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DESDE MAIO DE 1995

Uma eleição atípica! Assim podemos defi-
nir as eleições 2018. Semana passada pergun-
tei: “Teremos 2º turno?”. A resposta é sim.

Disse nesta mesma coluna “No Paraná, o 
cenário eleitoral desenhado pelas pesquisas 
até o momento indica que Ratinho Junior 
(PSD) poderá vencer já no domingo. A ní-
vel nacional é possível afirmar que Bolso-
naro (PSL) e Haddad (PT) devem disputar 
o segundo turno”. Ratinho Junior foi eleito 
com 60% dos votos paranaenses. Bolsonaro 
e Haddad estão no segundo turno!

O recado das urnas foi cruel para muitos 
caciques, aqui no Paraná, os ex-governado-
res Roberto Requião (MDB) e Beto Richa 
(PSDB) não se elegeram ao Senado. Valdir 
Rossoni (PSDB), Osmar Serraglio (PP), Os-
mar Bertoldi (DEM) e Luiz Carlos Hauly 
(PSDB) ficaram de fora da Câmara Federal.

Em outros Estados não foi diferente. No 
Ceará, o atual presidente do Senado, Eunício 
Oliveira (MDB). No Rio o ex-prefeito César 
Maia (DEM). Em Roraima, o senador Rome-
ro Jucá (MDB). No Espírito Santo a derrota 
do senador Magno Malta (PR), cotado até 
então como vice de Bolsonaro (PSL) que ten-
tou a reeleição e um dos coordenadores da 
campanha do capitão reformado.

O investidor norte-americano James Dale 
Davidson é autor de uma das melhores de-
finições para o regime democrático. Diz ele: 
“Democracia é a forma de governo em que 
todos têm o que a maioria merece”.

O brasileiro tem uma estranha relação 
sadomasoquista com a classe política, pois 
elege os seus algozes a partir de uma esco-
lha de quem lhe causará menos mal. Após 
semanas de discussões acaloradas, de defesas 
ferrenhas de projetos eleitorais que nunca 
são integralmente cumpridos, de trocas de 
acusações de quem é mais ou menos corrup-
to, há um breve período de celebração para 
a vitória dos eleitos e desprezo aos derrota-
dos; no entanto, logo se percebe que as ver-
bas prometidas em campanha precisam ser 
revertidas para outra finalidade, que as áreas 
mais carentes não poderão ser melhoradas 
conforme o esperado, sem entrar em maiores 
detalhes a respeito dos desvios de finalidades 
e de verbas públicas por parte de servidores 
que deveriam trabalhar em prol da popula-
ção.

Governantes de direita, de centro e de es-
querda têm repetido essa história nos muni-
cípios, nos estados, no Distrito Federal e na 
presidência da república, completando esse 
ciclo de euforia e dor que acompanha o elei-
torado brasileiro.

Nessa estranha relação sadomasoquista 
do brasileiro com os seus políticos, os dis-
cursos odientos ganham tons mais exaltados 
e estúpidos, enquanto o eleitorado passa a se 
assemelhar com o que há de pior em qual-
quer tipo de fanatismo.

Mais uma vez desejo sabedoria aos elei-
tores. Analise muito bem, agora são apenas 
dois candidatos e um deles terá a importante 
missão de conduzir nosso país pelos próxi-
mos quatro anos, caso não sofra impeach-
ment, nesta democracia tão fragilizada.

“Todos devem sujeitar-se às autoridades 
governamentais, pois não há autoridade que 

não venha de Deus; as autoridades que existem 
foram por ele estabelecidas”. Romanos 13:1

***

Estamos no 2º Turno!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"O pouco é muito 
onde Deus é tudo". 

Movimento vai aumentar 
20% no feriadão

A BR-376, sentido Maringá / Nova Londrina, 
deve receber o maior número de veículos, uma 
vez que é rota para as prainhas do Rio Paraná

O movimento nas ro-
dovias paranaenses 
vai ser maior neste 

feriado prolongado de Nossa 
Senhora Aparecida, padroei-
ra do Brasil. A estimativa do 
Centro de Controle e Ope-
rações (CCO) da concessio-
nária Viapar é que aumente 
20%. A BR-376, sentido Ma-
ringá / Nova Londrina, deve 
receber o maior número de 
veículos, uma vez que é rota 
para as prainhas do Rio Pa-
raná, dentre elas a de Porto 
Rico, uma das mais conheci-
das.

   A projeção é que o fl uxo 
aumente a partir das 16 horas 
de quinta-feira (11), sendo 
maior também na manhã de 
sexta-feira (12) e no domin-
go (9), quando as pessoas re-
tornam de viagem. “Como a 
concessionária está realizan-

Os educandos da 2ª Sé-
rie do Ensino Médio 
do Colégio Coração 

de Jesus, Unidade Educacio-
nal do SAGRADO – Rede de 
Educação, estiveram presen-
tes na Associação Ninho da 
Águia, entidade social que 
atualmente atende em torno 
de 65 crianças e adolescentes 
no contra turno escolar.

A Associação Ninho da 
Águia é conhecida por ofe-
recer às crianças e adolescen-
tes reforço escolar, aulas de 
informática, ofi cina de artes 
culturais, expressões corpo-
rais, brinquedoteca, bordado, 
fanfarra, pintura, trabalhos 
artesanais, videoteca, violino, 
atendimento social e o proje-
to ECA - TROCANDO EM 
MIÚDOS! 

Na Associação os educan-
dos do Colégio Coração de 
Jesus, dedicaram esse dia de 
visita para apoiar as crian-
ças em suas tarefas, brinca-
deiras e demais atividades 
como forma de aproximação 
à realidade do outro e como 
prática vivencial do amor ao 
próximo. Também tiveram a 

do obras em vários segmen-
tos é importante respeitar os 
limites de velocidade e ter 
mais atenção à sinalização, 
principalmente nos pontos de 

Educandos visitam 
Associação Ninho da Águia

DIA SOLIDÁRIO

mudança de pista dupla para 
simples”, alertou o supervisor 
do CCO, Ronaldo Parpinelli. 
“Durante o feriadão todas as 
equipes de socorro estarão a 
postos à disposição dos usuá-
rios”.

   Mas antes de pegar a 
estrada também é importan-
te que os motoristas revisem 
a parte os veículos, o siste-
ma de ventilação, suspensão, 
além é claro de mantê-los 
abastecidos. Como existe a 

possibilidade de chover tam-
bém deve-se verifi car o esta-
do das palhetas e dos pneus. 
“Se estiver chovendo forte 
o recomendável mesmo é 
parar em um locar seguro e 
esperar passar”, disse Parpi-
nelli, lembrando que a Via-
par oferece sete unidades do 
Serviço de Atendimento ao 
Usuário (SAU), locais com 
sala de descanso climatizada, 
banheiros, fraldário, água ge-
lada e internet.

oportunidade de conhecer a 
carência e a simplicidade que 
a entidade está vivenciando 
atualmente devido à grande 
difi culdade fi nanceira pela 
qual está passando, pois é 
mantida apenas por doações 
da comunidade local, sem 
muitas perspectivas fi nancei-
ras na atualidade. 



www.jornalnoroeste.com Quinta-feira, 11 de outubro de 2018

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Opinião do Blog
Ibope afirma: ricos votam 

em Bolsonaro e pobres em 
Haddad

Em uma de suas pesquisas 
antes do primeiro turno das 
Eleições 2018, o Ibope afir-
mou que as pessoas de maior 
poder aquisitivo votariam no 
candidato do PSL à presidên-
cia, já que ele representa seus 
interesses. Isso ficou muito 
evidente quando Haddad (PT) 
começou a subir nas pesquisas 
e Alckmin (PSDB), partido 
tradicionalmente da burgue-
sia, teve um declínio em seu 
percentual de intenções de 
voto – o que significou uma 
migração dos votos em dire-
ção a Bolsonaro. Com isso, o 
tucano caiu vertiginosamente 
nas pesquisas (e nas urnas) 
e o candidato do PSL conse-
guiu votação expressiva que 
o colocou no segundo turno 
até como favorito, dada a dife-
rença de votos. Essa afirmação 
do Ibope também é confirma-
da pelo fato das regiões Sul e 
Sudeste concentrarem a maior 
faixa de pessoas com poder 
aquisitivo do país. Este blog 
ainda acrescenta neste pelotão 
muitas pessoas que se dizem 
“ricos”, mas que muitas vezes 
não tem um pardal pra dar 
água. A “direita pão com ovo” 
como dizem nas redes sociais. 
No caso de Fernando Haddad, 
a sua votação é expressiva na 
região Nordeste que tradicio-
nalmente é conhecida como 
mais pobre do país. Isso tam-
bém é explicável pelo fato que 

o ex-presidente Lula e Dilma 
Rousseff não deixaram a re-
gião esquecida, fazendo in-
vestimentos que permitiram 
tanto o crescimento dos Esta-
dos quanto ascensão de classe 
social. 

Bolsonaro afirma que ele 
é quem manda, desautoriza 
vice, descarta constituinte e 
diz que ‘não existe’ autogolpe. 

Candidato do PSL à presi-
dência, que disputará o segun-
do turno com o petista Fer-
nando Haddad, em entrevista 
ao Jornal Nacional no último 
dia 08 de outubro, desautori-
zou seu vice, o general Hamil-
ton Mourão, a falar em nome 
do seu possível futuro governo. 
O vice está levantando muitas 
questões polêmicas que não 
são de sua alçada, como por 
exemplo, possíveis cortes em 
13º salários, adicional de fé-
rias e a ideia de uma nova 
Constituição que seria feita 
por “notáveis”, sem passar pe-
los eleitos, e até um autogolpe 
do presidente com o aval das 
Forças Armadas. O candidato 
afirmou que falta “tato” ao seu 
vice Mourão por ele não ser do 
meio político e, sim, do seg-
mento militar. Em razão disso, 
ele anda dando muita canela-
da. 

Empresários intimidam 
funcionários a votarem em 
prol dos seus interesses

Até um time de futebol 
(Atlético Paranaense) através 
do seu presidente Petraglia in-

timou seus atletas a entrarem 
em campo no jogo contra o 
América (MG) pelo Brasilei-
rão vestindo camisas verde e 
amarela simbolizando o can-
didato Bolsonaro, deixando 
de lado a tradicional rubro 
negra. O jogador Paulo An-
dré se negou a usar a camisa. 
Ainda dentro deste cenário 
político várias companhias in-
timidaram seus funcionários a 
votar de acordo com seus inte-
resses empresariais. Circulou 
pelas redes sociais um vídeo 
absurdo da Havan coagindo 
seus funcionários a dar voto 
para o Bolsonaro. O Atlético 
pode ser punido pela Fifa e o 
dono da Havan deve respon-
der processo na Justiça. Fica 
a pergunta: qual é o interesse 
por trás da classe empresarial 
em apoiar ostensivamente este 
candidato? Será que os boatos 
de cortes de direitos trabalhis-
tas já chegaram no RH dessas 
empresas? O pior é que mui-
tos funcionários ainda não se 
conscientizaram do que pode 
acontecer com eles mesmos. 
Ou emprego, ou direitos: você 
decide!

Medalhões da política são 
banidos pelas urnas

O resultado das últimas 
eleições acabou eliminando 
diversos caciques da política 
brasileira. Candidatos à presi-
dência da República como Ge-
raldo Alckmin e Marina Silva 
tiveram derrotas acachapantes. 
Álvaro Dias, apesar de conti-
nuar senador pelo Paraná, teve 
uma das piores participações 
em eleições, com pouco mais 
de 800 mil votos, sendo assim 
está com seu futuro político 
ameaçado. Muitos políticos de 
carreira não conseguiram se 
reeleger pela própria onda de 
renovação e de combate a cor-
rupção. Candidatos ao Senado, 

ENTRELINHAS
***E o segundo turno entre Bolsonaro e Haddad acontecerá no dia 28 de outubro. Muito difícil para o candidato petista 
reverter o cenário, uma vez que o adversário obteve uma votação expressiva na maioria dos estados brasileiros. Além 
disso, o político brasileiro tem a tendência de surfar na onda populista, sempre pensando em tirar proveito da visibilidade 
de quem está em primeiro nas pesquisas. Mais um problema para Haddad, que tem como certo apenas o apoio de Ciro 
Gomes.  *** As eleições deste ano mostram episódios assustadores causados pela polarização entre esquerda e direita. 
Exemplo disso é a morte do mestre de capoeira Moa do Katendê, atacado a facadas por um correligionário de Bolsonaro 
pelo simples fato de ter declarado seu voto no PT. *** A participação da Justiça politizada do Paraná e de São Paulo alguns 
dias antes das eleições acabou favorecendo o candidato que está na frente, com a clara intenção de prejudicar a campanha 
de Haddad. *** A imprensa internacional em vários países do mundo está criticando os brasileiros pela votação tão 
expressiva em um candidato tão controverso *** "Ele não, sem dúvida. Uma coisa eu posso adiantar: minha história 
de vida é em defesa da democracia e contra o fascismo", disse Ciro Gomes após o resultado do primeiro turno. 

deputados ou mesmo ao cargo 
de governador acabaram sen-
do até humilhados pelo sufrá-
gio nas urnas. Exemplos não 
faltam: Roberto Requião no 
Paraná, Eduardo Suplicy em 
São Paulo, Raimundo Colom-
bo em Santa Catarina, família 
Sarney no Maranhão, Eunício 
Oliveira, o atual presidente do 
Senado, entre outros. Quan-
to ao caso de Romero Jucá, 
um dos grandes líderes do 
golpe contra Dilma Rousseff 
em 2016, também não conse-
guiu se reeleger. Nem com “o 
grande acordo nacional, com 
Supremo e tudo”, como ele dis-
se em áudio divulgado na im-
prensa na época do impeach-
ment. Com certeza, logo após 
o término do seu mandato, ele 
perderá imunidade e deverá 
responder inúmeros processos 
na Lava Jato, onde tem mais de 
100 citações. 

Coisas do cotidiano
* Dia 12 de outubro, Dia 

de Nossa Senhora Aparecida, 
Padroeira de nosso país, uma 
homenagem desta coluna a 
todos os devotos. Não esque-
çamos também, que dia 12 é 
Dia das Crianças, que são o 
futuro desta nação, também 
a nossa homenagem. Outra 
lembrança, dia 12 de outubro 
de 1492, aconteceu a descober-
ta da América, por Cristóvão 

Colombo, fato histórico que 
nós não podemos esquecer. 
Dia 15 de outubro é o Dia do 
Professor e se hoje estamos es-
crevendo essa coluna e somos 
profissionais, se sabemos ler e 
escrever, devemos muito a esta 
classe, há muitos anos esqueci-
da pelas autoridades, aos mes-
tres, todo nosso carinho.

* Ídolo do futebol brasileiro 
e francês, Juninho Pernambu-
cano botou a boca no trombo-
ne sobre sua saída da Globo. 
Disse que sofria censura na 
emissora e que acha absurdo 
jogador de futebol ser de direi-
ta se teve origem pobre e veio 
de baixo. Ele falou ainda ao El 
País que as pessoas odeiam o 
Lula “pela sua aparência, seu 
sotaque, sua história e sua po-
pularidade”;

* Candidato de Bolsonaro 
que destruiu placa em home-
nagem a Marielle Franco no 
Rio de Janeiro é eleito deputa-
do estadual com 140 mil votos. 
Rodrigo Amorim foi o mais 
votado do Estado fluminen-
se. O curioso é que, até outro 
dia, a população questionava 
a morte da vereadora. Hoje, o 
crime serve como trampolim 
eleitoral. 

* O ex-ator pornô Alexan-
dre Frota, com mais de cento 
e cinquenta mil votos, também 
foi eleito deputado federal. É o 
inédito caso do pornô gospel, 

já que ele foi eleito com pro-
postas alinhadas à bancada 
evangélica. Nesta eleição tem 
acontecido de tudo, mesmo. 

* Até o Tiririca, que havia 
desistido das eleições por se 
dizer desiludido, mudou de 
ideia. Afinal, como deputado 
ele ganha muito mais do que 
como palhaço.  Foi eleito com 
mais de 440 mil votos. 

 * Outro fato que chama 
atenção nestas eleições é o 
grande número de milita-
res eleitos, desde cargos mais 
baixos, como o soldado, até o 
mais alto, que é o general. 

* O candidato derrotado 
Beto Richa deve estar extre-
mamente chateado com a go-
vernadora Cida Borghetti, por 
ter sido excluído da coligação. 
Ao mesmo tempo, deve estar 
satisfeito pelo resultado das 
urnas. Uma derrota humilhan-
te para a candidata da situação. 
Aliás, ninguém entendeu a 
decisão dela de decretar inter-
venção militar nos pedágios, 
que em nada contribuiu para a 
sua campanha. 

* A fabricante de armas 
Taurus, que está apoiando os 
candidatos da bancada da bala, 
teve suas ações aumentadas 
em mais de 100%.  O que quer 
dizer que a empresa já tem en-
tre seus planos o substancial 
aumento da venda de armas 
no país. 

Todos os estudantes 
do ensino médio de-
verão ter a acesso a 

mais de um itinerário for-
mativo no próprio municí-
pio onde estudam, de acor-
do com a revisão preliminar 
das Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Ensino Mé-
dio, que foi divulgada pelo 
Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE) e está disponí-
vel para análise e contribui-
ções de toda a sociedade até 
o dia 23 de outubro.

Além dos itinerários, as 
redes terão que ofertar uma 
parte comum a todos os es-
tudantes, que será definida 
pela Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), em 
discussão no CNE.

As diretrizes vigentes 
estão sendo revistas pelo 
CNE para se adequarem ao 
Novo Ensino Médio, apro-
vado em 2017. Pela nova 
lei, os estudantes poderão 
escolher ter formações es-
pecíficas em linguagens, 
matemática, ciências da 

natureza, ciências humanas 
ou ensino técnico. Uma das 
preocupações levantadas 
durante a discussão da lei 
era a oferta das várias op-
ções aos estudantes, sobre-
tudo em municípios meno-
res.

O documento disponibi-
lizado pelo CNE diz que os 
sistemas de ensino devem 
garantir a oferta de mais de 
um itinerário formativo em 
cada município, permitin-
do aos estudantes a escolha, 
dentre diferentes arranjos 
curriculares, “atendendo 
assim a heterogeneidade e 
pluralidade de condições, 
interesses e aspirações”.

O documento estabele-
ce ainda que o Ministério 
da Educação (MEC) deve-
rá elaborar um guia para 
orientar as instituições e 
redes de ensino na imple-
mentação dos itinerários 
formativos no ensino mé-
dio.

A oferta de itinerários 
formativos deve considerar 

Revisão no ensino médio prevê ao 
menos duas formações para estudantes

EDUCAÇÃO

MEC abre consulta para sociedade 
discutir mudança no currículo escolar

as possibilidades estrutu-
rais e de recursos das insti-
tuições ou redes de ensino. 
Para garantir a oferta de di-
ferentes itinerários, podem 
ser estabelecidas parcerias 
entre diferentes instituições 
de ensino, devidamente cre-
denciadas pelos sistemas de 
ensino. Caberá aos siste-

mas de ensino estabelecer 
as regras para a escolha do 
itinerário formativo pelo 
estudante.

ENSINO A DISTÂN-
CIA

A revisão das diretri-
zes estabelece ainda que as 
redes de ensino poderão 
ofertar, no total, até 20% 
da formação a distância. A 
modalidade pode ser apli-
cada tanto na formação 
geral básica quanto nos iti-

nerários formativos do cur-
rículo. É preciso, no entan-
to ter suporte tecnológico e 
pedagógico apropriado. A 
porcentagem poderá, a cri-
tério dos sistemas de ensi-
no, chegar a 30% no ensino 
médio noturno.

Ontem (9), a Comissão 
do Ensino Médio da Câma-
ra de Educação Básica do 
Conselho Nacional de Edu-
cação colocou em consulta 
pública para contribuições 
da sociedade brasileira,

O documento com as 
Diretrizes Curriculares Na-
cionais do Ensino Médio 
estará disponível para aná-
lise e contribuições até o 
dia 23 de outubro de 2018 
no site do CNE, em http://
portal.mec.gov.br/conse-
lho-nacional-de-educacao/
audiencias-e-consultas-pu-
blicas. As contribuições de-
verão ser feitas pelo e-mail 
dcnensinomedio.cne@mec.
gov.br.

Agência Brasil
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Anibelli agradece população paranaense pela 
reeleição e destaca apoio da esposa e família

Em discurso nesta se-
gunda-feira (8) na As-
sembleia Legislativa, o 

líder da bancada de oposição, 
Anibelli Neto (MDB), agra-
deceu a população paranaen-
se pela reeleição ao cargo de 
deputado estadual. Anibelli 
Neto recebeu 46.713 votos e 
foi reeleito para seu terceiro 
mandato no legislativo do Pa-
raná.

"É com muito orgulho que 
venho agradecer a população 
paranaense, que mais uma 
vez nos deu a oportunidade 
de defender as bandeiras do 
MDB na Assembleia Legisla-
tiva. Foram 46.713 eleitores 
que acreditaram no nosso 
projeto, na nossa luta, nos 
nossos enfrentamentos".

Anibelli Neto agradeceu 
especialmente sua esposa e 
sua família pelo apoio incon-
dicional. "Quero agradecer 
especialmente à minha famí-
lia, que não poupou esforços 
para estar junto comigo nes-
ta luta, minha esposa, meus 
fi lhos, as pessoas que traba-
lham comigo e foram para 
o enfrentamento. Renovado 
pelas urnas, temos a certeza 
de que fi zemos o bom enfren-
tamento".

O parlamentar destacou 
a campanha de João Arruda 
(MDB) ao governo do Para-
ná. "O João Arruda honrou a 
sua trajetória política e escre-
veu uma parte bonita da sua 
biografi a nesta campanha. Ele 
sai da campanha muito maior 

do que entrou e tenho certe-
za que o seu sonho de gover-
nador continua fi rme, agora 
com muito mais experiência 
e muito mais companheiros 
espalhados pelo Paraná."

Anibelli ainda saudou a 
eleição dos deputados esta-
duais e federais do MDB e 
lamentou que o ex-senador 
Roberto Requião não tenha 
sido reeleito. "Gostaria de sa-
lientar a tristeza pela não ree-
leição do nosso companheiro 
Roberto Requião, um compa-
nheiro de verdade, uma pes-
soa nacionalista, que tem seus 
princípios, e que mesmo fora 
do mandato terá condições 
para colaborar muito para o 
fortalecimento do MDB".

Assessoria de Imprensa

Até que enfi m Lady Gaga 
chega ao cinema. Seu fi lme 
Nasce Uma Estrela não é 
uma novidade, mas sim um 
tipo de história que pode ser 
contada e recontada e que 
nunca se tornará velha ou 
cansativa, por isso esse fi lme 
é a grande estreia desse fi m 
de semana prolongado.

Antes de falar sobre Nas-
ce Uma Estrela, quero dar 
uma pequena pausa e trazer 
Venom de volta ao assunto, 
pois surpreendendo a todos, 
o fi lme do simbionte negro 
conseguiu uma grande faça-
nha, manteve-se no topo das 

bilheterias ao longo de toda 
a última semana, calando 
a boca de muito crítico por 
aí. Além disso, as cenas pós 
créditos fi zeram tanto suces-
so que já tem gente criando 
fã clube do Carnifi cina (o 
possível vilão, da possível 
sequência de Venom) por aí!

Agora, vamos nos ater 
novamente ao fi lme de Lady 
Gaga, Nasce Uma Estrela. A 
história é basicamente um 
conto de fadas moderno, por 
isso está indo para o cinema 
pela quarta vez e não apre-
senta o menor desgaste, pelo 
contrário, vem empolgado o 

público e a crítica. A primei-
ra vez que essa história foi ao 
cinema foi em 1937 e o casal 
central na verdade eram ato-
res, essa mesma trama, tendo 
sua centralidade em atores, 
foi refi lmada em 1954, tendo 
Judy Garland como prota-
gonista. Depois a versão foi 
mudada e o casal de prota-
gonistas se tornaram canto-

res em 1977. Essa é versão 
mais famosa e contou com 
a presença da grande Barbra 
Streisend. Agora, seguindo 
essa mesma linha, os prota-
gonistas são compostos por 
Gaga e por Bradley Cooper.

É preciso reconhecer, 
Lady Gaga é uma artista 
completa como poucos na 
atualidade. Ela canta, dança 
e interpreta de forma genial. 
Já havia provado isso ao ser 
contemplada com um Glo-
bo de Ouro por seu trabalho 
em American Horror Story e 
agora surpreende o mundo 
por meio do cinema, na pele 
da cantora em busca de re-
conhecimento. Ainda é cedo 
para dizer que ela receberá 
uma indicação ao Oscar, mas 
com certeza ela tem cacife 
para isso. Já Bradley Cooper 
também se supera. Eu nunca 
o considerei um grande ator, 
mas há quem goste. Nesse fi l-

me, ele não apenas interpreta 
como também dirige a obra 
em questão. Sua atuação é 
aceitável, mas deixa muito a 
desejar nas cenas mais dra-
máticas.

Em compensação, o mes-
mo não se pode falar sobre 
seu trabalho na direção, 
pois para um estreante ele se 
saiu muito bem, na verdade 
bem até demais! A princípio, 
quem deveria ter dirigido 
esse fi lme era Clint East-
wood, mas isso não vingou e 
Cooper assumiu o trabalho, 
apresentando uma direção 
que dialoga perfeitamente 
com o público. O trabalho de 
fotografi a também tem um 
esmero único, apresentando 
as cores como uma forma 
de composição de cena, algo 
realmente bonito de se ver.

Vamos à trama! A jo-
vem cantora Ally alcança o 
estrelato ao mesmo tempo 

em que seu parceiro Jack-
son Maine, um renomado 
artista de longa carreira, cai 
no esquecimento devido aos 
problemas com o álcool. Em 
torno disso se constrói essa 
bela história, em que os mo-
mentos opostos nas carreiras 
acabam por minar o relacio-
namento amoroso que existe 
entre os dois.

Por que ver esse fi lme? 
Esse é um fi lme simples, com 
uma história sem complica-
ções e até mesmo previsível, 
mas que enche os olhos e 
agrada aos ouvidos. Cooper 
e Gaga possuem boa quí-
mica em cena e cantando 
eles se saem melhor ainda, 
por isso, preste muita aten-
ção aos duetos ao longo da 
trama. Do mais, é um fi lme 
agradável e que vai além da 
pretensão de ser apenas um 
remake. Boa diversão e boa 
sessão!

PROGRAMAÇÃO
DOMINGO, 21 DE OUTUBRO

09h00: Largada Stock Light – Corrida 2
10h00 – 11h00: Visitação aos Boxes

12h00: Largada Stock Car – Corrida 1
13h05: Largada Stock Car – Corrida 2

Stock Car confi rma a programação 
para etapa de Londrina
Décimo encontro da temporada terá as corridas da rodada 
dupla largando ao meio-dia e às 13 horas de domingo (21). 

Stock Light realiza a penúltima etapa do campeonato

Está defi nida a pro-
gramação do fi nal de 
semana do dia 21 de 

outubro, quando a cidade de 
Londrina recebe, pela segun-
da vez neste ano, a Stock Car 
e a Stock Light, que realizam 
a disputa da décima e da sé-
tima etapa da temporada, 
respectivamente. No caso da 
principal categoria do au-
tomobilismo brasileiro, é o 
antepenúltimo encontro da 
disputa pelo título, restando 
ainda as etapas de Goiânia 
(04/11) e Interlagos (09/12); 
já no “vestibular” da Stock 
Car, a rodada dupla é válida 
pela penúltima etapa.

Os carros vão à pista pela 
primeira vez na sexta-feira, 
dia 19, para o shakedown da 
Stock Car e da Stock Light, 
às nove horas e às 9h30, res-
pectivamente – é um treino 
de reconhecimento de ape-
nas 15 minutos. Após o pri-
meiro contato com os 3.055 
metros do traçado do Autó-
dromo Internacional Ayrton 
Senna, a Stock Car realiza o 
primeiro treino livre a partir 

ASSESSORIA DE 
IMPRENSA DA 
STOCK CAR
Jornalistas: Ricardo 
Ribeiro/ Cleber Bernuci

das 10 horas; logo depois, às 
11h35, é a vez da Stock Light. 
Depois, a principal categoria 
do automobilismo brasileiro 
volta ao asfalto para o segun-
do treino livre a partir das 
13h20, enquanto a Light trei-
na às 14h55. 

No sábado (20), depois da 
realização do terceiro treino 
livre da Stock Car, às 9h40 
– com transmissão ao vivo 
pelas páginas ofi ciais da ca-
tegoria no YouTube e no Fa-
cebook -, a Stock Light vai à 
pista para a defi nição do grid 
de largada com a classifi cação 
das 11h30 às 11h50. Logo de-
pois, os pilotos da Stock Car 
vão para a pista tentar suas 
voltas rápidas para defi nir as 

posições do grid às 13 horas – 
com transmissão ao vivo pelo 
SporTV. A primeira corrida 
da Stock Light já acontece às 
14h45.

Os portões do autódromo 
se abrem ao público às 8 ho-
ras de domingo (21), e a torci-
da já vai ter ação para conferir 
das arquibancadas e camaro-
tes às 9 horas com a segunda 
prova da Stock Light. A visi-
tação aos boxes – para os tor-
cedores portadores do ingres-
so de visitação – acontece das 
10 às 11 horas. É o momento 
no qual o público pode inte-
ragir com seus ídolos e ver de 
perto pilotos como Rubens 
Barrichello, Cacá Bueno, Lu-
cas di Grassi, Daniel Serra, 

Público já pode adquirir ingressos por a partir de R$ 25 

Nelsinho Piquet, Felipe Fra-
ga, Átila Abreu, entre tantos 
outros.

A largada da primeira cor-
rida da Stock Car acontece ao 
meio-dia, e a segunda prova, 
na qual os dez primeiros co-
locados largam em ordem 
inversa, às 13h05. Para quem 

não estiver em Londrina, am-
bas as corridas são transmiti-
das ao vivo pelo SporTV.

Os ingressos estão à ven-
da neste link (http://premier.
ticketsforfun.com.br/shows/
show.aspx?sh=STOCLST18). 
Confi ra as condições de des-
contos especiais. O torcedor 

também pode comprar in-
gressos diretamente com um 
piloto da Stock Car: no Val-
deno Brito Kart Indoor, no 
Catuaí Shopping (Rod. Celso 
Garcia Cid, 5.600, de segunda 
a sábado das 10 às 22 horas 
e aos domingos das 14 às 20 
horas).

Foto: Denis Ribeiro/Stock Car/Vipcomm
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do Donizete Diniz.
Na ocasião, Município 

de Nova Esperança e Com-
panhia Saneamento do Pa-
raná assinaram o termo do 
Programa Moringa Cheia 
de recuperação ambiental 
das áreas de mananciais da 
Sanepar. Estimativa de in-
vestimentos ultrapassam o 
valor de R$ 7 milhões. Em 
Nova Esperança a atenção 
será ao manancial Paraca-
tu.

“O Moringa Cheia quer 
assegurar que as águas que 
abastecem as fontes de cap-
tação da Sanepar sejam in-
filtradas, portanto limpas 
e duradouras, ao invés das 
águas de enxurrada, que 
comprometem e elevam os 

custos de tratamento”, afir-
mou Alcely José Wonsiak 
- Gerente de Recursos Hí-
dricos da Sanepar.

Destacando o municí-
pio, o prefeito Moacir Oli-
vatti, ressaltou, “Em 2016, 
Nova Esperança ficou em 
primeiro lugar no Ranking 
das pequenas cidades que 
tem a melhor gestão de lixo 
do país. A conclusão veio 
a partir do Índice de Sus-

tentabilidade da Limpeza 
Urbana (ISLU), de acordo 
com a reportagem veicu-
lada no Portal Veja. Para 

avançar mais um passo e 
firmar compromisso com 
o meio ambiente, no iní-
cio de 2019 a Prefeitura de 
Nova Esperança deve inau-
gurar um Ecoponto bem 
estruturado”, pontuou.

Presente na reunião, o 
promotor de justiça, Ri-

cardo Barison Garcia res-
saltou que o Ministério 
Público geralmente exige 
dos municípios adequa-
ções principalmente na 
questão ambiental, porém, 
Nova Esperança não tem 
tido essa necessidade, pois 
demonstra preocupação na 
área ambiental.

Muito emocionado o 
prefeito disse da importân-
cia que o meio ambiente 
tem em sua vida. Olivat-
ti fez questão de convidar 
um aluno representante de 
cada escola da rede muni-
cipal de ensino para a reu-
nião. Dirigindo às crianças 
o prefeito Moacir salientou 
“nesta área ambiental vo-
cês têm tudo para que nos-

sa cidade seja referência 
no Brasil. Estamos muito 
longe ainda, mas a frente 
de inúmeros municípios do 
País”, explicou.

Moacir ainda comentou 
do desejo de transformar 
Nova Esperança em atra-
ção turística para o Brasil 
e referência nacional em 
meio ambiente sustentá-
vel. “Tenho os sonhos do 
Jardim Botânico e também 
do Parque aberto a visita-
ção com trilhas ecológicas 
e um manejo sustentável”, 
finalizou.

A reunião ainda foi 
prestigiada por professo-
res, diretoras das escolas, 
vereadores e  secretários 
municipais.

Olivatti fez questão de convidar 
um aluno representante de 

cada escola da rede municipal 
de ensino para a reunião.

ARTIGO

A VIRTUDE DA CAMARADAGEM
Você já leu ou assistiu “O 

Senhor dos Anéis”? É uma 
trilogia de livros de alta fan-
tasia escrita porJ. R. R. Tol-
kien, entre 1937 e 1949 e que 
se tornou um dos fi lmes mais 
bem premiados na história 
do cinema com 17 Oscars. 
Para mim, é um dos mais 
instrutivos a cerca da virtude 
que quase todo relaciona-
mento carece na era pós-mo-
derna: camaradagem, isto é, 
a tradição na amizade. Em 
dias como os nossos, onde 
os progressos do individua-
lismo são notáveis e a grande 
parte dos relacionamentos 
são solúveis e rápidos, assistir 
a saga se faz extremamente 
relevante para recuperar as 
noções de tradição, hábito 
e profundidade dentro do 
companheirismo. O Senhor 
dos Anéis transmite, com 
profunda sensibilidade, que 

uma amizade com raízes pro-
fundas é capaz de nos manter 
fi rmes em tempestades.

A trilogia está dividida 
entre: “O Senhor dos Anéis: 
A Sociedade do Anel/ A ir-
mandade do anel”, de 2001, 
“O Senhor dos Anéis: As 
Duas Torres”, de 2002 e “O 
Senhor dos Anéis: O Retorno 
do Rei/ O Regresso do Rei”, 
de 2003. O mundo fi ccional 
onde tudo acontece é chama-
do de Terra Média. Lá, os três 
fi lmes mostram o jovem hob-
bit, Frodo Baggins, em busca 
da concretização de sua mis-
são de destruir o anel de Sau-
ron, o Senhor das Trevas. O 
poder do “Um Anel” estava 
ligado à natureza maligna de 
Sauron, o criador e portador 
original do anel. Não impor-
tasse sua índole, quem pos-
suía o anel era atraído pelo 
poder de Sauron e poderia 

até matar para fi car com ele. 
Se o anel fosse destruído, 
Sauron também seria. O ob-
jetivo da missão de Frodo era 
então acabar com o poder do 
anel no fogo onde foi criado, 
mas sua jornada até o vulcão 
era longa e cheia de inimigos. 
Frodo era pequeno, fraco e 
sensível. Estava claro desde o 
começo que sozinho ele não 
iria longe.

 O primeiro fi lme, “O Se-
nhor dos Anéis: A Sociedade 
do Anel/ A irmandade do 
anel”, mostra a formação de 
uma sociedade de camaradas 
composta por representantes 
dos humanos, hobbits, elfos 
e anões, que iriam a auxiliar 
Frodo até o fi m. Uma aliança 
estava sendo feita, nada mais 
tradicional que isso. Nem 
sempre havia entendimento 
entre eles, mas havia com-
prometimento. Essa gran-

de sociedade de amigos fez 
toda diferença no avanço da 
missão, travando batalhas, 
compartilhando tristezas, 
alegrias, conselhos e expe-
riências de vida. Juntos, eles 
avançavam vencendo o reino 
das trevas.

No segundo fi lme, em 
“O Senhor dos Anéis: As 
Duas Torres”, a virtude da 
camaradagem é demonstra-
da em cenas mais interpes-
soais. Frodo já está exausto 
de tanto lutar e pensa em se 
entregar. Ele deixa isso claro, 
e a camaradagem é isso, é ser 
franco com seus comparsas. 
Na camaradagem não existe 
vergonha ou receio. No ápice 
do fi lme, Frodo está em Os-
giliath e decide desistir, ceder 
a tentação e colocar o anel 
no dedo de uma vez. Mas 
de repente, na última hora, 
Sam o seu fi el parceiro de 

*Fernando Razente é acadêmico de História

lutas, aparece para impedi-
-lo de fazer a maior loucura. 
Se Frodo estivesse sozinho 
nesse momento, ele jamais 
teria conseguido suportar. A 
amizade, que resistiu a várias 
pelejas anteriores, virou a 
bela camaradagem, essencial 
para vencer as grandes e pe-
quenas batalhas, além de ani-
mar para o avanço contínuo 
da busca pela concretização 
do objetivo. 

Uma das coisas que o fi l-
me quer nos ensinar, princi-
palmente através dos laços 
estreitos entre Sam e Frodo, 
é que precisamos deixar de 
lado a ideia moderna de “su-
per-homem” que consegue 
fazer tudo sozinho tomando 
as rédeas de sua vida e tam-
bém das amizades efêmeras 

e corriqueiras sem raízes. 
Essas não são capazes de su-
portar as adversidades mais 
absurdas. Na verdade, deve-
mos reconhecer que somos 
fracos e procurar valorizar 
aqueles companheiros que 
há muito tempo estão co-
nosco, ajudando a carregar o 
fardo pesado de nossas lutas. 
Devemos aprender a praticar 
a virtude da camaradagem, 
a arte de ser solícito sem ser 
solicitado e aceitar ser so-
corrido sem pedir socorro. 
Essa é a estranha virtude de 
ser intrometidiço e atrevido, 
sem ser inconveniente.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

“Nova Esperança será referência 
nacional em meio ambiente 

sustentável”, afi rma Moacir Olivatti
Prefeito salientou o desejo de transformar Nova 
Esperança em atração turística para o Brasil e 

referência nacional em meio ambiente sustentável

Na manhã de ter-
ça-feira (09), o 
prefeito Moacir 

Olivatti e o vice-prefeito 
Rafael Kreling receberam 
no gabinete a equipe téc-
nica da Sanepar compos-
ta pelo coordenador de 
Gestão de Reservatórios e 
mananciais Jefferson Sk-
roch; o gerente de Recur-
sos Hídricos Alcely José 
Wonsiak, a Geóloga Es-
ter Amélia Assis Mendes, 
o engenheiro civil, Raul 
Marcom e o gerente em 
Nova Esperança, Apareci-

Assinatura do Programa Moringa Cheia de recuperação ambiental das áreas de mananciais da Sanepar foi prestigiada por alunos 
e autoridades

Dirigindo às crianças o prefeito Moacir salientou “nesta área 
ambiental vocês têm tudo para que nossa cidade seja referên-
cia no Brasil”

SUSTENTABILIDADE

Fotos: José Antônio Costa
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ARTIGO

ELEIÇÕES: FALTOU FALAR DO 
PAPEL DO BRASIL NO MUNDO

Chegamos ao segundo turno da elei-
ção presidencial e praticamente não se 
discutiu, durante toda a campanha elei-
toral, qual o papel do Brasil no mundo. 
No entanto, somos hegemônicos no 
agronegócio mundial, um dos principais 
produtores e exportadores de alimentos, 
com a perspectiva de mais do que do-
brar as exportações nessa área, nos pró-
ximos 10 anos, segundo o USDA. Nosso 
principal parceiro comercial é a China, 
potência em ascensão na geopolítica in-
ternacional. Também estamos entre as 
10 maiores economias mundiais, com 
um mercado de 208 milhões de pessoas 
e infl uência estratégica na América La-
tina. De quebra, o país é uma potência 
ambiental, o que é de grande relevância 
nesses tempos de mudanças climáticas 
e mobilização mundial para colocar um 
freio.

Essa ausência de debate sobre a in-
serção brasileira no mundo, entre os 
principais postulantes à presidência, 
guarda alguma relação com a cultura se-
dimentada pelo isolacionismo histórico 
da economia brasileira. Hoje o mercado 

internacional pauta-se pelo multilatera-
lismo, com o desenvolvimento contínuo 
de acordos bilaterais ou multilaterais de 
comércio em todos os continentes, mas 
o engajamento brasileiro nessa tendência 
ainda se mostra tímido. A própria agen-
da econômica de quase todos os candi-
datos, meio que passava ao largo dessa 
questão. Contudo, agora que o palanque 
do segundo turno está defi nido, é che-
gado o momento de levar essa discussão 
aos dois postulantes ao governo federal, 
e também às demais forças políticas que 
desenharão a agenda político-econômica 
do país, nos próximos anos.

O agronegócio é uma exceção no ce-
nário isolacionista do país, pois o setor 
já exporta para cerca de 140 países. Mas 
mesmo assim pode ampliar esse dinamis-
mo com novos mercados ou maior pene-
tração em mercados atuais, até porque 
tendem a vir de além fronteira impor-
tantes alavancagens do setor, na próxima 
década. Nessa perspectiva, dois pontos 
parecem surgir como estratégicos para o 
agro. Primeiro, uma efetiva política para 
promover maior abertura comercial do 

país, sob a batuta do multilateralismo e, 
inclusive, aproveitando o forte potencial 
competitivo do nosso agro, seja em pro-
dutos ou mesmo em serviços tecnológi-
cos para a faixa tropical do planeta. Sem-
pre lembrando que abertura comercial é 
sinônimo de vender, comprar e aprender, 
estendendo seus benefícios de competi-
tividade para toda a economia, do cam-
po à indústria e aos serviços.

O outro pilar essencial para somar 
no fortalecimento do país no merca-
do internacional é a modernização e o 
compliance dos processos fi scalizadores 
da defesa sanitária e de outras eventuais 
atividades de impacto sobre a seguran-
ça dos alimentos aqui produzidos. Isso 
tem a ver com o conceito dos produtos 
brasileiros no exterior, portanto é fator 
para abrir oportunidades de venda, além 
de combustível para estratégias de agre-
gação de valor em nossas ofertas e para 
aumento de prestígio da marca Brasil. 
Para um setor com peso de um quarto do 
PIB e presença internacional ascendente, 
essa questão bem que poderia merecer 
atenção de prioridade nacional.

Por Coriolano Xavier, membro do Conselho Científi co Agro Sustentável (CCAS) e Professor da ESPM

Congresso Médico 
de Maringá debate a 
medicina do futuro

Com a proposta de debater como as últi-
mas novidades tecnológicas podem ser 
aplicadas à Medicina atual com bons 

resultados, começa nesta quinta-feira (11) o 
Congresso Médico de Maringá 2018 – A Me-
dicina do Futuro, idealizado pelos acadêmicos 
de Medicina da Universidade Estadual de Ma-
ringá (UEM) e realizado pelo Centro Acadê-
mico de Medicina (Camem). 

O evento, que acontece até sábado em três 
auditórios do Hotel Nobile Suítes Maringá, 
conta com apoio dos Cursos de Medicina da 
Unicesumar e da Uningá, além do Departa-
mento de Ciência e Tecnologia e Hospital 
Universitário Regional, e parceria do Maringá 
e Região Convention & Visitors Bureal, IFM-
SA e Revista Saúde.  

Os patrocinadores são as  empresas SVN 
Investimentos, Hospital Paraná, Grupo São 
Camilo, Purifi c, Santa Casa de Maringá e Uni-
med.

 O Congresso Médico deste ano, que acon-
tece junto com o Congresso do Hospital Uni-
versitário, comemora os 30 anos da instalação 
do Curso de Medicina da UEM e do início do 
funcionamento do Hospital Universitário.

 Com mais de 30 palestras nos três dias, 
o evento vai discutir desde Inteligência Arti-
fi cial, Nanotecnologia, o uso a Realidade Vir-
tual e Estendida, construção de órgãos em im-
pressora 3D, mas também a saúde mental dos 
estudantes e profi ssionais da saúde, a relação 
entre médico e paciente, segurança do pacien-
te e a medicina humanitária e de catástrofe. 

 Uma das discussões que deverá chamar 
a atenção é sobre os movimentos antivacina, 
que hoje se espalham com facilidade e rapidez 
em tempos de proliferação de redes sociais.

 Para a presidente da comissão organiza-
dora do evento, doutora Elisabete Mitiko Ko-

bayashi, titular da disciplina de Ortopedia e 
Traumatologia desde a primeira turma do 
Curso de Medicina da UEM, os debates que 
acontecerão deverão ter refl exo na qualidade 
da medicina oferecida por Maringá. Além 
da atualidade e importância dos temas, ela já 
considera um sucesso o fato de também alu-
nos dos cursos de Medicina de outras insti-
tuições, como Unicesumar e Uningá, estarem 
envolvidos na organização. “Esta integração 
das escolas médicas em prol de um congresso 
médico é um motivo para comemoração”, diz.

 Na expectativa da doutora Kobayashi, “o 
congresso trará temas também para outros 
profi ssionais da saúde, além de médicos, e te-
mos certeza de que os refl exos serão os avan-
ços que acontecerão na Medicina de Marin-
gá”, diz a professora. “Há 30 anos a UEM vem 
formando profi ssionais de altíssimo nível,  
que acabam passando em residências em ins-
tituições consagradas, como a USP, Unifesp, 
Hospital Albert Einstein, e quando retornam 
trazem uma bagagem de qualidade que ajuda 
a melhorar a saúde em Maringá, inseridos em 
hospitais, clínicas, laboratórios”.

 Para ela, a UEM e as outras escolas de Me-
dicina estão preocupadas em formar grandes 
valores com um ensino de qualidade “e o con-
gresso é uma grande oportunidade de mos-
trarmos isto, mostrando que em Maringá é 
praticada uma medicina avançada”.

 
 SERVIÇO
Congresso Médico de Maringá e 1º Con-

gresso do HURM
Data: 11, 12 e 13 de Outubro
Local: Hotel Nobile Suites Maringá –  Rod. 

PR-317, km, 5, 5428 - Distrito Industrial 2
Inscrições e Informações pelo site site 

www.congressomedicodemaringa.com.br

Com mais de 30 temas, evento 
marca os 30 anos de instalação 
do Curso de Medicina da UEM 
e início de funcionamento do 

Hospital Universitário

SAÚDE
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Empresas gastam R$ 65 bilhões por 
ano para acompanhar as mudanças 
da legislação tributária brasileira

Novo estudo do IBPT aponta 2018 como ano recorde 
na edição de leis complementares e ordinárias 
desde a promulgação da Constituição Federal

A Constituição Fede-
ral, promulgada em 
1988, completa 30 

anos no mês de outubro, 
tempo esse em que seu texto 
serviu para incontáveis inter-
pretações, o que fica evidente 
pela quantidade de normas 
editadas nessas três décadas: 
foram quase 6 milhões.

O Instituto Brasileiro de 
Planejamento e Tributação 
– IBPT atualizou estudo que 
contabiliza a quantidade de 
normas federais, estaduais e 
municipais, editadas desde a 
vigência da constituição de 
1988.

Para se ter uma ideia, fo-
ram em média 774 diplomas 
legais editados por dia útil. 
Por mais que o Direito pre-
cise evoluir com a sociedade, 
parece um tanto exagerado 
esse número que, somado, 
resulta em 5.876.143 (cinco 
milhões, oitocentos e seten-
ta e seis mil, cento e quaren-
ta e três) normas. “Do total 
de 5.876.143 normas gerais 
editadas, 13,02% ou 765.074 
estavam em vigor quando a 
Constituição Federal com-

pletou 30 anos”, diz o Presi-
dente do Conselho Superior 
e Coordenador de Estudos do 
IBPT, Gilberto Luiz do Ama-
ral.

 
SISTEMA TRIBUTÁRIO
Do montante de normas 

editadas, cerca de 390 mil tra-
tam somente de tributos, em 
torno de 6,65% do total. São 
milhares de regulamentos que 
geram despesas para as em-
presas brasileiras, da ordem 
de cerca de 65 bilhões de reais, 
por ano, somente para acom-
panhar todas essas mudanças.

Segundo o coordenador 
de estudos do IBPT, “em mé-
dia foram editadas 46 normas 
tributárias por dia útil ou 1,92 
normas por hora útil.  ”, diz.

No quesito normas a se-

guir, vemos mais um número 
surpreendente. “Como a mé-
dia das empresas não realiza 
negócios em todos os estados 
brasileiros, a estimativa de 
normas que cada uma deve 
seguir é de 4.078, ou 45.791 
artigos, 106.694 parágrafos, 
341.146 incisos e 44.876 alí-
neas. Isto corresponde a 5,9 
quilômetros de normas, se 
impressas em papel formato 
A4 e letra tipo Arial 12”, pon-
tua Amaral.

SUPERPRODUÇÃO

O ano de aniversário de 30 
anos da Constituição Federal, 
também será lembrado como 
aquele com o maior número 
de Leis Complementares e 
Ordinárias editadas em âmbi-
to federal, com 239 atos.

“Entre 01 de outubro de 
2015 e 30 de setembro de 2016 
houve a maior quantidade de 
Decretos Federais, totalizan-
do 480 e, entre 01 de outubro 
de 2016 e 30 de setembro de 
2017 houve a maior quanti-
dade de Medidas Provisórias, 
que totalizaram 56”, afirma o 

Presidente do Conselho Supe-
rior do IBPT.

ESTATÍSTICAS CURIO-
SAS

Em 30 anos, houve 16 
emendas constitucionais tri-
butárias.

Foram criados inúmeros 
tributos, como CPMF, CO-
FINS, CIDES, CIP, CSLL, PIS 
IMPORTAÇÃO, COFINS 
IMPORTAÇÃO, ISS IMPOR-
TAÇÃO.

Foram majorados pratica-
mente todos os tributos.

Em média, cada norma 
tem 3 mil palavras.

O termo “direito” aparece 
em 22% das normas editadas.

Saúde, Educação, Seguran-
ça, Trabalho, Salário e Tribu-
tação são temas que aparecem 
em 45% de toda a legislação.

Somente 4,13% das nor-
mas editadas no período não 
sofreram nenhuma alteração.

O Estudo pode ser aces-
sado na íntegra no endereço: 
www.ibpt.org.br.

Janaína Fogaça

TETO vai construir 23 moradias 
de emergência neste feriadão

As obras serão realizadas nas comunidades Parolin 
(Curitiba) e Favorita (Araucária), beneficiando 

dezenas de pessoas que buscam uma vida mais digna

Você deve conhecer 
a cantiga “era uma 
casa muito engraça-

da, não tinha teto, não tinha 
nada”. E é exatamente assim 
que a casa de milhares de 
paranaenses está. Nas co-
munidades mais carentes do 
Estado do Paraná, é fácil en-
contrar residências que não 
oferecem condições básicas 
para uma vida minimamente 
digna. Banheiro? Um luxo! 
Mas as famílias não desis-
tem. Rodam as ruas em bus-
ca de tábuas e itens básicos 
para construir seus lares, que 
sempre precisam de melho-
rias.  

Neste feriadão, a vida de 
23 famílias paranaenses vai 
mudar. Elas foram escolhi-
das para receber moradias 
de emergência da organi-
zação internacional TETO, 
que atua para garantir o di-
reito à moradia nas favelas 
mais precárias e invisíveis do 
país, por meio de programas 
sociais que geram soluções 
concretas de melhorias das 
condições de moradia e ha-
bitat. Na sexta (12), sábado 
(13) e domingo (14), mais 
de 300 voluntários da orga-
nização irão levantar com 
as próprias mãos casas nas 
comunidades Parolin (Curi-
tiba) e Favorita (Araucária), 
beneficiando famílias que 
lutam diariamente por uma 
vida mais digna. As mora-
dias substituem as casas que 
já existiam no local, trazendo 
uma solução emergencial de 
alívio imediato às famílias 
que estão atualmente em si-
tuação de precariedade.

 Para chegar aos benefi-
ciados, o TETO promoveu 

diversas ações especiais, que 
vão de entrevistas com os in-
teressados até a análise dos 
terrenos que irão receber as 
moradias. “São meses de es-
tudos para chegarmos até as 
famílias que serão beneficia-
das em cada construção do 
TETO. Procuramos entender 
muito bem a vulnerabilidade 
das famílias e de suas mora-
dias. No final, as mais neces-
sitadas são comtempladas 
pelo projeto. Mas é lógico 
que exigimos o engajamento 
total dos moradores nas reu-
niões e, até mesmo, nos dias 
da construção, tudo para que 
eles saibam que são realmente 
os donos das casas”, comenta 
Raphael Gonzaga.

 Para tirar do papel o sonho 
das famílias, o TETO vai in-
vestir mais de R$ 100.000,00, 
montante que engloba to-
dos os materiais necessários 
para a construção das casas e, 
também, a infraestrutura ne-
cessária para transporte, ali-
mentação e acomodação dos 
voluntários. “Nós não conta-
mos com dinheiro público. 
Todo o nosso investimento é 
feito a partir de valores arre-
cadados em ações especiais 
da organização e, principal-
mente, por meio de doações 
de pessoas físicas e jurídicas. 
Ou seja, o TETO é um caso 
digno de pessoas ajudando 
pessoas. Temos muito orgu-

lho disso”, completa Lucas 
Kogut, diretor geral do TETO 
Paraná.

PROJETOS NAS CO-
MUNIDADES 

Ao todo, já foram ergui-
das 68 casas emergenciais nas 
duas comunidades. Além das 
construções, principal ini-
ciativa do TETO, o Parolin 
também participou da orga-
nização de uma horta comu-
nitária e de projetos sociais 
voltados para crianças, como 
sessões de cinema e oficina de 
pipa. Já na Favorita, a orga-
nização viabilizou, junto aos 
moradores, um mutirão de 
limpeza após várias enchentes 
ocorridas no local.

 
SOBRE O TETO BRA-

SIL NO PARANÁ
 O TETO é uma organi-

zação internacional presente 
em 19 países da América La-
tina e Caribe, que atua há 10 
anos no Brasil pelo direito das 
pessoas que vivem nas fave-
las mais precárias e invisíveis, 
engajando os moradores e as 
moradoras das comunidades 
e mobilizando jovens volun-

tários e voluntárias, para tra-
balharem juntos na constru-
ção de uma sociedade mais 
integrada.

 Atuando há mais de 3 
anos no Paraná, a organiza-
ção já trabalhou em 12 comu-
nidades na região da grande 
Curitiba, Castro e Paranaguá, 
sendo 6 delas com acompa-
nhamento semanal em cam-

po. Ao longo de sua trajetória 
no Estado, a organização já 
mobilizou mais de 3000 vo-
luntários para construção de 
263 moradias de emergência, 
divulgação dos trabalhos do 
TETO nas principais ruas de 
Curitiba, aplicação de mais de 
2 mil enquetes de caracteriza-
ção socioeconômicas, visita 
a mais de 200 comunidades 

e realização de 17 projetos 
comunitários. O TETO con-
ta com equipes fixas em seis 
comunidades: Caximba, Pa-
rolin, Portelinha, Vila Nova 
(Colombo), Favorita (Arau-
cária) e Jardim Independên-
cia (São José dos Pinhais)

Para mais informações 
acesse o site www.techo.org/
paises/brasil.

APAN Maringá treina para competições em 
Curitiba, Colombo, Porto Alegre e Vitória/ES

A APAN Maringá/SESP 
– melhor equipe do 
Norte/Noroeste do 

Paraná – mantém a rotina de 
treinamentos diários, a partir 
das 14h, nas piscinas da Vila 
Olímpica, em Maringá. Tudo 
porque o ano para os nadado-
res só termina com a partici-
pação no Campeonato Brasi-
leiro Juvenil, em Porto Alegre, 
de 12 a 15 de dezembro.

Antes, a APAN Maringá 

tem presença garantida no 
Campeonato Sul-Brasileiro 
Mirim e Petiz, no Clube Curi-
tibano, em Curitiba, de 19 a 
21 de outubro. Na sequência, 
a APAN Maringá participa do 
Campeonato Estadual de Ve-
rão, no Clube Santa Mônica, 
em Colombo – região metro-
politana de Curitiba, de 8 a 11 
de novembro. Depois, os na-
dadores de Maringá seguem 
para Vitória/ES para as dispu-

tas do Campeonato Brasileiro 
Infantil, de 28 de novembro a 
12 de dezembro.

As atividades da equi-
pe maringaense de natação 
são comandas pelos técni-
cos André Yamazaki e Felipe 
Sgóbero, confiantes em bons 
resultados. Eles apostam que 
a APAN Maringá tem ótimas 
chances de trazer muitas me-
dalhas para a Cidade Canção 
nos quatro torneios.
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Social
Osvaldo Vidual

Equipe de Atenção Primária da Saúde está realizando durante todo 
o mês de outubro ações voltadas para as mulheres nas Unidades 
Básicas de Saúde em mobilização ao "Outubro Rosa" que terá seu 

encerramento no dia 26/10 com a Corrida das Mulheres.

Recebendo os 
cumprimentos de 
familiares, amigos 
e companheiros de 
trabalho, o médico 
pediatra dr. Juarez 
de Oliveira, que 
aniversariou ontem 
(10) sendo o titular 
da coluna “Pingos 
e Respingos" há 
quase duas décadas 
no Jornal Noroeste.

A convite da Ipiranga, o empresário Alexandre Pasquini, diretor dos postos 
São José, Japan e Amigão, está em Las Vegas - EUA, conferindo de perto as 

últimas novidades na maior feira de lojas de conveniência do mundo.

Parabéns deste colunista aos aniversariantes da semana, Claudete 
Manzotti, Fabiano dos Santos, Zoraide de Moura e Ilza Costacurta 


