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Os benefícios previdenciários tem por finalidade  ga-
rantir renda aos segurados da previdência social que são 
acometidos por doença, acidente de trabalho e fazem jus à 
aposentadorias de seus mais variados tipos.

Mas em muitos casos, o segurado não consegue ter de-
ferido o seu pedido de benefício pelos motivos administra-
tivos mais diversos.

Por várias vezes, o INSS entende que o beneficiário não 
tem direito ao benefício solicitado, através de exame médico 
realizado pela perícia médica do INSS que geralmente traz 
o seguinte: “não foi reconhecido o direito ao benefício de 
incapacidade para o seu trabalho ou para a sua atividade 
habitual”, muitas vezes mesmo a pessoa estando numa si-
tuação de saúde muito difícil a até mesmo incurável.

O INSS de modo abusivo por muitas vezes tem nega-
do direitos aos cidadãos, mesmo tendo preenchido e tendo 
condições de ter concedido o benefício, sendo que a maioria 
das perícias médicas são indeferidas, mesmo para as pes-
soas mais doentes.

O prejuízo daqueles que ficam sem a devida remunera-
ção da aposentadoria para seu sustento, sem o dinheiro do 
benefício de auxílio-doença para custear seu tratamento, 
tem que buscar o judiciário e esperar mais tempo para se 
aposentar ou receber o benefício, pois não tem sucesso na 
esfera administrativa, diante da burocracia e extrema rigi-
dez para a concessão dos benefícios que chega à prática de 
injustiças.

Mesmo preenchendo todos os requisitos legais, muitas 
vezes a pessoa é obrigada a ficar anos aguardando o INSS 
deferir o benefício ou aposentadoria, para no fim, acabar 
recebendo uma resposta negativa.

E ainda, depois de muito tempo, diante do indeferimen-
to perante o INSS é preciso levar o pedido para apreciação 
judicial, o que acaba por ocasionar sofrimento passível de 
indenização a título de dano moral.

Isto porque, muitas vezes o segurado não tem nenhu-
ma outra fonte de renda para seu sustento e de sua família, 
tendo que se socorrer a ajuda de familiares e até contrair 
dívidas para tentar suprir suas necessidades básicas.

O direito aos benefícios previdenciários são garantidos 
pela Constituição Federal em seu artigo 194 e seguintes, os 
quais estabelecem a estrutura técnica para dar eficácia plena 
aos direitos fundamentais.

No desempenho de suas funções ao Estado é atribuída  
responsabilidades perante os seus agentes e, principalmen-
te diante dos cidadãos, a chamada  RESPONSABILIDADE 
CIVIL do Estado, prevista no artgo 43 do Código Civil de 
2002, bem como no artigo 37 da Constituição Federal.

O dano moral pelo indeferimento de benefício previ-
denciário provoca abalo moral e psicológico no segurado 
surgindo a responsabilidade civil do INSS, que pode ser 
condenado ao pagamento de danos de natureza moral ou 
material, de acordo com a análise do caso concreto.

A Jurisprudência tem hoje se inclinado de maneira de-
cisiva para a viabilidade da reparação civil dentro da con-
cepção, demonstrando a evolução da reparação civil dentro 
desse ramo do direito.

O ato de concessão do benefício goza de presunção de 
legalidade e legitimidade, cabendo à Autarquia Previdenciá-
ria o ônus da prova para fins de desconstituir tal presunção.

Assim o dano moral poderá restar configurado em razão 
do sofrimento experimentado pelo segurado ao ficar des-
provido de seu benefício de natureza alimentar, levando-se 
em consideração que não possui condições de exercer ativi-
dade laboral que garanta sua sobrevivência.

Tendo culpa, o Estado é o titular da obrigação de inde-
nizar.

O segurado deve portanto, buscar a reparação por ato 
ilícito cometido e falha na prestação de serviço, pois tal prá-
tica servirá para minimizar as práticas abusivas por parte 
deste órgão público.

O dano moral na 
esfera previdenciária

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
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DESDE MAIO DE 1995

"Com um minuto de ódio, 
perdemos três dias de 
vida." (Linus Pauling)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

Desde criança aprendemos a importância da Inde-
pendência do Brasil. Pela Lei Federal 662/1949, no dia 
7 de setembro de cada ano é feriado nacional alusivo 
ao Dia da Pátria. Ontem, Nova Esperança homenageou 
a data com desfile cívico na Avenida 14 de Dezembro.

Lembro-me da pré-escola quando na semana da pá-
tria ganhávamos bandeirinhas do Brasil e fitinhas verde 
e amarela para amarrar nas antenas do carro. Chegava 
em casa e fazia questão que meu pai colocasse no Fiat 
147, verde abacate a fitinha do Brasil.

Quando nos tornamos adultos a data ganha uma 
nova roupagem. Pensamos no feriado para descansar, 
passear, aproveitar a família, sem a hipocrisia de afir-
mar que pensamos em civismo no dia que marca o des-
ligamento do Brasil de Portugal.

Todo o contexto histórico precisa ser relembrado.  
A metrópole (Portugal) percebia que estava perdendo, 
aos poucos, o controle político do Brasil. A corte por-
tuguesa demonstrava forte interesse em recolonizar o 
País, eliminando focos de resistência, porém a presença 
de Dom Pedro no país atrapalhava estes interesses por-
tugueses. O príncipe regente também sofria pressões da 
elite brasileira que estava ávida pela independência do 
Brasil.

A narrativa de alguns livros relata que na tarde do 
dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro estava em São 
Paulo, nas proximidades do riacho do Ipiranga, após 
retornar de uma viagem a Santos. Neste local, o prínci-
pe regente recebeu uma carta de um mensageiro. Nesta 
carta, a corte portuguesa exigia obediência às ordens 
portuguesas e seu retorno imediato a Portugal. Foi 
neste momento que Dom Pedro proclamou a Indepen-
dência do Brasil, com o famoso grito: “Independência 
ou Morte!”. O fato histórico ficou conhecido nacional-
mente como “O Grito do Ipiranga”.

A data e o fato do “grito” são até hoje questionados 
por estudiosos de História do Brasil. Como em muitos 
casos, a tradição aliada à parte bela e folclórica preva-
lece aos fatos.

Passados 195 anos, o brasileiro ainda tenta gritar 
sua independência. São altos impostos, economia es-
tagnada, apatia geral no comércio e escândalos e mais 
escândalos de corrupção. Malas e até caixas de dinheiro 
que o diga o Geddel Vieira Lima.

Chama atenção que desde o início da história, a po-
lítica e a pressão impedem o crescimento do Brasil. Há 
quase dois séculos era preciso gritar a independência, 
pois Portugal explorava o Brasil.

Nosso país é enorme e muito rico, mas está sendo 
desconstruindo a cada ano, com escândalos que não 
são novos, apenas vão se sucedendo.

O “brado retumbante” é o grito do brasileiro hoje 
pela independência de políticos desonestos que enri-
quecem à custa da população que os escolheu como 
representantes.

O reflexo desta corrupção sem precedente e gene-
ralizada pelo país é sentido aqui no interior. A falta de 
pessoas nas ruas, no comércio, comprando, produzin-
do, gerando empregos e renda, tem como consequên-
cia final o desemprego.

Diante disso, não restam dúvidas que, no dia em 
que se celebra a independência oficial do Brasil é preci-
so que o povo heroico das letras do hino nacional grite 
pela falta investimento em educação (uma das piores 
do mundo), pela saúde (caótica, para quem depende 
do sistema público), pela segurança pública (um dos 
países mais violentos do mundo), e assim tornar real o 
“sonho intenso” deste país que é “gigante pela própria 
natureza”.

"Entre outras mil.
És tu, Brasil

Ó pátria amada!
Dos filhos deste solo és mãe gentil

Pátria amada
Brasil! "

Joaquim Osório Duque Estrada (1870 
– 1927), poeta, crítico literário, professor, 

autor do Hino Nacional Brasileiro

***

“Povo heroico o 
brado retumbante”

***

Esta semana o povo brasileiro foi surpreen-
dido com mais uma alta no preço dos com-
bustíveis. Álcool, gasolina, óleo diesel e gás 
de cozinha tiveram os valores mais uma vez 
elevados. A culpa, segundo a Petrobrás, foi 
o furacão ocorrido semana passada no Texas 
(Estados Unidos) e que teria comprometido a 
extração do petróleo. 

Esta afirmação  é mais uma forma de masca-
rar o verdadeiro furacão que vem achatando o 
salário do trabalhador brasileiro. Este furacão, 
que nos assola há séculos e que tem se acentua-
do na última década, se chama corrupção. 

Os desmandos dentro da Petrobrás, estatal 
que existe a serviço de uma oligarquia corrup-
ta e que, na minha visão já passou da hora de 
ser privatizada, tem contribuído para que a 
crise se instalasse mais uma vez em nosso con-
tinental país.

A culpa é sim do furacão. Este por sua vez 
tem se levantado de tempos em tempos no 
nosso Brasil. Trocam-se os personagens, mas 
o que o contexto de toma-lá, dá-cá é sempre o 
mesmo. Esta cultura da Lei de Gerson, onde o 
que vale de fato é levar vantagem em tudo, pre-
cisa mudar e, infelizmente nem túnel vemos, 
do que dirá luz em seu fim.

Com a demora na recuperação da atividade 
econômica, o governo enxerga como alterna-
tiva a alta de impostos e, por conseguinte, de 
produtos. Nossa economia, cuja moeda real 
chegou a valer 0,85 centavos de dólar, em 1994 
(ano da criação do Plano), onde a inflação, an-
tes galopante, fora contida, agora se vê às vol-
tas da alta generalizada dos preços. Se a infla-
ção agora não é galopante, ininterruptos trotes 
a fazem avançar. 

Após a delação de Joesley Batista, em que o 
Presidente Temer foi citado em gravação pelo 
empresário, o governo tem perdido lastro po-
lítico, mas mesmo assim demonstrado ser um 
bom articulador, tanto que vem se mantendo 
no poder. Mas assistiu os congressistas invia-
bilizarem uma arrecadação de cerca de R$18 
bilhões por meio das medidas que queria ver 
aprovadas. Este é um dos reais furacões que 
tem gerado o aumento nos preços dos com-
bustíveis. 

A história conta que Dom Pedro I, deu, em 
07 de setembro de 1822, às margens do Riacho 
do Ipiranga – SP o grito de “Independência ou 
Morte”. Como colônia de Portugal, o Brasil era 
sugado pela coroa lusa. Hoje urge um novo gri-
to de independência. Queremos nos ver livres 
desta corja de corrupto que aí está, pois assim 
diz o Hino da Independência (Evaristo da Vei-
ga / Música: D. Pedro )

“Brava gente brasileira!
Longe vá... temor servil:
Ou ficar a pátria livre
Ou morrer pelo Brasil.” 
Quantos furacões ainda sobreviveremos? 

Que Deus abençoe nossa amada pátria Brasil!

Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, 
Teólogo, Diretor do Jornal Noroeste, Membro da Associação 
dos Cronistas do Estado do Paraná e Acadêmico de História.

A culpa é do furacão

"A independência política chegou em 7 
de setembro de 1822, mas a econômica 

ficou pra depois". (Jair Silva Santos)
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Opinião do Blog
Cigarro causa 90% dos cân-

ceres de pulmão e até Infartos e 
AVCs!

Dia 29 de agosto último, come-
morou-se o Dia Nacional do Com-
bate ao Fumo em todos o país, cuja 
a finalidade é chamar a atenção 
dos fumantes  e da população em 
geral dos efeitos maléficos dos 
4,7 mil substâncias que o cigarro 
possui em sua composição e é o 
responsável por cerca de 90% dos 
casos de cânceres de pulmão no 
mundo. Os malefícios do cigarro 
também estão relacionados a vá-
rias doenças do sistema cardiovas-
cular, como o Infarto do Miocár-
dio e Acidente Vascular cerebral 
(AVC). Diversas instituições no 
país tem destacados os riscos que 
fumantes ativos e passivos ( aque-
les que não fumam mais convivem 
com fumantes ) se submetem e os 
benefícios de parar de consumir o 
tabaco. Como se sabe, dos 4,5 mil 
substâncias que o cigarro possui 
em sua composição, 250 são pre-
judiciais e 50 são conhecidas como 
causadores de câncer. Eis aqui  os 
14 tumores malignos associados 
pelo cigarro: pulmão, boca, la-
ringe, faringe, esôfago, estômago, 
pâncreas, fígado, intestino, rim, 
bexiga, colo de útero, ovário e al-
guns tipos de leucemia. Estatística 
comprovam que o Brasil ocupa o 
8º lugar no ranking dos fumantes 
no mundo e que morrem cerca de 
150 mil pessoas anuais em conse-
quência do cigarro. A nicotina é 
um ópio ( veneno)  policíclico que 
afeta praticamente todo o organis-
mo, a começar pelo aparelho car-
diorrespiratório e sistema nervoso, 
impregnando todo o organismo, 
desde sua pele, cabelos e boca.

Reforma Trabalhista deveria 
alcançar também o servidor pú-
blico!

Outro dia lendo algumas ma-
térias sobre os mais variados as-
suntos, deparei-me que o governo 
federal gastou R$ 280 bilhões com 
os servidores federais em salários 
no ano de 2016, o equivalente a 
38% da receita líquida da União, 
ou seja, o que ela arrecada com tri-
butos e outras fontes, descontando 

o que ela transfere para os estados e 
municípios.  O montante equivale a 
4,4% do PIB (produto interno bru-
to), a soma de todas as riquezas no 
país naquele ano.O dinheiro serve 
para pagar  os 2,2 milhões de servi-
dores públicos, sendo 1,2 milhão de 
ativos, 579 mil aposentados e 399 
mil pensionistas. A medida que os 
anos passam, esses gastos tendem a 
aumentar por causa das reposições 
salariais. Muitas coisas, de uma 
maneira geral, poderiam ser feitas e 
amenizar esse grande déficit públi-
co. Por exemplo: os cargos comis-
sionados indicados pelo governo e 
pelos parlamentares, cujos os servi-
dores recebem   seis a oito vezes a 
mais do que um trabalhador  que 
exerce  uma função semelhante no 
serviço privado, poderia ser ocu-
pado  por funcionário de carreira 
ou então com um comissionado 
recebendo salário mais compatível 
com  a realidade brasileira.  Exces-
so de funcionários lotados numa 
mesma repartição, é uma outra 
coisa fácil de resolver.  Altíssimos 
salários recebem muitos profissio-
nais que se estivessem no  serviço 
privado  não receberiam. Segundo 
o Conselho Nacional de Justiça, um 
juiz custa em média R$47mil men-
sais, quando o teto salarial é de R$ 
37.476,93.  Muitos ainda recebem 
auxílio moradia, auxílio alimenta-
ção, auxílio livro e auxílio paletó, 
coisas que não passam nem perto 
da iniciativa privada. Passagens 
aéreas, carros, motoristas, telefo-
nes, correios, apartamentos, hotéis, 
viagens nacionais e internacionais, 
secretárias, assessores, aposenta-
dorias aviltantes,  etc., aumentam 
sobremaneira os gastos públicos.
Excesso de ministérios, excesso de 
parlamentares, excesso de servido-
res, enfim, como o próprio governo 
reconhece, será muito difícil equi-
librar as contas públicas em nosso 
pais, além do que, os parlamentares 
somente trabalham se receberem 
favores. É o famoso toma lá dá cá 
da política brasileira! 

Coisas do Cotidiano
• Enfermeiras  e Técnicas de 

Enfermagem de Nova Esperança 
criaram uma empresa de prestação 
de serviços - HOME CARE ( Aten-

dimento domiciliar), para atender 
Nova Esperança e região as pessoas 
que necessitarem dos préstimos de 
serviços como curativos, banhos 
de leito, acompanhantes em  trata-
mento clínico e hospitalar, acom-
panhamento em transportes de 
pacientes, medicações, orientações 
a pacientes acamados,  etc. Eloisa 
Yung, Tereza Dias, Adriana Ma-
ria, Fernanda Moreira, Fernanda 
Buzo e Ivany Zaninelo fazem par-
te do grupo.  Amor e Cuidado, é 
o lema das prestadoras desses ser-
viços. Informações pelos fones (44) 
99847-7786 com Eloisa Yung ou 
99826-7033 com Fernanda Morei-
ra. Parabéns à todas vocês pela bri-
lhante iniciativa. "Aquele que não 
tem tempo para cuidar da saúde 
vai ter que arrumar tempo para 
cuidar da doença" ( Lair Ribeiro, 
mineiro de Juiz de Fora, médico, 
cardiologista, nutrólogo )

• Espaço - Cultura - O Povo 
Cigano - Também chamado de gi-
tanos, os ciganos, povos nômades 
e por não terem residência fixa são 
conhecidos  como ladrões e men-
digos. No Brasil acredita-se que 
a população cigana é de 500 mil 
pessoas vivendo em vários acam-
pamentos. Seus nomes e sobre-
nomes estão sempre relacionados 
com elementos da natureza. O que 
se sabe sua origem é que os ciganos 
originaram na Índia, por volta de 3 
mil anos antes de Cristo, ganhando 
posteriormente o mundo. Não tem 
uma linguagem própria, mas falam 
o sânscrito, de origem  daquele 
país. Os costumes ciganos sempre 
chamam a atenção por onde eles 
passam pelas  famílias numerosas, 
roupas coloridas e esvoaçantes en-
tre as mulheres, com grandes anéis, 
brincos, pulseiras e tiaras. Os ho-
mens são mais discretos. O ritmo, 
a música e a dança cigana ganha-
ram o mundo.  Por serem místicos, 
usam os tarôs, as cartas, leitura das 
mãos (quiromancia) para verem as 
chamadas sortes. Usam também as 
ervas para a cura de doenças e até 
aumentar o poder da mente. Os de 
melhores condições econômicas 
residem em tendas. Não tem uma 
religião definida.  Na Europa e no 
Brasil, os ciganos se dedicam muito 
a venda de cavalos e outros equi-
nos  e de artigos de madeiras ou de 
metais, principalmente de cobre, 
em feiras ou até de porta em porta. 
Apesar de muitos serem  brasilei-
ros, os ciganos ainda são discrimi-
nados em serem aceitos  em dife-
rentes questões sociais no pais;

• Se estivesse vivo, Abelardo 
Barbosa, o Chacrinha estaria com-
pletando 100 anos. Esta semana,  a 
Rede Globo homenageou o velho 
guerreiro;

• O Ministério Público Federal 
vai pedir a anulação da delação do 
ex senador Delcídio e a absolvição 
de Lula num caso específico;

• A presidente chilena Michele 
Bachelet, enviou projeto ao Con-
gresso Nacional pedindo a legaliza-
ção do casamento e a da adoção por 
casais do mesmo sexo;

• Travesti Rogéria, ícone do 
transformismo, "travesti da família 
brasileira" (como costumava dizer), 
morre aos 74 anos;

Pingos e Respingos Internatio-
nal News From Brazil

* Neymar and Gabriel Jesus 
show off  Brazilian flair ahead of  
World Cup  qualifier in Russia 2018;

*Brazil has reached 207.6 mil-
lion inhabitants;

*Bahia elected Brazil`s best tou-
rist destination;

*Brazilian prosecutors want 
Lula absolved in corruption case;

*São Paulo Fashion Week 
(SPFW) ends with controversy 
about racism and cultural appro-
priation - Rapper Evandro Fioti, the 
brother of rapper Emicida as well 
as his partner at the LAB clothing 
company, complained about racial 
discrimination on social media after 
a security guard at the São Paulo 
Fashion Week  denied him entry on 
the very day his brand was going to 
display its latest collection.

Words of the week qualifier/pro-
secutors/denied

Setembro, mês dedicado a 
Doença de Alzheimer!

Doença de Alzheimer ou Mal 
de Alzheimer, descrita pelo neuro-
logista alemão Alois Alzheimer,  é 
responsável por 50 a 80% dos casos 
de demência  em todo o mundo. 
Trata-se de uma doença degenera-
tiva, principalmente acima de 60-
65anos cuja a estatística diz que 5%  
possui a doença. Em consequência 
do expressivo aumenta da popula-
ção idosa no Brasil, o percentual 
dessa doença tem aumentado con-
sideravelmente. Segundo dados 
oficiais, o país possui cerca de 1,2 
milhão de doentes com essa pato-
logia. No mundo, segundo esta-
tística, são cerca de 46 milhões de 

pacientes com Alzheimer. A doen-
ça provoca uma deterioração pro-
gressiva das funções cerebrais com 
perda da memória, da linguagem, 
da habilidade e de cuidar de si pró-
prio, reduzindo as capacidades de 
trabalhos e relação social, inter-
ferindo no comportamento e na 
personalidade. Causas - Vários fa-
tores podem desencadear a doença 
como:1)Idade;2) Alterações vascu-
lares ( hipertensão, diabetes, etc); 
3) Fatores genéticos;) 4) Acúmulos 
de proteínas anômalas no tecido 
cerebral que provocam a morte 
dos neurônios; 5)Baixa escolarida-
de; 6)Depressão; 7)Déficit de  cer-
tas vitaminas; 8) Doenças renais, 
tireoide, intoxicação por certos 
produtos químicos; 9) Alterações 
nutricionais.Sintomas - a) falta de 
memória para acompanhamen-
tos recentes; b) Repetição de uma 
mesma pergunta em cureto espaço 
de tempo; c) Dificuldade para en-
contrar caminhos conhecidos; d) 
Irritabilidade; e)Suspeição injus-
tificada ou mania de perseguição; 
f)Aumento da agressividade; g)
Interpretação errônea de estímulos 
visuais e auditivos; f) Afastamen-
to do convívio social. Diagnóstico 
- É clínico. Muitas vezes os fami-
liares insistem em dizer que o es-
quecimento que a pessoa possui é 
apenas passageiro, não assumindo 
o aspecto grave da doença. Hemo-
grama completo, punção  lombar 
para exames de líquor, imagens, 
etc., podem ajudar no diagnósti-
co. Tratamento - O tratamento da 
doença é multidisciplinar, sendo 
o neurologista a figura importan-
te no caso. Há inúmeros medica-
mentos no mercado para melhorar 
as condições de um paciente com 
Alzheimer, uma vez que a doença 
não tem cura. Leituras, exercícios 
físicos,  terapia ocupacional (me-
lhorar a ocupação do paciente), 
formação de grupos, participação 
ativa da família, alimentação rica 
em vitaminas, ômega3, B12, são 
algumas medidas que juntamente 
com o tratamento medicamen-
toso  (ansiolítico, antidepressivo, 
antipsicótico, anticolinesterásico) 
podem ajudar e muito o pacien-
te  a ter uma perspectiva de vida 

melhor. Vários estudos tem sido 
feitos para uma melhoria no tra-
tamento de Alzheimer como o uso 
de insulina, anti-inflamatório, áci-
do mefenâmico e até cirurgia.-

Criar partidos: um balcão de 
negócios dos políticos brasilei-
ros!

Ao mesmo tempo que os polí-
ticos falam que  a  criação de   par-
tidos é importante para aumentar 
a representatividade de diversos 
setores da população, prefiro ser 
bastante coerente com as minhas 
ideias e com a da população tam-
bém  ao  dizer  que já temos 35 
partidos  registrados no país, sen-
do 28 deles com representativida-
de no Congresso Nacional. O 36º 
partido político já está ai batendo 
as portas com o nome de MUDA  
BRASIL criado por um político la-
drão e preso pelo mensalão, o ex 
deputado Valdemir Costa Neto, 
que também é um dos criadores 
do Partido Republicano, o PR, e 
continua a ser o manda chuva dos 
deputados do centrão. Pode uma 
coisa dessa?  O  SOLIDARIEDA-
DE,  partido criado pela Força Sin-
dical, PROS, PODEMOS, NOVO, 
PRTB, etc., são partidos criados 
para servirem de troca- troca de 
parlamentares, venda de horários 
na TV e Rádio, recebimento de fa-
tia dos milhões de reais do Fundo 
Partidário ( quase 900 milhões de 
reais ), barganhas e outras falca-
truas da política brasileira. O que 
é pior é que toda essa putrefação 
da política brasileira tem amparo 
na Lei.  Na realidade temos três 
grandes correntes partidárias no 
Brasil: PT, PSDB, PMDB. Talvez 
mais uns quatro ou cinco partidos 
fossem mais do que o suficiente. 
Todavia, há mais de 67 novos pe-
didos para criarem novos partidos  
e com os nomes mais esdrúxulos 
possíveis. Por aí você poderá ter 
uma noção exata de que a Reforma 
Política no Brasil é  simplesmente 
inviável. Está passando da hora de 
acabarmos com essa farra da cria-
ção de partidos usando o dinheiro 
público para eleger parlamentares 
que irão roubar da própria popu-
lação brasileira.

ENTRELINHAS
*** 7 de setembro de 1822. Nesse dia, foi proclamada a Independência do Brasil por D.Pedro I, as margens 
do Rio Ipiranga, em São Paulo. Desde a sua descoberta  em 1.500, o Brasil ainda teve que esperar 322 anos 
para que a sua dependência fosse declarada. Desde então, 195 anos após a Proclamação da Independência,  
passamos por inúmeros episódios políticos, lutas, guerras, etc. Mesmo assim, chegamos aos 2017, com 207 
milhões de habitantes, esperançosos de que esta nação ainda vai encontrar o seu grande destino. Juntamente 
com os Estados Unidos da América, somos os maiores das Américas. "Viva a independência e a separação 
do Brasil. Pelo meu sangue, pela minha honra, pelo meu Deus, juro promover a liberdade do Brasil. 
Independência ou Morte!". (D. Pedro I em 7 de setembro de 1822, às margens do riacho do Ipiranga).

Nova Esperança
Alunos fizeram 

questionamentos nos mais 
diversos temas relacionados 

à Justiça e Cidadania.

Juíza visita Escola Filomena pelo 
Programa Justiça e Cidadania

Durante o mês de setembro, magistrada visitará 
todas as Escolas da rede municipal. Trabalho é 

parte do Programa “Cidadania e Justiça também 
se aprendem na escola” que é realizado pelo 

segundo ano consecutivo em Nova Esperança

Na terça-feira, 05 de 
setembro, o Pro-
grama Justiça e Ci-

dadania também se Apren-
dem na Escola iniciou 
oficialmente mais uma fase 
do projeto em Nova Espe-
rança. Desta vez, a fase é de 
visitação.

A magistrada, Ana Lú-
cia Penhalbel Moraes, juíza 
de Direito do Juizado Espe-
cial Cível de Nova Esperan-
ça, compareceu na manhã e 
tarde da Escola Filomena e 
falou as turmas do 5º ano.

Desde o início do tra-
balho, em abril os pro-
fessores distribuíram aos 
alunos duas cartilhas, uma 
com o tema Justiça e outra 
Cidadania. O material é 
produzido pela Associação 
dos Magistrados do Brasil 
(AMB), após constatarem o 
desconhecimento da maior 
parte da população das 
atribuições e do funciona-
mento do Poder Judiciário 
brasileiro.

Sobre o tema Justiça, 
o objetivo do programa é 
conscientizar professores 
e alunos, alcançando tam-
bém seus direitos e deveres, 
mostrando como exercê-
-los, informando a estru-

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

tura e o funcionamento do 
Poder Judiciário, do Minis-
tério Público, da Defensoria 
Pública, Conselho Tutelar e 
dos demais servidores judi-
ciários.

Já na questão Cidadania, 
as crianças aprendem a de-
senvolver valores como a 
solidariedade, e a consciên-
cia de seus direitos e deveres 
como cidadão brasileiro, a 
ética, moral e política conti-
das na Constituição Federal 
e demais dispositivos legais.

VISITA: Durante a visi-
ta, os alunos ouviram aten-
tamente as explicações da 
magistrada e após fizeram 
questionamentos nos mais 
diversos temas relacionados 
à Justiça e Cidadania.

Para a magistrada Ana 
Lúcia Penhalbel Moraes é 
muito produtivo o contato 
com as crianças. “As crian-
ças nos surpreendem com 
algumas perguntas até inu-
sitadas. O que chama aten-
ção é o interesse em saber 
sobre questões que envol-
vem o judiciário”, analisou.

Durante o mês de setem-
bro a juíza visitará todas as 
escolas municipais que são 
participantes do Programa, 
estendendo sua visita até o 
município de Atalaia que 
também aderiu ao Justiça e 
Cidadania.

A juíza esteve acompa-
nhada no período da manhã 
pelos colaboradores do Pro-
grama, a colunista do espa-
ço Direito e Justiça, advoga-
da Lilian Renata de Almeida 
Turcato e o diretor do No-
roeste, José Antônio Costa.

A próxima etapa consis-
tirá na visita dos alunos ao 
Fórum, Vara do Trabalho, 
Cartório Eleitoral e Ordem 
dos Advogados do Brasil. 
Anteriormente as crianças 
já conheceram os Poderes 
Executivo e Legislativo.

Alunos da Escola Municipal Filomena Monaro Zanusso ouvem atentamente as explicações da 
magistrada Ana Lúcia Penhalbel Moraes
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COMPULSÃO E VÍCIO 
NO PROCESSO DE 
EMAGRECIMENTO

N o quadro de obesidade, nós encontramos 
muitos ganhos secundários, que geralmen-
te são defesas inconscientes que estão pre-

sentes na mente das pessoas de forma oculta. 
Existem os sabotadores relacionados ao proces-

so de emagrecimento que justificam o comporta-
mento de obesos ou pessoas com sobrepeso perma-
necerem em sua zona de conforto.

Muitas pessoas usam a comida como objeto de 
vício, assim como um alcoólatra ou viciados em 
drogas, pois para estas pessoas a comida não é só 
comida, e sim um remédio para alguma dor emo-
cional, ou algo para tapar o buraco que existe den-
tro de si.

Existem ainda pessoas que usam o alimento 
para se equilibrar, porém quando se alimentam 
de forma compulsiva a comida pode trazer efeitos 
danosos para a saúde. Pessoas viciadas em comida 
podem se alimentar de forma emocional, relacio-
nando a sentimentos como raiva, angústia, despre-
zo, solidão como também pode ser euforia, alegria 
ou até mesmo o amor.

O fato é que muitas vezes não encaramos a obe-
sidade como um vício, quando na verdade é.

Pesquisas realizadas em 2013 mostram que 51% 
da população brasileira está acima do peso, e em 
decorrência dos malefícios causados, outras doen-
ças podem surgir, tais como: diabetes, aumento da 
pressão arterial, problemas cardíacos e respirató-
rios, entupimento de veias, etc.

Todos temos sabotadores em nosso interior, com 
maior ou menor intensidade, mas, certamente, um 
dos maiores sabotadores é aquele que nos aponta 
nossos próprios defeitos, nos contando mentiras e 
tentando fazermos crer que nunca seremos capazes 
de realizar nossos sonhos.  

Para não deixar este sabotador tomar conta de 
nossas vidas, devemos ter muito foco nos objetivos 
e no que vamos alcançar, e assim não nos agarrar às 
falhas do passado ou aos erros atuais. 

Todo erro faz parte do processo de aprendiza-
gem, e dar passos consistentes e com planejamento 
é fundamental para a conquista de resultados po-
sitivos.

“Coaching” comigo!
Intagram: @paulazbenatti

paulabenatti.com.br

Pauta da 23ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

- PROJETO DE LEI EM 
2ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 
46/2017, de autoria do Ve-
reador Brayan Oliveira Pas-
quini, que dispõe sobrea 
instituição do prêmio Alu-
no Nota 10 na rede pública 
municipal de ensino.

- PROJETO DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 
48/2017, de autoria dos Ve-
readores Brayan Oliveira 
Pasquini, Carlos Roberto 
da Silva e Maurício Alexan-
dre Marin Gaona que dis-
põe sobre a denominação 
de logradouros públicos e 
dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 
49/2017, de autoria da Ve-
readora Maria Isabel Car-
doso Leal Escobar, que dis-
põe sobre a obrigatoriedade 
da publicação dos saldos de 
estoques de medicamentos 
e insumos para a atenção à 
saúde no Portal da Trans-
parência do Município de 
Nova Esperança e estabele-
ce outras providências.

- PROJETO DE LEI 
DANDO ENTRADA

1) Projeto de Lei nº 
50/2017, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que dis-
põe sobre a regulamenta-
ção da Feira do Produtor de 

Nova Esperança e dá outras 
providências.

REQUERIMENTOS:
1) Requerimento nº 

61/2017, de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após ouvido 
o plenário, seja oficiado o 
senhor Prefeito Municipal, 
solicitando informações 
de como está o andamento 
para a abertura do Laticí-
nio, onde foi feito em feve-
reiro de 2016 a assinatura 
da cessão de uso gratuito 
do imóvel a um laticínio da 
cidade de Terra Boa, e se há 
prazos para que a empre-
sa comece a funcionar em 
nossa cidade.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação nº 

157/2017 de autoria do 
Vereador Carlos Rober-
to da Silva, requer, após a 
tramitação regimental, que 
seja encaminhado ao Se-
nhor Prefeito Municipal, 
solicitando que coloque 
um guarda no Parque das 
Grevíleas como tínhamos 
na gestão passada, pois evi-
tava que crianças pulassem 
no lago que lá existe, o que 
se percebeu é que com o 
início do calor e a retirada 
do guarda, as crianças vol-
taram a pular a cerca e usar 
o local.

2) Indicação nº 
158/2017 de autoria do Ve-
reador Carlos Roberto da 
Silva requer, após a trami-
tação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a se-
guinte Indicação: solicitan-
do reiterar a indicação de 
um redutor de velocidades 
na Rua Fernão Dias Paes 
Lemes no bairro Vila Sil-
veira.

3) Indicação nº 
159/2017 de autoria do Ve-
reador Mauro Sabino da 
Silva requer, após a trami-
tação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a se-
guinte Indicação: solici-
tando a construção de um 
bueiro na Rua Mato Grosso 
nº100 no bairro Vila Re-
gina, pois quando chove 
há um grande acumulo de 
água nesse local que acaba 

invadindo as residências.
4) Indicação nº 

160/2017 de autoria do Ve-
reador Maurício Alexandre 
Marin Gaona e Brayan Oli-
veira Pasquini requer, após 
a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, 
a seguinte Indicação: soli-
citando a manutenção nas 
ruas de paralelepípedos da 
Vila Pompéia.

5) Indicação nº 
161/2017 de autoria do Ve-
reador Mauro Sabino da 
Silva requer, após a trami-
tação regimental, que seja 
encaminhado ao Senhor 
Prefeito Municipal, a se-
guinte Indicação: solicitan-
do que as luminárias que 
foram retiradas do Ginásio 
de Esportes Dr. Severino 
Ramos Bezerra sejam ins-
taladas na Área de Lazer do 
Conjunto Novo Horizonte.

PLANTÃODASEMANA

09/09 ATÉ 15/09

Corujas-buraqueiras “paralisam”
obra em Presidente Castelo Branco  

Veículo roubado 
é recuperado 

em Nova 
Esperança

O ninho delas está localizado às 
margens da BR-376, na altura do Km 145Até parece um roteiro 

de filme de Holly-
wood, mas não é. 

Quem vê um monte de ter-
ra em meio as obras de du-
plicação da BR-376 [altura 
do km 145], em Presidente 
Castelo Branco, não imagi-
na o porquê das máquinas 
paradas naquele trecho. É 
que ali vive uma família de 
corujas-buraqueiras (Athe-
ne cunicularia). Para não 
ocasionar risco aos animais 
a concessionária VIAPAR, 
empresa responsável, optou 
por alterar o roteiro dos 
trabalhos no segmento.

O Engenheiro de Segu-
rança da VIAPAR, também 
responsável pelo Depar-
tamento Ambiental, Gui-
lherme Giandon, informou 
que, por pelo menos 60 dias 
as coisas devem ficar como 
estão. “Entramos em con-
tato com uma bióloga e ela 
nossa explicou que este é o 
tempo necessário para que 
os animais deixem o ninho 
em segurança. A empre-

sa cumpre à risca todas as 
condicionantes ambientais”, 
completou.

A atitude foi elogiada por 
quem vive em proteção dos 
animais. “Parabéns à con-

cessionária pela sensibilida-
de por estes seres indefesos. 
Muitas pessoas não têm este 
mesmo pensamento, infeliz-
mente”, destacou a integran-
te da Organização Não Go-

vernamental (ONG), Anjo 
dos Animais, Isa Simões. 
“Se mais empresas tivessem 
essa atitude, com certeza te-
ríamos um mundo bem me-
lhor”.

Após acontecer um 
roubo, na noite de 
quinta-feira (31), 

na zona rural de Nova Es-
perança, onde um veícu-
lo gol prata foi levado, as 

equipes intensificaram as 
buscas e localizaram o veí-
culo na manhã de sexta-
-feira (1).

Comunicação Social 8BPM

Ivan Amorin - Viapar

Ninho de Corujas 
Buraqueiras 
encontrado em 
obras na BR 376

Av. Brasil, 426, Nova Esperança

(44) 3252-4291

Farma Líder
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Como economizar a rede 4G do celular

Academia ao ar livre Município recebe 
mais um veículo

Doações de sangue 
crescem mais de 

6% no Paraná

O prefeito de Atalaia, 
Fabio Vilhena, es-
teve em Curitiba 

no Palácio Iguaçu assinando 
convênio para a instalação 
de uma academia ao ar livre 

viabilizada junto ao Governo 
do Paraná pelo deputado es-
tadual Dr. Batista. ASCOM

Foi entregue na ma-
nhã de quinta-feira 
(31/08/2017) mais 

um veículo para o Municí-
pio de Atalaia.

Desta vez foi um micro-

-ônibus, adquirido com 
recursos Federais viabili-
zados pelo Deputado Fe-
deral Enio Verri, que se fez 
presente no ato da entrega.

O veículo estará trafe-

gando nos próximos dias 
para o transporte de alunos 
das Instituições de ensino 
de Atalaia. 

ASCOM

ATALAIA

ARTIGO

*Ederson Cichaczewski

Em 2015, as operadoras de telefonia 
móvel passaram a bloquear a conexão 
de dados de internet móvel ao exceder 

a franquia contratada, impedindo totalmente 
a navegação. Recentemente apenas algumas 
operadoras passaram a liberar esta redução 
de velocidade, mas somente para alguns pla-
nos.

 Com o aparecimento da internet 4G, os 
pacotes de dados passaram a ter franquias 
maiores, mas isso não é necessariamente 
uma vantagem, pois com uma conexão de 
internet mais rápida, o consumo de dados 
também será acelerado pelo usuário. A título 
de comparação, a rede 3G tem velocidade de 
1Mbps e a rede 4G de 5Mbps, ou seja, cinco 
vezes mais rápida, o que leva o usuário a ter 
respostas mais rápidas e, consequentemen-
te, a possibilidade de realizar mais acessos a 
aplicações que consomem mais dados.

 E justamente por causa dessa velocidade, 
em muitos planos, a franquia de dados aca-
ba antes do previsto. Se uma pessoa tem, por 
exemplo, um plano da modalidade controle 
que oferece 2GB por mês, com um uso nor-
mal da internet consultando, eventualmente, 
e-mails e redes sociais durante o dia, entre 
outras tarefas básicas, o consumo diário será 
de aproximadamente 100MB. Dessa forma, 
no plano citado, a franquia de internet irá 
durar apenas 20 dias, dois terços do tempo 
esperado. Isso sem contar que nesses planos, 
dependendo da operadora, o uso do aplica-
tivo Whatsapp não consome dados da fran-
quia. Porém, se o utilizasse, o consumo seria 
ainda maior.

 Depois que acaba a franquia, para não fi-
car sem internet no seu celular, o cliente só 
tem a opção de fazer a contratação de um 
pacote de dados adicional antes da próxima 
renovação, pagando a mais por isso. E o custo 
por MB é maior que o do pacote incluso no 
plano.

 Os planos do tipo pré-pago e controle 
correspondem a uma fatia de 60% a 80% dos 
clientes, dependendo da operadora. Estes 
planos, atualmente, estão custando em sua 
maioria na faixa de 55 reais para menos, o 
que é muito atrativo.

 Com base na média de dados diária em 
uma rede 4G, o ideal seria um plano de 3GB, 
no mínimo, mas esse é o volume máximo de 
dados ofertado pelos planos na modalida-
de “controle” na faixa de preço em questão. 
Os planos pré-pagos chegam a oferecer 1GB 
por semana ao custo de R$ 9,99, totalizando 
4GB por mês a um custo aproximado de 40 
reais, o que parece mais adequado para não 
ter surpresas de corte de internet e necessi-
dade de contratações de franquias adicionais 
de dados. Por outro lado, os planos pré-pagos 
apresentam desvantagens em relação aos pla-
nos “controle” em outros benefícios, como 
minutos e outros serviços.

 É fácil perceber que os planos de internet 
móvel oferecidos pelas operadoras são bas-
tante injustos, visto que por apenas duas ve-
zes o valor, em torno de 110 reais, temos uma 

internet fixa ilimitada. E se for comparado o 
valor dos planos pós-pagos, chega a ser um 
absurdo.

O fato é que escolher uma opção perfeita 
para todas as necessidades a um custo aces-
sível é uma tarefa bastante complexa. Por 
isso, para quem está todo mês necessitando 
contratar pacotes de dados adicionais, algu-
mas dicas podem trazer uma economia sig-
nificativa. Habilitar a opção de “Restringir os 
Dados em Segundo Plano” – recurso que, em 
alguns smartphones, faz parte do modo de 
economia de energia.

Portanto, mesmo quando não estamos 
efetivamente manuseando o celular para 
acessar a internet, os aplicativos instalados 
estão consumindo dados, e não é pouco.

Outra alternativa é desativar a sincroniza-
ção automática, evitando que os aplicativos 
fiquem acessando a internet “sozinhos”. De-
sativar a Rede de Dados quando estiver usan-
do WIFI também pode ajudar, pois mesmo 
quando o WIFI está conectado, o smartpho-
ne pode realizar acessos à rede 4G e consu-
mir dados da franquia. Opte por usar um 
navegador de internet que tenha o recurso 
de economia de dados, como o Opera Mini. 
Configure a loja de aplicativos para realizar a 
atualização dos apps automaticamente, ape-
nas via WIFI.

 Por fim, usar um aplicativo de firewall, 
que à primeira vista parece algo complicado, 
mas não é. Pelo menos no Android, o apli-
cativo gratuito NoRoot Firewall possui uma 
interface amigável e permite selecionar quais 
aplicativos terão permissão para acessar o 
WIFI e/ou a rede de dados. Mesmo configu-
rando as opções do sistema para restringir 
dados em segundo plano e desativar a sincro-
nização automática, não sabemos exatamen-
te se determinado aplicativo continua aces-
sando a internet por algum motivo.

 Com o NoRoot Firewall, os aplicativos 
poderão ser totalmente bloqueados para 
acessar a rede de dados móveis. O ideal é ha-
bilitar a rede de dados somente para aqueles 
que sabemos que usamos e desabilitar para 
todos os demais. A economia pode ser verifi-
cada acompanhando o uso de dados móveis 
nas configurações do smartphone.

 Seguindo estas dicas é possível economi-
zar uma boa quantidade de dados móveis e, 
consequentemente, algumas recargas de cré-
dito por mês.

Ederson Cichaczewski é professor do curso de Engenharia 
da Computação do Centro Universitário Internacional Uninter.

Dados do Centro de 
Hematologia e He-
moterapia do Pa-

raná (Hemepar) mostram 
que, de janeiro a agosto 
deste ano, 111.728 doações 
efetivas foram feitas. Em 
2016, no mesmo período, 
foi registrado um total de 
104.798 doações.

O número de doadores 
de sangue no Paraná cres-
ceu em comparação com o 
último ano. Dados do Cen-
tro de Hematologia e He-
moterapia do Paraná (He-
mepar) mostram que, de 
janeiro a agosto deste ano, 
111.728 doações efetivas 
foram feitas. Em 2016, no 
mesmo período, foi regis-
trado um total de 104.798 
doações, o que representa 
um aumento de aproxima-
damente 6,2%.

Entretanto, o cenário 
ainda merece atenção. Nos 
três últimos meses do ano 
a recorrência de feriados 
preocupa o Hemepar, pois, 
nesses períodos, as doações 
costumam diminuir entre 
30% e 40%, o que reduz o 
estoque dos bancos de san-
gue.

O diretor do Hemepar, 
Paulo Hatschbach, alerta 
que nos feriados prolonga-
dos, como o 7 de Setembro, 
o risco de acidentes é maior, 

o que demanda preparo 
para situações emergen-
ciais que requerem trans-
fusões de sangue. “Nossos 
estoques de sangue estão 
aceitáveis, mas já prevemos 
uma demanda maior”, enfa-
tizou Hatschbach.

TIPOS SANGUÍ-
NEOS  – Uma das maiores 
preocupações do Hemepar 
é com a doação de sangue 
com fator Rh negativo. 
Dentre eles, o tipo O- é o 
que demanda atenção espe-
cial por ser considerado o 
doador universal. Este ano, 
o Paraná registrou apenas 
8357 doações deste tipo.

“Apenas 4% da popula-
ção possui sangue O nega-
tivo. Mas é o mais utilizado 
em situações de urgência e 
emergência. Quem possui 
este tipo sanguíneo preci-
sa doar. Uma única doação 
pode salvar até quatro vi-
das”, ressaltou o diretor do 
Hemepar.

DOAÇÃO  – Qualquer 
pessoa que tenha entre 16 
e 69 anos, esteja em boas 
condições de saúde, pese 
mais de 50 kg pode estar 
apto para doar. Existem 
alguns fatores que podem 
impedir a doação, como ter 
tido mais de um parceiro 

sexual ou ter feito tatua-
gens nos últimos 12 meses. 
A lista completa destes im-
pedimentos pode ser en-
contrada no site do Heme-
par, clicando aqui.

Um dos doadores que 
repete este ato com fre-
quência é o engenheiro ci-
vil Gustavo Perotta. Aos 26 
anos, começou a doar atra-
vés do trote solidário que 
teve na faculdade e desde 
então não parou mais.

“Sempre gostei de aju-
dar as pessoas e quando 
doo sangue, sinto que estou 
fazendo minha parte pelo 
próximo. É importante, não 
custa nada e demora só al-
guns minutinhos. Sempre 
incentivo meus amigos a 
fazerem o mesmo”, afirmou 
Perotta.

SERVIÇO  – Além de 
Curitiba, a rede Hemepar 
possui outros 20 pontos de 
coleta em Paranaguá, Pon-
ta Grossa, Irati, Guarapua-
va, União da Vitória, Pato 
Branco, Francisco Beltrão, 
Foz do Iguaçu, Cascavel, 
Campo Mourão, Umuara-
ma, Cianorte, Paranavaí, 
Maringá, Apucarana, Lon-
drina, Cornélio Procópio, 
Jacarezinho, Toledo e Telê-
maco Borba. 

Agência Estadual de Noticias

Foto: Venilton Küchler

O número de doadores de sangue no Paraná cresceu em comparação com o último ano. Dados 
do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar) mostram que, de janeiro a agos-
to deste ano, 111.728 doações efetivas foram feitas. 
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

"Parabéns campeão", recado de Adelita 
Romanhole De Marchi. #tônonoroeste

Rodeado pelo carinho da esposa Tereza dos filhos, 
Ana Maria, Débora e José Antônio, netos, bisnetos, 

irmãs, sobrinhos e convidados. Professor Moisés 
Luiz da Costa, comemorou 80 anos de vida. Professor 

Moisés é pioneiro de Nova Esperança, chegando por 
volta de 1952, sendo um dos primeiros professores do 

município, participando da fundação da Escola Municipal 
Eduardo Carlos Pereira, hoje, Escola Nice Braga.

Esposa do pecuarista José Arnaut, Olinda 
Marques Arnaut comemorou 91 anos 
de vida, gozando de saúde plena. A ela 

os parabéns de familiares, amigos e deste 
colunista. Na foto d. Olinda está com o 

filho, médico veterinário e advogado, dr. 
Luiz Carlos Marques Arnaut. 

Casal muito querido em nossa sociedade, Alaíde 
Tozzo e Milton Campos, diretor da Farmácia 

do Povo, comemorando 24 anos (bodas de 
opala) de feliz união. Receba os parabéns deste 

colunista, familiares, amigos e funcionários. 
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É tempo da colheita de morango 
orgânico em Nova Esperança
Morango orgânico (sem agrotóxico) é opção sustentável para 

produtores, faz bem para os consumidores o meio ambiente agradece

Um vermelho brilhante, 
suculento e com sabor 
inconfundível. Uma 

fruta que na expressão popular 
é de “comer com os olhos”. A 
produção e colheita de moran-
go orgânico (sem agrotóxicos) 
não para no Sítio São Francisco 
de Assis, na Estrada Bom Jesus, 
pouco mais de dois quilôme-
tros do centro de Nova Espe-
rança.

Os irmãos José Garcia Jo-
dar (Zezinho) e João Francisco 
Garcia Jodar (Kiko), cultivam 
na propriedade de 14 alqueires 
em apenas 2.500 metros os mo-
rangos sem agrotóxico. Os no-
va-esperancenses pertencem a 
Associação dos Produtores Or-
gânicos de Maringá (POMAR).

O período de colheita da 
fruta foi iniciado no final de ju-
nho e segue até novembro. No 
Sítio São Francisco de Assis a 
média de morangos colhidos 
chega a 150 caixas, o que cor-
responde a 200 quilos semanais 
da fruta. Ao todo são 18.000 pés 
de morangos. “Temos as varie-
dades Dover (para dias curtos, 
ou seja, mais frescos) e Albion, 
esse último veio da Patagônia 
no Chile é uma planta de dia 
‘neutro’, tendo como principal 
característica a qualidade do 
fruto, tanto por tamanho quan-
to pelo sabor e firmeza”, expli-
cou o agricultor José Garcia 
Jodar.

No Estado a produção de 
morangos ocupa uma área de 
700 hectares. A região metro-
politana de Curitiba (RMC) 
continua sendo a maior produ-
tora, com 55% da área de plan-
tio. Depois vem o Norte Pio-
neiro (40%), em cidades como 
Jabuti, Pinhalão e Santana do 
Itararé. O principal produtor 
da fruta no país é Minas Gerais, 
porém o Paraná, junto com 
São Paulo e Rio Grande do Sul 
também disputam uma fatia do 
mercado nacional.

ORGÂNICO:
Os morangos orgânicos 

produzidos na propriedade da 
família Jodar estão registrados 
no Produto Orgânico do Brasil 
sob a responsabilidade técnica 
do agrônomo da Emater - Jorge 
Ogassawara.

“A agricultura orgânica não 
é só o cultivo sem o uso de 
agrotóxico e adubos químicos. 
Ela deve passar por um perío-
do de adaptação e obedecer a 
várias exigências. Para ser con-
siderado um produto orgânico, 
por exemplo, é necessário um 
selo de certificação, emitido 
por entidade como a IBD”, ex-
plicou Jodar.

A IBD que confere o selo 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Fotos: José Antônio Costa

Há 12 anos, os irmãos José Garcia Jodar (Zezinho) e João 
Francisco Garcia Jodar (Kiko), produzem morangos orgânicos 
para Nova Esperança e região.

A qualidade dos morangos orgânicos produzidos em 
Nova Esperança é atestada pelo selo de da Ecocert 
Brasil que juntamente com a certificação Produto 
Orgânico Brasil garantem a procedência da fruta que o 
consumidor leva para casa. 

Produto Orgânico Brasil é res-
ponsável por inspeções e cer-
tificações agropecuárias e ali-
mentícias sendo, de acordo com 
informações contidas em seu 
‘site’, a única certificadora 100% 
brasileira com atuação interna-
cional.

Apesar de menor produtivi-
dade, a relação benefício/custo 
no sistema orgânico acaba sen-
do superior ao convencional, 
gerando uma receita líquida adi-
cional para o orgânico. O menor 
investimento em insumos (que 
pode diminuir o custo de pro-
dução em 50%) e, principal-
mente, o maior preço recebido 
na venda do produto orgânico 
(que pode ser de 30% a 50% aci-
ma do convencional) viabilizam 
o sistema, destacadamente nas 
propriedades agrícolas familia-
res, como é o caso do Sítio São 
Francisco de Assis.

PRODUÇÃO: 
Os morangos produzidos 

na propriedade da família Jodar 
em Nova Esperança saem da 
propriedade com o selo de cer-
tificação Produto Orgânico Bra-
sil que possui validade em todo 
território nacional.

Há mais de 12 anos produ-
zindo sem agrotóxicos, Zezinho 
Jodar explicou a reportagem al-
gumas peculiaridades da produ-
ção orgânica. “É necessário uma 
barreira antes da plantação, pois 
o orgânico não permite nada de 
resíduos. Cada pé de morango 
produz de 750g a 800g durante 
os cinco meses de colheita”, afir-
mou.

A importância da produção 
na linha orgânica para o meio-
-ambiente é que não polui os 
rios e nem o solo, não mata in-
setos e aves benéficas à lavoura, 
além de preservar as matas cilia-
res. “Não é só o uso de agrotóxi-
cos e adubo orgânico, tem uma 
série de fatores”, explicou Zezi-
nho Jodar.

A certificação para o pro-
duto orgânico é por área. Na 
propriedade existem áreas desti-
nadas ao plantio dos morangos, 
sendo que a cada ano uma área é 
utilizada. A rotatividade no uso 
dos locais, de acordo com Ze-
zinho, garante produção maior 
e de melhor qualidade. “O vo-
lume de produção varia ano a 
ano, dependendo do clima. A 
propriedade passa por inspeção, 

no mínimo duas vezes por ano 
para manutenção do certificado, 
além do controle interno que é 
feito mensalmente através de vi-
sitas técnicas”, esclareceu.

Como repelentes naturais 
a joaninha combate o pulgão e 
um pequeno inseto apelidado 
na propriedade como “ligeiri-
nho” come o ácaro do morango.

Em Nova Esperança os mo-
rangos são vendidos na Feira 
do Produtor, todas as quintas-
-feiras, além de abastecerem 
algumas panificadoras e confei-
teiras. A fruta ainda é vendida 
aos domingos na Feira de Or-
gânicos de Maringá que aconte-
ce atrás da Catedral das 07h às 
12h e na quinta-feira das 17h às 
21h. Os Associados da Pomar, 
hoje em número de 22, em sua 
grande maioria cultivam alfa-
ce, almeirão, folhosas em geral, 
tomate cereja, repolho, cenoura 
e beterraba e reúnem-se na 3ª 
terça-feira de cada mês. Os mo-
rangos produzidos aqui atraem 
consumidores de Paranavaí e 
Colorado. Os produtores pos-
suem armazenados na proprie-
dade, cerca de 4.000 kg de fruta 
congelada que são utilizadas du-
rante o ano no programa com-
pra direta.

SERVIÇO:
Morangos Orgânicos
Zezinho (44) 9 9730-5689 

(TIM) | (44) 9 8414-7379 (Oi)
Kiko (44) 9.9906-7515

Produção de morango semi hidropônico

Em outro ponto da proprie-
dade, o produtor Marco Andrei 
Martins produz os “Morangos 
Marape” em canteiro suspenso 
– ou semi-hidropônico.

Dados da Emater apontam 
que 98% do cultivo de morango 
ainda acontece no solo porém 

nos últimos anos tem aumen-
tado a produção de morangos 
em canteiro suspenso (semi-hi-
dropônico), principalmente nas 
cidades do Norte do Paraná. A 
técnica faz com que as plantas 
recebam uma solução nutritiva 
completa em bolsas plásticas 

(slabs), que contam com um 
subtrato (material orgânico) 
para a estruturação do sistema 
radicular. 

MORANGOS MARAPE
Marco Andrei Martins
(44) 9 9949-4740

Cultivo do 
morango 
no canteiro 
suspenso 
ou semi-
hidropônico 
é feito na 
propriedade 
pelo 
produtor 
Marco 
Andrei 
Martins
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO DE AMPLIAÇÃO
O Auto Posto Atalaia Ltda, torna público que requereu ao 
I.A.P, Licença Ambiental de Instalação de Ampliação, 
para comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para 
veículos automotores, implantado na Avenida Dr. Antônio 
Moraes de Barros, 543, Centro, Atalaia/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
PRÉVIA DE AMPLIAÇÃO
O Auto Posto Atalaia Ltda, torna público que recebeu do 
I.A.P, Licença Ambiental Prévia de Ampliação, para 
comércio varejista de combustíveis e lubrificantes para 
veículos automotores, implantado na Avenida Dr. Antônio 
Moraes de Barros, 543, Centro, Atalaia/PR. Validade: 
28/08/2018.
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“Todo lugar onde puse-
rem os pés eu darei a vocês.” 
Josué 1:3

Cada passo na caminhada 
com Deus é uma conquista!

Nessa caminhada, o cami-
nho é vencido passo a passo.

Para que tanta pressa?
Por que andamos tão 

apressados?
Por que somos tão imedia-

tistas desejando alcançar nos-
sos sonhos e desejos?

A Palavra de Deus nos diz: 
“Se o Senhor não edificar a 
casa, em vão trabalham os 
que a edificam; se o Senhor 
não guardar a cidade, em vão 
vigia a sentinela.

Inútil vos será levantar de 
madrugada, repousar tarde, 

comer o pão de dores, pois 
ele supre aos seus amados 
enquanto dormem.” Salmos 
127:1,2

Irmãos, de nada adiantam 
nossos esforços se o Senhor 
não estiver conosco. Deus é 
quem edifica. Deus é quem 
nos guarda. Deus nos dá o su-
primento do que necessitamos 
mesmo enquanto dormimos! 
Aleluia! 

Importante é caminhar de-
vagar, passo a passo. Vencer as 
distâncias com tranquilidade, 
sem pressa.

Devagar e sempre, calma-
mente, crendo e confiando que 
o Senhor é quem nos conduz, 
quem nos guarda, quem nos 
leva ao lugar de descanso que 

só se encontra Nele, onde estão 
todas as fontes de felicidade, 
alegria, paz, satisfação, vida.

“Diz o Soberano Senhor, 
o Santo de Israel: ‘No arre-
pendimento e no descanso 
está a salvação de vocês, na 
quietude e na confiança está 
o seu vigor, mas vocês não 
quiseram.’ ” Isaías 30:15

A cada momento conquis-
tamos uma etapa do caminho, 
da vida.

A cada momento, se dei-
xarmos, vamos sendo trans-
formados até chegar à estatura 
de Cristo.

“E todos nós, que com a 
face descoberta contempla-
mos a glória do Senhor, se-
gundo a sua imagem estamos 

sendo transformados com 
glória cada vez maior, a qual 
vem do Senhor, que é o Espí-
rito.” 2 Coríntios 3:18

“Até que todos cheguemos 
à unidade da fé, e ao conhe-
cimento do Filho de Deus, a 
homem perfeito, à medida da 
estatura completa de Cristo.” 
Efésios 4:13

“Àquele que é capaz de fa-
zer infinitamente mais do que 
tudo o que pedimos ou pensa-
mos, de acordo com o seu po-
der que atua em nós, a ele seja 
a glória na igreja e em Cristo 
Jesus, por todas as gerações, 
para todo o sempre! Amém!” 
Efésios 3:20,21

Vamos crer e confiar! 
Quietude e confiança!

TEMPO COM MEU DEUS:  
QUIETUDE E CONFIANÇA!

Maria Lúcia Zapata Lorite | Serva do Senhor
Autora do livro Tempo com meu Deus

No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS

A produção de veículos no país em agosto foi 
o maior resultado mensal registrado no país 
desde novembro de 2014, segundo dados di-

vulgados hoje (6) pela Associação Nacional dos Fa-
bricantes de Veículos Automotores (Anfavea). Foram 
produzidas 260.349 unidades no mês passado, alta de 
45,7% em relação a agosto de 2016.

Na comparação com julho, houve crescimento de 
15,4% e, no acumulado do ano, de 25,5%. “Estamos 
vendo sinais de crescimento da indústria como um 
todo”, disse o presidente da Anfavea, Antônio Megale.

As vendas de veículos subiram 17,2% em agosto 
na comparação com julho. Foram comercializadas 
216.534 unidades contra 184.815 de julho de 2016. 
Em relação a agosto do ano passado, também houve 
alta, de 17,8%. No acumulado do ano, foram licencia-
das 1.420.794 unidades, o que representa alta de 5,3% 
em relação ao mesmo período do ano passado.

EXPORTAÇÕES: As vendas para o exterior tam-
bém trouxeram números positivos para o setor. Fo-
ram exportadas 66.582 unidades em agosto. Na com-
paração com agosto do ano passado, houve aumento 
de 61,7% e, em relação a julho, a alta foi de 1,6%. No 
acumulado do ano, foi registrada alta de 56,1%, re-
corde entre os resultados da entidade, segundo o pre-
sidente da Anfavea.

“O crescimento extraordinário mostra os esforços 
das empresas com a busca de mercado, o aperfeiçoa-
mento dos acordos de comerciais com outros países. 
O setor tem mostrado que tem papel importantíssi-
mo dentro da produção. Mesmo com a recuperação 
do mercado interno, a gente espera que continue com 
os patamares importantes de exportação”, declarou 
Megale.

EMPREGO: Foram abertas 1.107 vagas de empre-
go no setor durante agosto. Segundo Megale, atual-
mente, existem 2.888 funcionários afastados por meio 
do Programa Seguro Emprego (PSE) e 3.432 em  la-
yoff (suspensão temporária do contrato de trabalho). 
Os números mostram que os funcionários afastados 
caíram pela metade no último mês.“Foi bastante po-
sitivo, isso significa que estão todos voltando a pro-
duzir. Se [o setor] continuar reagindo de forma posi-
tiva, vamos ver essees números reduzindo até chegar 
a zero”, disse ele.

Para Megale, o PSE deveria ser usado de forma 
mais abrangente, já que, com o layoff, o empregador 
precisa respeitar o tempo de afastamento determina-
do pelo contrato. “O  layoff é mais complexo. O PSE 
deveria ser perene, definitivo, pois permite que as 
indústrias façam a suas adaptações em momento de 
dificuldade.”

PROJEÇÕES: As projeções de resultados ao final 
do ano foram revistas diante dos resultados positivos 
apresentados neste mês. A expectativa de vendas foi 
revisada de 4% para 7,3%. A de produção passou de 
21,5% para 25,2% e a de exportação, de 35,6% para 
43,3%. Agência Brasil

Produção de 
veículos em 

agosto tem melhor 
resultado desde 

novembro de 2014
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ESCOLA MUNICIPAL 
TANCREDO NEVES

ESCOLA MUNICIPAL 
TANCREDO NEVES

DIREÇÃO: Adalzira Filomena Zambanini 
Torquato 
PROFESSORA: Adileuza Apª Zanoli Schiroff

DIREÇÃO: Adalzira F. Zambanini Torquato 
COORDENADORA PEDAGÓGICA: Sidnéia 

Alves Martins
PROFESSORA: Keli Cristina de Souza Peixoto

ALUNOS 5º ANO “A”:
Gabriel Ferreira Pessoa
Gabriel Nattan A. Guimarães
Guilherme Soares Santos
Hitalo Kauan Cardoso de Lima
João Paulo Aparecido Brustela
João Vitor de Oliveira da Silva
Kauã Augusto da Costa Souza
Kauã Rodrigues Dosso
Kayo da Silva de Oliveira
Lucas Francisco S. da Silva
Lucas Palhano Faria
Mariana da Silva E Souza
Mariana Estheris Farias
Matheus Tavares Montezolli
Rai Freire
Rúbia dos Santos Silva
Sabrina Maria Rodrigues
Tarciso Gazola da Costa
Thayná Biava dos Santos
Gabrielly de Souza Cantagali
Manoel Renato dos S. Verza
Matheus Paulela V. da Silva

ALUNOS 5º ANO “B”:
Adrian Luz Peres
Alysson Kauan Farias da Silva
Daniel Antonio Brassal
Daniel Fernandes Souza
Emanuela Milanez

Graziele Souza Cardoso
Gustavo de A. dos Santos
Heloá de Souza Alves
Izabelly Moreira da Silva
João Gabriel dos Santos
Julia Eduarda de Souza

Juliana Aparecida Comini
Julya Gabrielly Costa Santos
Luana Karolyne N. Barros
Marcela Victória Santos Brito
Marcelo Henrique Neves
Maria Ap. Souza Cardoso

Maria Fernanda dos S. de Ol-
iveira
Taynara V. de Oliveira Soares
Vitória Pereira Vieira
Ygor Bomfim Padilha dos 
Santos

APOIO
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Futebol & Memória

Campeonato de Futebol Suíço do 
Clube Campestre Capelinha – 1980.
Esta equipe foi vice-campeã da competição:

Time do Banestado de Nova 
Esperança – Banco do Estado do Paraná.

Todos funcionários do banco:

Em pé: Clóvis, Benatti, Wagner, Pedro e João
Agachados: Zeca Perez, Neguinho, Sérgio, 

Joel, Dr. Juarez, Cecílio (Cobra)

Em pé:  Juarez, Domingos, Nelson, 
Maurílio e Jurandir (gerente)

 Agachados: Rigonato, Zeca Perez, 
Dosso, Toninho Santana e Valter Pasquini

Após a leitura sobre 
“Ipês Brancos e amare-
los dão o tom da esta-
ção” (Jornal Noroeste 
de 01/09/2017), os alu-
nos do 5º ano “A”, da Es-
cola Municipal Tancre-
do Neves, pesquisaram 
sobre a planta – Ipê. 
Decidiram elaborar 
uma poesia de cordel 
tratando deste assunto. 
O texto foi produzido 
coletivamente com a 
orientação da professo-
ra Adileuza Aparecida 
Zanolli Schnoff.

No ambiente escolar os pro-
fessores constantemente traba-
lham com atividades diversifica-
das, incentivando os educandos 
a decodificarem (letras/som), 
compreenderem e fazerem uso 
da escrita, lembrando que são 
componentes importantes para o 
processo de alfabetização e letra-
mento. 

Muitas pessoas acreditam que 
a alfabetização ocorre apenas nos 
primeiros anos de escolarização. 
Este fato não é verídico, pois as 

crianças são diferentes no apren-
dizado do código da escrita e, aca-
bam levando um pouco mais de 
tempo para serem alfabetizadas. 

No decorrer do 1º semestre do 
corrente ano letivo, foram desen-
volvidas com os alunos do 5º ano 
“B”, período da tarde, da Escola 
Municipal Tancredo Neves, ativi-
dades que estimularam os alunos 
a decodificarem palavras correta-
mente por meio de acróstico, cru-
zadinhas e caça palavras, ao qual 
demonstraram companheirismo 

em incentivar os demais alunos a 
executar o que foi proposto. 

Foi motivado a leitura de tex-
tos diversificados, sendo explo-
rados oralmente e registrados no 
caderno o que entenderam, anali-
sando no coletivo as palavras en-
contradas com erros e corrigidas. 

Diante deste trabalho obser-
vou-se que a maioria das crianças 
e até mesmo muitos adultos escre-
vem de acordo com o vício cultu-
ral de cada família.

Tudo de belo no mundo,
Foi criado por nosso SENHOR,
Mas há plantas que se destacam
Mostrando cada uma, a sua COR,
Dentre elas estão os ipês: amarelos, 
roxos e brancos
Refletindo o amor do CRIADOR.

No Tupi, Ipê é “árvore cascuda”,
Pau d’arco, pode também ser 
CONHECIDO.
Para nós, simplesmente Ipê
Aquele que não passa 
DESPERCEBIDO.
E da madeira dura e resistente ao tempo
Construções civis, navais e tacos de 
assoalho
São por elas, também CONSTRUÍDOS.

Há milagres na natureza
Que são INACREDITÁVEIS

Os Ipês perdem suas folhas
Dando lugar às flores VARIÁVEIS
Esta árvore, gosta de calor e sol pleno
Seus benefícios são INCONTÁVEIS.

Além de arborização urbana
Construções de bengalas e 
VIGAMENTOS
Na medicina também tem serventia
Com esta planta faz-se 
MEDICAMENTOS
Podem ser decorativas, ornamentais
Para tudo, tem “SERVIMENTO”

São encontrados no Brasil:
Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro
Mato Grosso e Goiás
No Paraná inteiro 
Mas é em Nova Esperança que 
Podemos ver
Reinando-os majestosos, nos canteiros.

O Lustre Faz toda diferença!

Os Lustres são ele-
mentos decorati-
vos que realmente 

fazem toda diferença nos 
ambientes. Requintados, 
elegantes e sofisticados, eles 
iluminam o espaço e dão um 
brilho especial a decoração.

Existem vários tipos e 
lustres, alguns deles são 
enormes candelabros sus-
pensos, outros tantos são 
feitos de vidro, cristal, fibra, 
pedrarias, metal e assim por 
diante. Existem até lustres de 
materiais recicláveis.

Ele é uma peça decorati-
va que merece destaque. Jus-
tamente por isso, deve ser o 
centro de interesse nos am-
bientes, a exemplo do hall 
de acesso, do mezanino ou 
até mesmo da sala de jan-
tar. Dificilmente um lustre é 
responsável pela iluminação 
geral de um comodo, fun-
cionando mesmo como um 
complemento da decoração.

É indispensável combi-
na-los com elementos dis-
cretos, cores neutras e peças 
elegantes, porem simples. 
Isso faz com que o visual fi-
que harmonioso, elegante e 
clean. 

Defina se o lustre será 
rustico, romântico, retro, 
clássico, moderno ou gla-
moroso. Isso faz toda a dife-
rença na decoração. 

Oração e 
Relacionamentos
“Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os 

pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. 
Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, 
façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo 
que o servo não é maior do que seu senhor, nem o en-
viado, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis 
estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes.” 
(João 13:14-17)

Uma das coisas que temos visto acontecer com mui-
ta intensidade na igreja de hoje é o uso dos relaciona-
mentos apenas para atingir um determinado fim.

Antigamente (isso é, há uns poucos anos) éramos 
ensinados que somos servos de Jesus Cristo, o Senhor, e 
que deveríamos seguir o seu exemplo e servir ao nosso 
próximo em amor (João 15:12). Jesus disse que sería-
mos conhecidos como seus discípulos quando o mundo 
reconhecesse o amor com que nos amássemos uns aos 
outros (João 13:35).

Atualmente, somos tudo, de reis e príncipes a ad-
ministradores e líderes, que temos que conquistar as 
pessoas para nos seguirem e fazerem parte da nossa 
“turma” (substitua turma pelo nome que você costuma 
ouvir). As pessoas devem ser convencidas a obedecerem 
o método que foi implantado na igreja independente de 
compreenderem o motivo pelo qual fazem o que fazem.

Não sou contra métodos. Ao contrário disso, estudo 
processos empresariais e sei a otimização e o aumento 
da eficiência que um método bem definido pode trazer 
a qualquer organização. O problema é quando o méto-
do substitui o relacionamento na igreja.

O método pode ajudar a encher a igreja. Mas o mé-
todo não cura feridas, não satisfaz a solidão, não conso-
la a tristeza, não muda o caráter. Essas coisas só acon-
tecem com relacionamentos profundos e amorosos, que 
geralmente levarão bastante tempo para se consolida-
rem.

Junto com o relacionamento, a oração constante e 
consistente uns pelos outros trará a cura, o consolo e a 
mudança desejada diretamente do trono do Altíssimo.

Como tem sido a sua experiência de grupo na sua 
igreja? Tem sido de relacionamento vivo ou de proces-
so mecânico? Você ora regularmente pelas pessoas com 
quem se relaciona em seu grupo? ICHTUS

“IPÊ”  FLORIDO (ALUNOS DO 5º ANO A)
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Floraí recuperando estradas rurais

A união dos esforços 
entre o executivo e le-
gislativo, nas pessoas 

do Prefeito Municipal Fausto 
Herradon, da vice Edna Con-
tin e dos senhores vereadores, 
estão apoiando a Secretaria 
de Obras e Serviços Públicos 
de Floraí na readequação e 

manutenção de estradas vici-
nais de nosso município.

A estrada Paranhos está 
recebendo atenção neste sen-
tido, um total de 6 km serão 
readequados e isto trará me-
lhores condições para a uti-
lização desta estrada pelos 
senhores produtores rurais, 

quando do plantio e escoação 
de safra de grãos e cana de 
açúcar.

Este investimento é total-
mente realizado com recur-
sos próprios do município, 
que demonstra com isso res-
ponsabilidade administrativa 
e apoio ao cidadão floraiense.

O produtor rural, sendo 
ele pequeno, médio ou gran-
de, traz divisas ao município 
através de sua produção agrí-
cola e esses merecem melho-
res condições na utilização 
das estradas, quando do plan-
tio e colheita da safra.

O prefeito Fausto disse, 

que é compromisso de gover-
no estar também a fortalecer 
nossa agricultura dando to-
das as condições onde o mu-
nicípo possa estar interferin-
do e fazendo realizar.

Além da estrada Para-
nhos, também investe-se na 
Estrada Vitoretti, estrada 

Nossa Senhora das Graças, 
Genúncia, estrada da usina, 
num total de 20 km de estra-
das totalmente recuperadas e 
cascalhadas, isso nos últimos 
30 dias,  além disso fazendo 
os acessos entre a rodovia e as 
estradas rurais do município.

ASCOM


