos anos 1950, mas flertando 
em cheio com as renegadas 
pornochanchadas dos anos 
1970 e 1980, bem por isso, não 
é um filme para criança, mas 
é um filme interessante pela 

descontração com que conse-
gue fazer piada com o elemen-
to mais controverso do país, o 
sexo.

Digo isso, porque diferen-
te do cinema de outros países, 
como a França e a Alemanha, 
a relação sexo/sociedade no 
Brasil é muito tacanha, envolta 
em tabus e bastante tradicio-
nalista. Não que isso seja um 
problema, mas o cinema, como 
qualquer arte, tende a ser revo-
lucionário, libertador e, muitas 
vezes, chocante, mas não no 
Brasil, nós continuamos com 
os nossos falsos ares de pureza. 

Talvez seja esse o único 
ponto em que Ninguém Entra, 
Ninguém Sai venha a falhar, 
na falta de ousadia. O diretor 
novato, Hsu Chien, traz uma 
trama interessante, que abre 
um leque de oportunidades 
para uma reconstrução caótica, 
ilimitada, imoral e fechada da 
sociedade dentro de um mo-
tel (algo que lembra a propos-
ta apresentada por Fernando 
Meireles no seu brilhante En-
saio Sobre a Cegueira, de 2008, 
onde a reconstrução sociedade 
isolada do meio externo beira 
o caos e a barbárie), mas ele 
não aproveita nenhuma dessas 
infinitas possibilidades, abor-
dando apenas aquilo que é mo-
ralmente aceito pela sociedade 

comum, salvo uma ou outra 
piadinha mais atrevida.

Mesmo assim, ele conse-
gue atender as expectativas e 
cumprir o básico a que se pro-
põe, gerar algumas boas gar-
galhadas.  O elenco dá 
conta do recado, encarnando 
vários estereótipos que tendem 
a criar empatia com o público 
ao mesmo tempo em que são 
capazes de divertir por meio de 
suas ações e escolhas. Assim, 
Danielle Winits assume o pa-
pel da juíza autoritária, que na 
cama se torna uma dominatrix. 
Letícia Lima interpreta uma tí-
pica “periguete” que, na verda-
de, procura desesperadamente 
um casamento. Mariana Santos 
encarna a virgem de quarenta 
anos que é louca por sexo, mas 
que persiste em usar óculos e 
uma gigantesca calcinha bege.  
Fora as caras conhecidas do 
grande público, como Emi-
liano D’Avila, Rafael Infante e 
João Côrtes (aquele moleque 
ruivo da propaganda de opera-
dora de celular) que abrilhan-
tam ainda mais o filme.

Esse elenco, inserido num 
cenário quase absurdo, que 
brinca com a ideia da artificia-
lidade para contar uma trama 
que se encaminha do impossí-
vel, passando pelo questionável 
e terminando no extraordiná-

rio dá vida a uma história que 
acertou em cheio na curiosi-
dade do público, isso porque o 
trailer do filme é um dos cam-
peões de visualizações no you-
tube. Veremos se o filme repete 
esse sucesso no cinema.

Vamos à trama! Várias pes-
soas comuns, de grupos sociais 
variados, estão no motel (não 
preciso indicar fazendo o quê, 
porque isso fica subentendido 
– risos).  Paralelamente a isso, 
um funcionário do motel vai 
até um hospital e lá é diagnos-
ticado com um vírus raro, que 
até então não existia no Brasil. 
Por causa disso, o motel é ime-
diatamente colocado em qua-
rentena, com seus funcionários 
e hóspedes sendo impedidos 
de deixar o local. Ao mesmo 
tempo em que temem que suas 
identidades sejam reveladas, 
eles precisam encontrar um 
meio de conviver em harmonia 
enquanto desfrutam dos praze-
res do estabelecimento.

Por que ver esse filme? Por-
que ele é uma releitura muito 
interessante do famoso conto 
“No Motel” de Luis Fernando 
Veríssimo, instigando nossa 
imaginação, brincando com os 
estereótipos e fazendo o típi-
co humor popular que agrada 
tanto ao público brasileiro. Boa 
Sessão.
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Em 2016, ocorreram 349 
mil óbitos por doenças 
cardiovasculares no Bra-

sil, um aumento de 1,39% em 
relação a 2015. Mesmo sabendo 
da importância da prevenção e 
sobre os fatores de risco que de-
sencadeiam doenças cardiovas-
culares, algumas pessoas não 
conseguem aderir uma rotina 
e hábitos alimentares mais sau-
dáveis.

Dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS) in-
dicam que, a cada ano, 17,3 
milhões de pessoas falecem em 
todo o mundo vítimas de doen-
ças cardiovasculares. A estima-
tiva para 2030 é preocupante, 
pois o total de óbitos deverá 
chegar a 23,6 milhões.

Confira, a seguir, as verda-
des e a mentira sobre doenças 
cardiovasculares:

Etnia – Existem fatores de 
risco não evitáveis, controláveis 
ou tratáveis, como a etnia. Cer-
tos grupos étnicos têm maior 
risco para desenvolver doenças 
cardiovasculares.

Hipertensão - A Hiperten-

são Arterial Sistêmica (HAS) 
ou Pressão Alta (PA), sozinha, 
é a principal causa de doenças 
do coração, dos rins, de Aci-
dente Vascular Cerebral, de 
comprometimento das artérias 
e dos olhos, além de matar mais 
que doenças como câncer e até 
mesmo a AIDS.

História familiar – Se fa-
miliares próximos, como pais e 
irmãos, têm ou tiveram proble-
mas do coração, as pessoas têm 
mais chances de desenvolver as 
mesmas doenças. Este é mais 
um fator de risco não evitável, 
controlável ou tratável, mas ser-
ve de alerta para os membros 
da família.

Idade - Com o envelhe-
cimento, aumentam os pro-
blemas que afetam a saúde do 
coração e, consequentemente, 
os riscos de desenvolver doen-
ças também aumentam. Outro 
fator de risco não evitável, con-
trolável ou tratável, mas serve 
de alerta para os membros da 
família.

Estresse excessivo - Conse-
quência do ritmo da vida mo-

derna, o estresse é inevitável e 
é preciso aprender a conviver 
porque também está relaciona-
do ao aumento do risco cardía-
co.

Bebida alcoólica – O con-
sumo excessivo de álcool pode 
ser danoso à saúde do coração 
e está relacionado ao desen-
volvimento de hipertensão, al-
teração no ritmo do coração e 
aumento de peso.

Colesterol elevado - Ele-
mento importante para vários 
processos orgânicos, entre eles, 
a formação das células, a produ-
ção de hormônios, de vitamina 
D e de ácidos que ajudam a di-
gerir as gorduras. O problema 
é que o ser humano necessita 
apenas de uma pequena quan-
tidade de colesterol no sangue, 
produzida quase que totalmen-
te pelo fígado. O excedente aca-
ba se acumulando nas paredes 
das artérias, aumentando o ris-
co de problemas cardiovascula-
res, como infarto do miocárdio 
ou acidente vascular cerebral.

Sedentarismo - A falta de 
atividade física é importante fa-

tor de risco para as doenças car-
diovasculares. O sedentarismo 
contribui para o desenvolvi-
mento de hipertensão arterial, 
obesidade, diabetes, colesterol 
elevado e outras doenças.

Tabagismo - A maior cau-
sa evitável de mortes no mun-
do é o tabagismo. Os fumantes 
têm o risco de morte súbita até 
quatro vezes maior do que não 
fumantes. O vício do cigarro 
aumenta as chances de ter in-
farto do miocárdio, Acidente 
Vascular Cerebral, conhecido 
como derrame, angina e outras 
doenças, como câncer.

Apenas obesos têm proble-
mas no coração - A obesidade 
é apenas um dos fatores que fa-
zem acelerar o processo de ate-
rosclerose coronária, podendo 
aumentar a chance de o indi-
víduo desenvolver hipertensão 
arterial, diabetes e doença car-
díaca, mas as pessoas magras 
também podem ser afetadas, 
principalmente se tiverem fato-
res de risco. 

Fonte: SOCESP

9 verdades e 1 mentira sobre 
doenças cardiovasculares 

Inspirado na corrente “9 verdades e 1 mentira”, que 
circula pelo Facebook, a Sociedade de Cardiologia 
do Estado de São Paulo (SOCESP) elenca alguns 

fatores de risco para doenças cardíacas
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Cercada pelo carinho dos pais, primos, tios e avós a 
pequena Isabele, filha de Eliane e José Antônio 

Rodrigues da Costa, ele, diretor do Jornal Noroeste, 
comemorou seu primeiro aninho de vida no dia 27 de abril.

Completa idade nova na próxima quarta-feira, 10 de 
maio a farmacêutica Janaína Pelosi, profissional 

da Farmácia Viver Mais de Nova Esperança. Na 
ocasião recebe os parabéns de familiares, amigos e 

em especial do namorado Charles Cordeiro

O vereador 
Sérgio Rizzato 
parabeniza o 
município de 
Alto Paraná 
pelo seu 63º 
aniversário 
e reitera o 
compromisso 
de atuar em prol 
da população. 

Divulgação

Divulgação

Simone Francieli


