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realiza 
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seu Plano 

Diretor
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Segunda assembleia, que aconteceria na próxima segunda-feira (09) foi suspensa a 
pedido do administrador judicial para que a Caixa Econômica Federal (CEF), credor 
que detém o direito sobre a posse do prédio da empresa defina a sua posição. PÁG. 5

Secretário de Planejamento e Desenvolvimento de Nova Esperança, Rafael Kreling.
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DESDE MAIO DE 1995

Na quarta-feira, 04 de abril, os brasileiros acom-
panharam um dos mais aguardados julgamentos do 
Supremo Tribunal Federal (STF).

Iniciado às 14 horas, já passava de meia noite, 
quando a Ministra Carmem Lúcia, com o seu voto de 
minerva (6x5) derrubou um pedido de habeas cor-
pus do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

É possível afirmar que a decisão do STF foi uma 
resposta à altura do clamor por Justiça manifesto 
através de inúmeras pessoas em todo Brasil.

O PT acusou a presidente da Corte, ministra 
Cármen Lúcia, de estabelecer um "procedimento de 
exceção" por votar o habeas corpus de Lula sem ter 
levado ao plenário a avaliação da prisão em segunda 
instância.

"Ao pautar o julgamento do habeas corpus de 
Lula, antes de apreciar as ações que restabelecem a 
presunção da inocência como regra geral, a presi-
denta do STF determinou mais um procedimento de 
exceção", lê-se na nota.

O ex-presidente foi condenado no caso do tri-
plex do Guarujá pelo juiz Sergio Moro, responsável 
pelos processos em primeira instância da Lava-Jato 
em Curitiba, e teve a pena aumentada pelo Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região (TRF-4). O PT alega 
que "a Constituição foi rasgada por quem deveria de-
fendê-la". O resultado, para a sigla, significou "mais 
uma violência contra o maior líder popular do país".

Com a iminente prisão de Lula, o Brasil será mais 
justo? Vi inúmeras pessoas manifestando, pregando 
a moralidade e reforçando o discurso que o país está 
sendo passado a limpo.

O país realmente precisa de moralidade, porém 
essa mudança começa na população. Não basta ape-
nas cobrar dos políticos. Todo brasileiro sabe o que é 
dar um “jeitinho”. Para a maioria é a maneira prática 
de resolver determinadas situações e problemas, com 
a lábia, as manobras políticas e até alguns “favores”.

Durante o julgamento, o Ministro Marco Aurélio 
enfatizou “Longe de mim o populismo judicial, que 
entendo superpernicioso. Longe de mim a postura 
politicamente correta, a hipocrisia”, de certa forma, 
num primeiro momento o Ministro disse como um 
recado ao ex-ministro Joaquim Barbosa e após talvez 
“a hipocrisia” seja uma referência ao falso moralismo.

Vejo que o excesso de burocracia e a falta de res-
peito com o cidadão gera e transforma o ‘jeitinho’ 
numa maneira prática de agilizar os serviços, princi-
palmente na área pública.

Acho interessante as lições de moralismo que 
muitas pessoas tentam “vender”, mas não se incomo-
dam em parar na vaga para deficiente físico ou pouco 
se importam em subornar um garçom para conse-
guir uma mesa em um restaurante lotado.Nesta épo-
ca de declaração de imposto de renda, omitem para 
o leão os ganhos, declaram valores menores, juntam 
recibos falsos, pedem atestado sem precisar, enfim, 
não diferenciam que estas condutas também deve ser 
repudiadas, já que a ética e moralidade começa nas 
pequenas coisas.

É utópico pensar que eu e você mudaremos o 
mundo ou o modo de pensar das pessoas, mas pode-
mos mudar as atitudes e o ‘jeitinho’.

Apenas criticar os governantes não vai resolver. 
Mahatma Gandhi foi muito sábio ao afirmar – “Você 
tem que ser o espelho da mudança que está propon-
do. Se eu quero mudar o mundo, tenho que começar 
por mim”. 

 “Está morto: podemos elogiá-lo à vontade”. 
Machado de Assis (1839 – 1908), escritor 

brasileiro, considerado por muitos críticos, 
estudiosos, escritores e leitores um dos maiores 

senão o maior nome da literatura do Brasil.

***

Com Lula preso o 
Brasil será mais justo?

O Brasil, vem há algum tempo passando 
por uma série de escândalos na política, o que 
nos leva a questionar exatamente a ética de 
nossos governantes e analisar melhor acerca 
deste tema as possíveis soluções.

Falta ética no Brasil, falta ética na política, 
falta ética nos tribunais, e no cidadão. 

Os vários escândalos, como o do dinheiro 
nas cuecas e agora o julgamento dos crimes de 
colarinho branco pelas instâncias superiores 
que algumas vezes tem sido frustrantes, são 
exemplos que nos causam um desprestígio 
diante do cenário que traz uma certa injustiça 
no meio político.

Política e Ética são dois princípios que 
deveriam andar de mãos dadas, mas infeliz-
mente hoje vemos o quanto é difícil  alcançar 
esse objetivo, diante de tantos escândalos de 
corrupção.

Na verdade, a política, na prática, não tem 
buscado realizar o bem comum, mas o bem 
dos próprios detentores do poder e seus apa-
drinhados. A prática dos privilégios que hoje 
permeia o Brasil  fica cada dia mais explícita.

No entanto, um país que não leva a política 
juntamente com a ética não tem a autorida-
de para cobrar o mesmo do cidadão, ou até 
mesmo puní-lo quando algo for descumprido, 
visto que falta uma política que se paute pelos 
princípios da ética.

Promessas que não são cumpridas, cor-
rupção, má utilização ou desvio de dinheiro 
público, abuso de poder. É tanto desrespeito 
com o cidadão que os poucos políticos bons 
acabam pagando pelos ruins.

Toda essa crise política faz nascer algumas 
reflexões sobre o problema da ética na políti-
ca, pois nenhuma profissão deveria ser mais 
nobre do que a política, porque quem a exerce 
assume responsabilidades que exigem grandes 
qualidades morais, porque o político tem a 
capacidade de definir rumos e tomar decisões 
para  melhorar a qualidade de vida de milha-
res de cidadãos,  dando dignidade, exercendo 
uma influência sobre a vida das pessoas maior 
do que a de qualquer outra profissão.

Por isso a política deve buscar se pautar 
pela ética da responsabilidade, com um olhar 
voltado para o bem comum. Deste modo, os 
meios a serem empregados na atividade po-
lítica devem ser frutos de um compromisso 
total com a Ética. 

A atividade política será legítima quando 
estiver pautada nos anseios sociais e for di-
recionada para a realização destes fins, sen-
do papel da Ética decidir o que é moralmente 
correto, ao Direito o que é racionalmente jus-
to, e à Política o que é socialmente útil.

Ética para o Brasil!

O cenário político 
atual e a ética

"É fácil amar os que estão 
longe, mas nem sempre é fácil 
amar os que vivem ao nosso 
lado". (Madre Teresa de Calcutá)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

“Devemos promover a coragem onde 
há medo, promover o acordo onde existe 

conflito, e inspirar esperança onde há 
desespero”. Nelson Mandela (1918-2013)

Ex-prefeito de Inajá tem bens 
bloqueados pela Justiça
O ex-prefeito na gestão 2013-2016 de Inajá, 
Alcides Elias Fernandes – Pitô (foto) teve bens 
bloqueados liminarmente, no valor de aproxi-
madamente R$ 55 mil. A decisão decorre de 
pedido feito em ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa ajuizada pela Pro-
motoria de Justiça de Paranacity (sede da co-
marca). De acordo com o Ministério Público, o 
então prefeito autorizou o uso de uma retroes-
cavadeira do Município em benefício de parti-
cular, sem qualquer contrapartida.
Conforme apurou o MPPR, a máquina havia sido doada ao Mu-
nicípio pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, para “utili-
zação em obras de interesse social para a promoção da agricultura 
familiar e reforma agrária, em especial a recuperação de estradas 
vicinais”. Entretanto, a retroescavadeira foi encaminhada para 
prestar serviço a um particular, tendo quebrado enquanto era con-
duzida ao local onde seria usada para a finalidade irregular, o que 
resultou em prejuízo aos cofres públicos.
Além do pedido liminar de bloqueio de bens, a Promotoria de Jus-
tiça requer, no julgamento do mérito da ação, a condenação do 
réu às penas da Lei de Improbidade, como ressarcimento integral 
do dano, pagamento de multa e suspensão dos direitos políticos.
Uma ação popular, ainda em trâmite, também apura possíveis ile-
galidades na avaliação, leilão e posterior arrematação da retroes-
cavadeira pelo irmão do então prefeito, por preço abaixo do valor 
de mercado. Comunicação MPPR

Eliminadores de Ar –
Sugestão aos vereadores
Foi sancionada pelo prefeito Ulisses Maia (PDT) e publicada no 
Órgão Oficial do Município de Maringá (nº 2.864) a lei que obriga 
a Sanepar a instalar eliminadores de ar no cavalete  do hidrômetro, 
a pedido do consumidor. A regulamentação deverá ser feita até o 
dia 17 de junho. A matéria, proposta pelo vereador Flávio Man-
tovani (PPS)teve apenas um voto contrário do vereador Homero 
Marchese (PV). O texto da lei prevê que o custo para instalação 
nos medidores já existentes seja dos próprios consumidores, mas 
também estabelece que as novas unidades consumidoras já de-
verão conter o equipamento, com custo arcado pela Sanepar.  A 
presença de ar na tubulação é algo que precisa ser debatido pela 
Câmara de Vereadores e, se acharem que, a exemplo de Maringá, 
haja a necessidade de implantar lei semelhante,  que assim façam 
haja vista que a população poderia ser beneficiada, já que pairam 
suspeitas de que  passagem de ar pelo equipamento pode alterar a 
medição de consumo de água.

Credibilidade zero
A cada dia que passa a credibilidade das redes sociais despenca. 
Esta semana observei uma “notícia” em um grupo de whatsapp 
dando conta de que um taxista sem Nova Esperança teria levado 
um tiro, uma vez que um transeunte passou nas proximidades da 
estação rodoviária e viu o homem deitado no chão. Sem checar 
do que se tratava, a falsa notícia de um possível assassinato foi ga-
nhando corpo, sendo reproduzida em outros grupos. Observei o 
fato e logo fui procurar saber sobre a veracidade do mesmo. No 
próprio grupo uma sobrinha da “vítima” se manifestou e disse: 
“gente, foi meu tio que passou mal e foi levado ao hospital onde 
passa bem. Não houve assalto. Foi apenas um mal estar”, disse ela. 
Fake News se espalham rapidamente e as pessoas, ao invés de se 
informarem melhor, propagam aos quatro cantos as notícias falsas. 

Prisão de Lula
Com a rejeição do habeas corpus (HC) preventivo pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva esgota as possibilidades de recorrer contra sua eventual 
prisão. Apesar de a Corte ter negado o pedido, Lula não deve ser 
preso imediatamente.É preciso que o juiz Sérgio Moro, da 13ª 
Vara Federal de Curitiba e responsável pela condenação na pri-
meira instância, emita um mandado de prisão.Há ainda trâmites 
processuais pendentes no Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
(TRF4), segunda instância da Justiça Federal com sede em Porto 
Alegre, o que pode retardar a ordem de prisão.A defesa de Lula já 
declarou que quer apresentar um novo recurso contra a rejeição 
do primeiro embargo pelos desembargadores da Oitava Turma do 
TRF4. Os advogados têm dez dias corridos a partir da publicação 
do acórdão – que ocorreu no dia 27 de março - para abrir a intima-
ção sobre o resultado, e mais dois dias úteis de prazo para entrar 
com o novo recurso: prazo que vai até 10 de abril. Com informa-
ções da Agência Brasil

Cida Borghetti – Governadora
Hoje, sexta-feira, às 11 horas, no Palácio Iguaçu, acontece a  so-
lenidade de transmissão do cargo de governador do Estado. Beto 
Richa deixa a função e assume a vice-governadora Cida Borghetti. 
Virtual candidata ao Governo do Estado para o próximo quadriê-
nio, ela terá nestes meses tempo hábil para construir alianças e 
fortalecer sua candidatura, robustecendo a disputa com o também 
pré-candidato Ratinho Júnior. A sorte está lançada!

***

A palavra ética vem do grego 
Ethos que significa casa, 

a morada do ser. Significa 
também hábitos, costumes
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Opinião do Blog
Não sou petista; não sou lulis-

ta; mas tento ser justo!
Não sou historiador, mas co-

nheço relativamente bem a história 
do Brasil e posso afirmar que Lula 
foi um grande presidente de nosso 
país, reconhecido pelos pobres e 
pelas maiores potências do mun-
do como Estados Unidos, França, 
Alemanha, Itália, Rússia, Canadá, 
Dinamarca, Reino Unido, em toda 
América do Sul e Central, etc. O 
que Lula fez pelo povo e pelo Brasil 
nenhum outro presidente fez.  Nem 
Getúlio Vargas  que também foi um 
bom presidente. É uma discrepân-
cia falar tudo isso ao mesmo tempo 
em que Lula é preso, por receber 
propinas das  construtoras Ode-
brecht, OAS e outras, como  um 
sítio em Atibaia, um triplex (mui-
to confusa essa história do triplex 
porque até agora não apareceu  a  
escritura do imóvel em nome de 
Lula), desvio de dinheiro da Petro-
brás, etc., etc. Quem mora no Brasil 
e acompanha a nossa história sabe 
que "o brasileiro gosta de levar van-
tagem em tudo" (Lei do ex-atleta 
Gerson quando fazia propagan-
da do cigarro Vila Rica) e desde a 
descoberta do Brasil pelos Índios, 
mas atribuída aos portugueses em 
1.500, é que a Lei Gerson está em 
vigor. Só que um erro não justifica 
com outro erro. Se Lula roubou, 
roubou, merece cadeia, assim como 
merecia também José Sarney, Fer-
nando Henrique Cardoso, Eunicio 
de Oliveira,  José Serra, Geraldo 
Alckmin, Jair Bolsonaro, Aécio 
Neves, Collor de Mello,  Romero 
Jucá, Renan Calheiros, Rodrigo 
Maya, Eliseu Padilha, Michel Te-
mer (chefe da quadrilha de ladrões, 
segundo o procurador Rodrigo 
Janot) e tantos outros envolvidos 
em  grandes maracutaias, corrup-
ção, falcatruas,  desse país.  Mas é 
aí que está o fio dessa história toda 
da prisão de Lula. É por demais sa-
bido que a perseguição implacável 
contra Lula e o PT feito pela mídia 
(leia-se Rede Globo que é assunto 
da emissora durante 24h), Sérgio 
Moro, parte do Judiciário, outros 
partidos, pelos ricos, etc., resume-

-se na popularidade de Lula, hoje 
com 42% das intenções de votos (se-
gundo as pesquisas do Ibope e Data-
folha), que ganharia essa eleição de 
2018 para presidente com uma per-
na amarrada sobre qualquer outro 
candidato.   Desde o golpe dado pelo 
PMDB, Rede Globo, parte do Judi-
ciário,  com apoio de PSDB, DEM, 
etc.. em  cima da ex presidente Dil-
ma Roussseff (PT) por causa das tais 
pedaladas fiscais (ninguém fala que 
Dilma roubou) é justamente para 
evitar que Lula voltasse ao poder 
após o mandato de Dilma. Hoje, são 
os neoliberais, os ricos, a grande mí-
dia, que estão no poder. A história 
de Lula não acaba com a sua prisão 
porque muita coisa ainda poderá 
acontecer aí pela frente, assim como 
até hoje está viva em nossas mentes 
os diversos movimentos populares e 
militares no país como Canudos, In-
confidência Mineira, Inconfidência 
Baiana, 9 de Julho, Política do Café 
com Leite (culminando com a Re-
volução de 30), Farroupilha, Revolta 
da Chibata,   Contestado, Campone-
ses, Palmares, golpes de 1964 e 2016 
e outros.

Novela trás de volta o assunto 
bordel e sua função social!

Eu me recordo quando criança, 
as mulheres de um bordel eram re-
conhecidas na cidade por andarem 
de charretes enfeitadas, elegante-
mente trajadas, de longo, salto alto, 
chapéu, bolsa, carteira,  etc. Também 
conhecido como prostíbulo, zona do 
meretrício, casa de tolerância, privê, 
puteiro, casa da luz vermelha, casa 
de prostituição, rendez vous, etc., o 
assunto bordel tem sido levado ao 
ar pela Rede Globo todas as noites 
através da novela "O Outro Lado 
do Paraíso", mostrando com algum 
exagero, como funciona um bordel. 
Afinal,  o que é um bordel? É uma 
casa onde mulheres (também cha-
madas de prostitutas) cobram por 
prestação de serviços de sexo. Bebi-
das e petiscos também são vendidos 
no local. No caso da novela, a pala-
vra bordel inclui local onde se pode 
arrumar bons casamentos. Quem as-
siste a novela já observou essa colo-
cação. No Brasil, a profissão de pros-

tituta não é legalizada, apesar dessa 
profissão existir há mais de 2.400 
anos antes de Cristo,  ao contrário 
de outros países que a profissão é le-
galizada como Alemanha, Holanda, 
Áustria, Hungria, Equador, Uruguai, 
Suíça. Grécia, Turquia, Nevada (nos 
Estados Unidos onde há o maior 
centro de prostituição legalizada). 
Quando estive em Amsterdã (Ho-
landa), cidade cheia de canais como 
Veneza (Itália), existe uma rua mui-
ta bonita, atração turística da cidade, 
as chamadas mulheres de vitrines. 
Elas são expostas como uma merca-
doria  numa vitrine de uma loja, em 
posições sensuais, falam holandês,  
inglês, francês, italiano, espanhol, 
cujos  os  valores para uma relação, 
são a combinar. Hoje, no Brasil, a de-
nominação de prostituta é um nome 
muito forte, vulgar. Preferimos fa-
lar garotos e garotas de programas. 
Qual seria a função social de um 
bordel?  Se você analisar ao pé da 
letra, a função social de um bordel é 
proporcionar sexo para homens que 
não tem companheiras, namoradas 
ou que preferem iniciar a vida sexual 
orientada por uma profissional do 
sexo ou ainda proporcionar ajuda a 
mulheres que não tem outra forma 
de sustento, ou mesmo moradia (se-
ria um auxílio moradia?). Segundo 
estatísticas, os bordéis diminuem o 
número de estupradores, pedófilos e 
psicopatas sexuais.

E  Rodrigo  Janot tinha razão: 
Michel Temer é chefe de quadri-
lha!

Quando o ex-Procurador Geral 
da  República, Rodrigo Janot, de-
pois de estudos minuciosos sobre 
os mais diferentes envolvimentos 
em corrupção, falcatruas, propinas, 
do nosso presidente golpista Mi-
chel Temer, parlamentares tiveram 
a chance de banir, por mais de uma 
vez, o chefe da facção criminosa 
(presidente Michel Temer) e o seu 
bando de corruptos  da política bra-
sileira, mas não o fizeram por acha-
rem que eram mentiras as palavras 
de Janot, além de milhões que rece-
beram para manter Temer no poder. 
E Janot tinha razão.  A prisão de José 
Yunes, do ex-ministro da Agricultu-
ra, Wagner Rossi, do coronel  Lima 
da Polícia Militar,  do presidente da 
empresa Rodrimar, Antonio Celso 
Grecco amigos pessoais, colabo-
radores, laranjas de esquemas do 
presidente Temer, todos envolvidos 
nas falcatruas da história da empre-
sa Rodrimar, do Porto de Santos, 
que  Temer aumentou  de 25 para 
35 anos, com direito a mais 70 anos 
de exploração da área portuária com 
desvio de milhões e enormes prejuí-

ENTRELINHAS
***O julgamento do Habeas Corpus de Lula pelo Supremo, transformou aquela Corte em dois grupos: lulista e antilulista. 
As discussões, opiniões sobre o assunto por parte dos ministros, eram nítidas, somente faltando dizer: prenda o Lula ou 
solta o Lula. De qualquer maneira, Lula será preso mas será o fantasma  que sempre estará rondando  o STJ, Judiciário, 
Ministério Público, Exército, Ministros, Congresso Nacional, governadores,  Assembleias e Câmaras de Vereadores. 
Afinal, eleição sem Lula é golpe.***50 anos sem Martin Luther King. Na data de 04 de Abril de 1968, o mundo perdeu 
o grande Prêmio Nobel da Paz, o pastor afro-americano Martin Luther King, que um dia teve um grande sonho em 
que todos negros e brancos tivessem direitos iguais. Seus discursos despertaram a consciência do país para uma 
sociedade mais justa.  Ativistas e pacifistas da luta pelos direitos humanos, foi assassinado em Memphis, Tennessee, 
EUA, aos 39 anos.

zos para os cofres da união, fez com 
que o os integrantes do governo 
ficassem balançados na manhã de 
quinta feira, 29 de março,  da sema-
na passada, com a prisão dos asses-
sores em crimes de Temer.  Aconte-
ce que a prisão provisória decretada 
por Raquel Dodge sobre os amigos 
do presidente não poderia passar 
de cinco dias, obrigando a própria 
Raquel Dodge a soltura dos envol-
vidos dois dias depois. A situação 
ficou muito estranha para o lado de 
Raquel por tal atitude. Não é de hoje 
que já são dezenas de denúncias 
comprovadas  contra o presidente, e 
nada é feito. Temer já gastou bilhões 
da nação para se manter no poder.  
Por onde anda o Juiz Sérgio Moro? 
Coitada da ex presidente Dilma que 
perdeu o mandato de presidente e 
até hoje ninguém sabe o por  qual 
razão perdeu.

Coisas do Cotidiano
• O candidato a presidente de-

putado federal Jair Bolsonaro (PSC-
-RJ) disse em Curitiba, que "foram 
os próprios membros da caravana 
do PT que deram tiros nos ônibus".  
Bolsonaro disse ainda que  "gosta-
ria que Lula fosse para a cana e não 
para a prisão, pois Lula gosta é de 
cana"

• Você que gosta de política e vai 
votar nas próximas eleições procure 
conhecer quem é Jair Messias Bol-
sonaro. Em Janeiro deste ano, Folha 
de São Paulo, Revista Veja, divul-
garam matérias afirmando que em 
13 anos, depois de ser subalterno 
do Exército, Bolsonaro multiplicou 
o seu patrimônio de uma maneira 
assustadora, pois são 13 imóveis ca-
ríssimos em bairros nobres do Rio 
de Janeiro como Copacabana, Urca, 
etc., além de eleger os seus dois fi-
lhos a deputados. Falam inclusive 
em lavagem de dinheiro. Aliás, co-
nheço pouca gente que  ficou rico 
do trabalho honesto;

• Em programa recente da TV 
Cultura, foi perguntado a Sérgio 
Moro o por que da  divulgação da 
conversa telefônica entre Lula e Dil-
ma que na época ocasionou uma ce-

leuma danada. Moro enrolou, enro-
lou e nada de concreto respondeu, 
como nas vezes anteriores; 

• E a Rede Globo continua de-
sempregando artistas. Agora foi 
a vez de Malu Mader (35 anos de 
emissora), 51 anos, Daniel Rocha, 
André Gonçalves. Foram se juntar 
aos já dispensados Maitê Proença, 
Kadu Moliterno, Luiz Guimarães, 
etc.

Síndrome Coronariana Aguda 
(SNA)

A Síndrome Coronariana Agu-
da é um conjunto de sinais e sin-
tomas relacionados à obstrução de 
uma artéria coronária, como o In-
farto Agudo do Miocárdio (IAM). 
É uma emergência médica, mas a 
sua presença não é exclusiva do in-
farto, podendo ocorrer em outras 
patologias, como a Angina de Pei-
to, por exemplo. Fisiopatologia - O 
acúmulo de gordura, colesterol ou 
outras substâncias nas paredes das 
artérias, chamado de ateroesclero-
se, é uma grande causa da diminui-
ção do fluxo sanguíneo nas artérias, 
podendo ocorrer nas coronárias, 
carótida, membros inferiores, etc. 
Quando isso acontece nas arté-
rias coronárias, poderemos ter um 
quadro de Síndrome Coronariana 
Aguda (SCA). Sinais e Sintomas - a) 
Dor precordial em opressão; b) do-
res no peito que se irradiam para , 
membro superior esquerdo, ombro 
e mandíbula; c) Sudorese, náuseas, 
vômitos, ansiedade, palpitação, pâ-
nico, dispnéia; d) As vezes, dor ab-
dominal que pode irradiar para o 
membro superior direito; e) As ve-
zes, sem dor, como o caso de diabe-
tes. Fatores de Riscos - a) Diabetes; 
b) Hipertensão; c) Tabagismo; d ) 
Obesidade; e) Colesterol alto: f) Se-
dentarismo; g) História de cardio-
patias  familiar. Tipos - 1) Angina  
Instável - representa 40% das SCA 
que aparece mesmo sem repouso 
ou pequenos esforços; 2) Infarto 
Agudo do Miocárdio com elevação 
do seguimento ST  - representa 30% 
dos casos de SCA; 3) Infarto Agudo 
do Miocárdio sem elevação do se-

guimento ST - representa 25% dos 
casos de SCA. Neste caso, trata-se 
de um caso semelhante a angina 
instável e o diagnóstico é feito com 
a dosagem das enzimas e onda Q 
alterada  no ECG, que aparece no 
caso do infarto. A Síndrome Coro-
nariana Aguda não inclui a Angina 
Estável que  aparece com os esfor-
ços e que melhora com o repouso.

Diagnóstico - O  diagnóstico 
de SCA é feito com ECG, Rx de 
Tórax, exame de sangue de rotina, 
dosagem  no sangue das enzimas 
CK, CK-MB e Troponinas, Moni-
toramento Cardíaco. Diagnóstico  
Diferencial - Apesar da dor no pei-
to da SCA estar ligado a trombose 
coronariana, não devemos deixar 
de pensar em dores no peito tam-
bém  nas possibilidades de uma 
anemia profunda, consumidor de 
cocaína, severa bradicardia, se-
vera taquicardia, osteocondrite. 
Prevenção  da SCA - Alimentação 
saudável, exercício físico, controle 
de hipertensão, obesidade, baixar a 
taxa de colesterol, parar de fumar, 
bebida alcoólica, estresse. No caso 
de pacientes com tendência a SCA, 
pequenas doses de aspirina como 
medida preventiva é muito impor-
tante. Tratamento - Se no ECG der 
supradesnivelamento de ST, a in-
dicação de angioplastia é imediata, 
que consiste em dilatar a  coronária 
obstruída com a introdução de um 
catéter com um balão para ser infla-
do no interior da artéria obstruída  
na femural (perna) ou radial (an-
tebraço) e a colocação de um tubo  
metálico chamado stent. Se não for 
possível a angioplastia imediata, 
usar trombolíticos  para destruir 
o trombo (fibrinólise). Se houver 
história de alguma hemorragia nos 
últimos meses, este procedimento 
é contra indicado. Caso não se de-
tecte elevação do seguimento ST, 
são usados anticoagulantes como 
aspirina mais clopidogrel, heparina 
de baixo peso molecular, nitrito. Se 
houver muita dor, usar opióideos 
do tipo  morfina. Estas citações no 
tratamento são para um serviço de 
urgência/emergência.

Município realiza Audiência Pública 
para revisão do seu Plano Diretor
O Plano Diretor do município tem a obrigatoriedade de revisão a 
cada 10 anos. Sua finalidade é regular a ocupação e proporcionar 
sustentabilidade e melhores condições de vida para a população. 

A Prefeitura de Nova 
Esperança realizará, 
no próximo dia 17 de 

abril, a 2ª Audiência Pública 
do processo de revisão do Pla-
no Diretor Municipal. Toda 
a população está convidada a 
participar do encontro, que irá 
ocorrer às 19h30min no Salão 
da Terceira Idade (Rua Romá-
rio Martins nº 160).

Nesta oportunidade, o 
Grupo de Acompanhamento, 
que já foi montado em reu-
niões anteriores, terá a função 
de avaliar continuamente as 
atividades, opinar, divulgar 
os trabalhos e resultados dos 
eventos, zelando pelas propos-
tas construídas coletivamente 
durante o processo de revisão 
do Plano Diretor.  Essas infor-
mações devem traduzir a cida-
de que se pretende ter para os 
próximos 10 anos, com seus 
rumos de crescimento e trans-
formação.

O Plano Diretor tem como 
objetivo orientar as ações do 
poder público, a fim de pro-
mover a ordenação dos es-
paços do município, a urba-
nização e a sustentabilidade, 
garantindo o direito à cidade 
e à cidadania de forma mais 
justa e a qualidade de vida à 
população local, tornando 
possível o desenvolvimento 
das funções sociais da cidade 
como um todo, bem como de 
cada propriedade em particu-
lar.  

Na Constituição Cidadã 
de 1988, foi previsto o Plano 
Diretor Participativo como 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

instrumento essencial para o 
planejamento urbano de mu-
nicípios em todo o país. Em 
2006, o Estatuto da Cidade re-
gulamentou a implantação do 
plano diretor, lei aprovada nº 
10.257/2001.

INSTRUMENTO DE PO-
LÍTICA DE DESENVOLVI-

MENTO 
O vice-prefeito e Secretário 

de Planejamento e Desenvol-
vimento de Nova Esperança 
Rafael Kreling, explica: “Plano 
Diretor é um instrumento bá-
sico da política de desenvol-
vimento urbano que define a 
função social da cidade e da 
propriedade urbana, além de 

organizar o crescimento e o 
funcionamento do município. 
É o poder executivo, junta-
mente com a participação po-
pular que elabora a revisão, de-
pois encaminha para Câmara 
Municipal para a sua aprova-
ção. A participação da popu-
lação é de suma importância 
para o êxito do Plano Diretor, 

pois ali o cidadão tem a opor-
tunidade de expor sua opinião, 
o desejo e a visão que possui 
para uma cidade melhor. Em 
resumo o Plano Diretor, é uma 
ferramenta que dá o norte aos 
gestores, para o crescimento 
planejado do município, mos-
tra os direitos e deveres do 
público e do privado. Poderia 
dizer que seria um acordo en-
tre a sociedade como um todo 
em busca de uma cidade mais 
humana, igualitária, funcional 
e sustentável buscando a me-
lhora da qualidade de vida da 
população”, salientou Kreling. 

A revisão do Plano Dire-
tor é exigência legal, e deve ser 
realizada a cada 10 anos.  “Isso 
é bom, pois a vida, o uso da 
cidade muda muito em uma 
década. O ritmo é outro, a vo-
cação de nossa cidade pode 
mudar neste período. Os de-
sejos do cidadão de hoje pode 
não ser o mesmo o que que-
riam há 10 anos”, argumentou 
Rafael Kreling. 

O trabalho para revisão do 
PD iniciou-se no final de 2017 
e deve ser concluído até o final 
deste ano. Neste período já fo-

ram realizadas uma audiência 
pública e duas oficinas, uma 
delas na Praça Mello Palhe-
ta, explicando os objetivos do 
Plano Diretor à população.  É 
importante que haja a partici-
pação da população ao longo 
das etapas de revisão do Plano 
Diretor. Para isso, o Estatuto 
da Cidade, no artigo 40, §4º, 
define a realização de audiên-
cias públicas e debates com a 
participação da população e 
outros agentes envolvidos na 
comunidade, como elemento 
a ser garantido pelos Poderes 
Legislativo e Executivo. 

“Essa ação não deve ser 
realizada apenas para cumprir 
uma exigência legal, trata-se 
de um elemento fundamental 
na identificação das questões 
municipais que envolvem toda 
a comunidade. Para que haja 
melhora na qualidade de vida 
da população é importante 
que a população se expresse 
e seja ouvida. Vamos todos 
juntos, construir uma cidade 
cada vez melhor”, finalizou o 
Secretário de Planejamento e 
Desenvolvimento de Nova Es-
perança Rafael Kreling.

NOVA ESPERANÇA

Alex Fernandes França

“É o poder executivo, 
juntamente com 

a participação 
popular que 

elabora a revisão, 
depois encaminha 

para Câmara 
Municipal para a 
sua aprovação”, 

explicou o Secretário 
de Planejamento e 
Desenvolvimento 

de Nova Esperança 
Rafael Kreling.
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CIRURGIA PLÁSTICA 
PARA HOMENS: 

QUAIS AS CIRURGIAS 
MAIS REALIZADAS? 

ARTIGO

Dr. Carlos Felipe Pasquini de Paule

Cada vez mais homens de todas as idades e de to-
das as classes socias, querem se submeter à cirurgia 
plástica por razões estéticas. Os objetivos dos homens 
incluem nariz mais proporcional, rosto rejuvenesci-
do, cintura menos marcada. Os procedimentos uti-
lizados para que se alcancem estes objetivos devem 
levar em consideração fatores tais como a espessura 
da pele, o crescimento da barba e o tipo do corpo. 

A forma ideal para o corpo masculino é a atlé-
tica, com ombros e tórax largos, abdômen tonifica-
do e área estreita de quadril e de coxa. No entanto, à 
medida que o homem envelhece, as áreas de gordura 
tendem a se acumular em torno do abdômen, nas 
laterais (“pneuzinhos”), na área do peito (condição 
chamada ginecomastia), e ao longo do queixo e do 
pescoço. Muitas vezes, os homens se submetem à li-
poaspiração para remover estas áreas de gordura que 
são resistentes à dieta e ao exercício físico.

Em muitos casos, apenas a lipoaspiração efetiva-
mente corrige estas áreas. Homens mantêm a elasti-
cidade da pele mais tempo que as mulheres, e a área 
de gordura abaixo da pele tende a ser mais firme e 
mais vascularizada que a das mulheres. Devido a es-
tes e a demais fatores, a lipoaspiração em homens é 
geralmente muito eficaz. Homens que têm flacidez 
de pele, bem como áreas de gordura em excesso, 
optam por um procedimento de excisão tradicional 
(remoção cirúrgica da pele), além da lipoaspiração. 

Vamos dar uma atenção maior a uma condição 
chamada ginecomastia! É frequente no consultório 
mulheres se queixando das mamas, muitas vezes pela 
queda outras vezes pelo tamanho. Da mesma forma 
muitos homens nos procuram queixando-se das ma-
mas, porém no caso dos homens o que incomoda é a 
presença de mamas grandes que marcam nas roupas 
e muitas vezes são motivos de chacotas entre os ami-
gos. Essa queixa pode começar desde a adolescência 
e pode ir até a terceira idade.  Muitos homens passam 
a vida sofrendo com esse problema e por timidez 
ou desconhecimento não procuram uma solução. 
A cirurgia para a correção da ginecomastia oferece 
pouquíssimos riscos, dura em média 2 horas e o pa-
ciente costuma receber alta no mesmo dia. Podemos 
associar a lipoaspiração das mamas e de outras áreas 
quando de interesse do paciente.

Procedimentos estéticos da face também são 
muito realizados por homens, tais como a cirurgia 
de pálpebras, cirurgia de nariz, cirurgia para ameni-
zar rugas ou até mesmo procedimentos não invasivos 
como botox e preenchimento. No entanto, é impor-
tante que seu cirurgião saiba se você almeja um vi-
sual mais masculino para suas características faciais 
− queixo com melhor projeção, maçãs do rosto mais 
salientes, nariz mais marcante.

A cirurgia das pálpebras muitas vezes se faz ne-
cessária para amenizar um olhar cansado ou até mes-
mo aliviar o peso das pálpebras superiores que com o 
passar do tempo acumulam um excesso de pele que 
pode até mesmo afetar a visão do paciente. São cirur-
gias com poucos riscos e que algumas vezes podem 
ser feitas com uma simples sedação ou até mesmo 
com anestesia local. O tempo de recuperação é muito 
curto e não impede o paciente de exercer suas ativi-
dades cotidianas.

Botox e preenchimento não é exclusivo das mu-
lheres. É fato que homens se incomodam menos com 
a aparência e são mais receosos em procurar um mé-
dico por motivos estéticos, porém percebemos que a 
cada dia a procura de homens passa a ser maior até 
porque a exigência das mulheres também vem cres-
cendo. O “botox” é feito através da injeção da toxina 
botulínica na musculatura. As rugas são causadas 
pela contração dos músculo da face em especial da 
testa e da região ao redor dos olhos. Quando para-
lisamos parcialmente a musculatura dessas regiões 
com o uso dessa toxina conseguimos amenizar ou até 
eliminar muitas rugas.

A mensagem que gostaríamos de deixar é que os 
homens também podem e devem se cuidar ou sim-
plesmente procurar ajuda em determinadas situações 
que os incomodam. Lembrando que Nova Esperança 
conta com Cirurgião Plástico na equipe de médicos 
da Clínica Dimartini.

Dr. Carlos Felipe Pasquini de Paule
Cirurgião Plástico
CRM 27946 / RQE 20519

Atendimento na:

Rua Lord Lovat, 681 - Nova Esperança
Telefone: 3252-3099 / 99834-1614
www.dimartini.com.br
Em Maringá na Clinilive – Telefone 3029-3004

Projeto "Meu Campinho" 
proporciona novas oportunidades de 
lazer e práticas esportivas em Floraí

Campanha que estimula hábito 
de poupar retorna em 2018

Programa “Meu Campinho” 
busca atrair crianças 
e adolescentes a novas 

oportunidades as práticas 
esportivas e ao Lazer

3ª edição da Poupança Premiada do Sicredi sorteia 
R$ 1,5 milhão em prêmios; queda da Selic para 6,5% 

ao ano torna o investimento ainda mais atrativo

O prefeito Fausto 
Eduardo Herradon, 
sempre buscando 

novos investimentos, esteve 
visitando o Paraná cidade, 
onde, está viabilizando con-
vênio para a implantação do 
projeto Meu campinho, em 
frente o futuro Parque ecoló-
gico de Floraí, na região dos 
conjuntos José Ratti, Evaristo 
Ponchio e Nova Floraí.

Com a aprovação deste 
pedido, foi disponibilizado 
pelo governo do Estado do 
Paraná a importância de R$ 
350.000,00 (trezentos e cin-
coenta mil reais) para a im-
plantação e finalização deste 
projeto.

É uma luta do executivo 
municipal junto com a vice 
Edna Contin e apoio total dos 
nobres vereados da Câmara 
Municipal de Floraí, projeto 
este que visa dar oportunida-
des de esporte e laser a crian-
ças e adolescentes, que com 
seus familiares terão um local 
para passar momentos agra-
dáveis.

O projeto tem como pre-
missa a abertura de um espa-
ço para criança e adolescentes 

praticarem esportes quando 
não estão na escola. “Fico 
muito contente que Floraí ve-
nha a receber o Projeto Meu 
Campinho a fundo perdido, 
que levará mais um local para 
prática de esportes e também 
para o lazer dos Floraienses”, 
diz o prefeito Fausto Herra-
don.

É ele inspirado em expe-
riência da Alemanha, que 
construiu 1.100 campos quan-
do sediou a Copa do Mundo, 
em 2006. É um projeto que 
mexe com a autoestima das 
crianças, principalmente com 
as de regiões mais distantes de 
centros esportivos.

Os campinhos serão cer-
cados por alambrados e com 
campos cobertos por grama 
sintética, de primeira qualida-
de. As crianças e adolescentes 
vão poder praticar esportes 
até descalços, sem ter qual-
quer dificuldade.

A administração munici-
pal biusca com isso a quali-
dade de vida e a demonstra-
ção de preocupação em dar a 
criança e adolescente espaço 
ideal para o esporte, lazer e 
socialização. 

Em meio aos últimos 
anos de crise econô-
mica e recessão, 2017 

representou um ano de re-
tomada, mesmo que tímida, 
para o Brasil. De acordo com 
o Banco Central, a poupança 
fechou o ano com a maior 
soma de dinheiro para apli-
cação de todos os tempos: R$ 
724,6 bilhões.

Em março, os poupado-
res receberam outra boa no-
tícia: a taxa básica de juros 
conhecida como Selic, caiu 
para 6,5% ao ano e deixou a 
poupança ainda mais atrativa 
para os investidores. “Hoje a 
poupança é o investimento 
mais tradicional do País, pois 
é vista como uma forma sim-
ples, prática e de baixo risco 
para investir, além de não ter 
taxas e não incidir imposto 
de renda, nem IOF”, analisa 
a gerente de Desenvolvimen-
to de Negócios da Central 
Sicredi PR/SP/RJ, Adriana 
Zandoná. “Com a Selic a 
6,5% ao ano, a poupança se 
torna mais rentável que mui-
tos fundos de investimentos 
de renda fixa, principalmente 
os que possuem taxa de ad-
ministração elevada. Essas 

taxas “comem” parte da ren-
tabilidade do valor investido. 
Como a poupança nã o pos-
sui estes custos, nem Impos-
to de Renda, torna-se mais 
vantajosa para o poupador”, 
completa Adriana.

Aproveitando o bom mo-
mento do mercado e o suces-
so de captação dos anos an-
teriores, o Sicredi, instituição 
financeira cooperativa com 
mais de 3,7 milhões de asso-
ciados em todo o País, acaba 
de lançar a 3ª edição da cam-
panha de incentivo “Poupan-
ça Premiada”.

A iniciativa, que é promo-
vida pelo Sicredi nos estados 
do Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, busca reforçar o con-
ceito de educação financei-
ra e incentivar associados e 
poupadores em geral a guar-
dar recursos para conquistar 
objetivos. Entre os meses de 
abril e dezembro serão dis-
tribuídos R$ 1,5 milhão em 
prêmios, sendo 10 sorteios 
semanais de R$ 2 mil, um 
sorteio mensal no valor de 
R$ 50 mil, dois sorteios de 
R$ 100 mil e um sorteio final 
que premiará um associado 
Sicredi com meio milhão de 

Reais. Em dezembro, durante 
a reta final da campanha, as 
chances de ganhar serão do-
bradas, com 20 sorteios se-
manais de R$ 2 mil, além do 
grande sorteio.

Apenas em 2017, nas coo-
perativas Sicredi dos estados 
do Paraná, São Paulo e Rio 
de Janeiro, o incremento lí-
quido da poupança motiva-
do pela campanha foi de R$ 
766 milhões, um aumento 
de 54,7% se comparado ao 
ano anterior. Para Adriana 
Zandoná França, a campa-
nha é uma excelente forma 
de promover um aspecto que 
historicamente não faz parte 
do brasileiro: a consciência 
financeira.

 COMO PARTICIPAR
A cada R$ 100,00 aplica-

dos na poupança Sicredi, é 
gerado automaticamente um 
número da sorte para con-
correr aos sorteios que acon-
tecem pela Loteria Federal. 
Basta acessar o site: www.
sicredi.com.br/eupouposim 
e verificar os números. Ao 
fazer uma poupança progra-
mada, o poupador recebe 
números em dobro para par-

ticipar. Quanto mais deposi-
tar, mais chances de ganhar. 
Podem participar pessoas fí-
sicas e jurídicas nos estados 
do Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, associados ou não. 
Os sorteios serão realizados 
todas as segundas-feiras (a 
partir de 15/04) e os ganha-
dores divulgados em até cin-
co dias úteis.

O interessante da ação é 
o diferencial cooperativo, já 
que o recurso da poupança 
Sicredi beneficia as regiões 
em que é captado, resultan-
do em mais desenvolvimento 
local por meio de concessão 
de crédito. Quanto mais as-
sociados poupam, mais as-
sociados podem ter acesso 
à linhas de crédito, gerando 
um ciclo virtuoso nas comu-
nidades onde o Sicredi está 
presente.

Para saber mais sobre o 
programa Poupança Premia-
da, datas de sorteios e ven-
cedores, acesse: www.sicredi.
com.br/eupouposim ou pro-
cure uma das 547 agências 
do Sicredi nos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Textual Comunicação

Alex Fernandes França

A vice prefeita Edna Contin entre a funcionária responsável pe-
los convênios no  município, Elisangela Ganazza Finco (Lica) e 
o funcionário José Luiz de Lima, para a visualização e a finali-
zação do referido projeto que estará sendo colocado em ação 
dentro de alguns dias

As obras no local seguem em ritmo acelerado

A vice prefeita Edna Con-
tin fez se presente no local da 
obra, juntamente com a fun-
cionária responsável pelos 
convênios no  município, Eli-
sangela Ganazza Finco (Lica) 
e o funcionário José Luiz de 
Lima, para a visualização e a 
finalização do referido projeto 

que estará sendo colocado em 
ação dentro de alguns dias.

Disse a vice prefeita, ser 
esta mais uma conquista aos 
munícipes, que estarão ga-
nhando um novo espaço para 
passar bons momentos.

ASCOM/FLORAÍ
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Interessado em assumir a MRG apresenta 
propostas aos credores durante Assembleia

Segunda assembleia, que aconteceria na próxima 
segunda-feira (09) foi suspensa a pedido do 

administrador judicial para que a Caixa Econômica 
Federal (CEF), credor que detém o direito sobre a posse 
do prédio da empresa defina a sua posição quanto ao 
plano haja vista que a aprovação da reativação da 

MRG passa pela análise de  viabilidade do novo negócio

Durante a primeira 
assembleia delibe-
rativa que aconteceu 

segunda-feira (02) no Salão 
do Júri do Fórum de Nova 
Esperança, onde comparece-
ram credores, incluindo ex-
-funcionários e representan-
tes de bancos e cooperativas 
de crédito, o engenheiro civil 
e advogado Arlindo Teixei-
ra, interessado em assumir 
os ativos e passivos da MRG, 
apresentou propostas para a 
reativação da empresa, cuja 
falência foi decretada em 18 
de abril do ano passado.

A proposta apresentada 
por Arlindo Teixeira busca 
o retorno das atividades da 
MRG nos mesmos moldes 
anteriores, sob a administra-
ção de uma única empresa, 
com outras pessoas à frente 
em sua gestão, onde gran-
de parte dos funcionários já 
de início seria recontrata-
da. Prazos de carências para 
pagamentos dos credores 
também foram apresentados 
pelo interessado em assumir 
a MRG. Segundo ele, as dí-
vidas serão quitadas até no 
máximo nove anos. As tra-
balhistas teriam dois anos 
de carência para começarem 
a ser pagas, já que num pri-
meiro momento toda a linha 
de produção precisará ser re-
montada podendo assim em 
seguida pleitear os registros 
junto ao INMETRO e então 
a produção em escala possa 
ocorrer, permitindo aos pro-
dutos serem comercializados 
dentro dos padrões exigidos.  

DESEMPREGO
O fechamento da MRG 

– Metalúrgica Rio Grande e 
outras três empresas do Gru-
po Moser no final de 2016 
gerou um negativo impacto 
social na economia da cidade 
e região. Cerca de 110 traba-
lhadores perderam seus pos-
tos de trabalho cuja maioria, 
de lá para cá, não mais se 
alocou em um novo serviço, 
ou seja, continuam desem-
pregados. 

Antes deste novo inte-
ressado, foram ofertadas as 
operações da empresa para 
3 grupos concorrentes, que 
declinaram em virtude da 
complexidade e do alto custo 
de reativação. As dívidas da 
MRG somam mais de R$20 
milhões. 

Nesta primeira assem-
bleia não houve votação, 
pois, mesmo com a presença 
de credores bancários e tra-
balhistas, as micro e peque-
nas empresas que possuem 
créditos a receber junto à 
MRG não compareceram e 
nem mandaram representan-
tes. 

Mesmo a se repetir este 
panorama, a votação, sobre 
a aceitação ou não da pro-
posta efetuada por Arlindo 
Teixeira vai acontecer, po-
rém sem nova data definida, 
já que a segunda assembleia, 
que aconteceria no dia 09, foi 
suspensa a pedido do admi-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

nistrador judicial, para que 
a Caixa Econômica Federal, 
credor que detém o direito 
sobre a posse do prédio da 
empresa, defina sua aceitação 
ao plano, uma vez que o pré-
dio onde funcionava a MRG 
está penhorado como garan-
tia a empréstimos contraídos 
junto àquela instituição fi-
nanceira. 

Uma vez que a Caixa re-
negocie os débitos em novos 
moldes e abra mão de tomar 
posse do imóvel e conse-
quentemente leiloá-lo, para 
que o retorno das atividades 
ocorra é necessária a aprova-
ção de dois terços dos credo-
res presentes na segunda as-
sembleia em data ainda a ser 
definida.  Nesta assembleia 
participaram o Superinten-
dente Regional da CEF, Ro-
nald Bussmann e o advogado 
daquela instituição bancá-
ria, José Irajá de Almeida. A 
proposta sobre uma eventual 
renegociação segue para Bra-
sília, sede da Caixa. 

INFORMAÇÕES DETA-
LHADAS:

Os representantes dos 
Bancos, presentes na assem-
bleia,  solicitaram novas in-
formações a respeito do pla-
no de recuperação, tais como 
valores do capital social, res-
ponsabilidade do  interessado  
Arlindo Teixeira, critérios so-
bre reajustes da dívida dentre 
outras informações visando a 
segurança jurídica das insti-
tuições credoras. 

Estima-se que o investi-
mento inicial apenas com a 
reativação das máquinas e 
equipamentos gire em torno 
de R$2 milhões, pois toda a 
linha de produtos deverá ser 
submetida a um a nova certi-
ficação do Inmetro, haja vista 
que as antigas foram expira-
das devido ao tempo de ina-
tividade. O processo é demo-
rado e pode levar entre 6 a 12 
meses. 

Segundo o administra-
dor judicial nomeado, Isaque 
Lourenço, “estima-se que, 
uma vez que seja acatada 
em assembleia a proposta do 
senhor Arlindo Teixeira, a 
reabertura da empresa possa 
ocorrer em um prazo de 2 a 3 
meses, tempo este necessário 
para que os novos gestores se 
organizem junto à reativação 
de maquinários, contatos e 
negociações com fornecedo-
res e reativação no quadro 
de clientes. Para tanto vamos 
aguardar a definição da Caixa 
Econômica Federal e definir-
mos, portanto a data da nova 
assembleia”, explicou. 

“Tendo em vista as dúvi-
das e as informações que os 
credores principalmente ban-
co solicitaram vai ser remar-
cada uma nova assembleia 
que não será mais na segun-
da-feira (09) como antes esti-
pulado. Ficamos no aguardo 
de uma definição da Caixa 
Econômica, pelo fato da mes-
ma ter a posse do imóvel da 
empresa e sem a aprovação 
da mesma se torna inviável a 
recuperação”, finalizou o ad-
ministrador judicial nomea-
do, Isaque Lourenço.

PRINCIPAIS PONTOS DAS 
PROPOSTAS APRESENTADAS
• 02 anos de carência para início do pagamento das dívidas;
• + 07 anos de pagamento do montante total (divida seria paga 
em no máximo 09 anos); 
• Abertura da possibilidade de o proponente adquirir créditos 
junto a terceiros fora da ordem cronológica que é primeiro tra-
balhista, segundo garantia real, terceiro tributário, quarto qui-
rografário;
• A nova empresa irá começar com um número mínimo de tra-
balhador; 
• Será criado um conselho de administração composta por cre-
dores;
• A nova empresa será fiscalizada pelo administrador judicial.

CATEGORIAS DE CREDORES 
QUE COMPARECERAM À 

ASSEMBLEIA
CREDORES TRABALHISTAS: 46
CREDORES DE GARANTIA REAL: 4
CREDORES QUIROGRAFÁRIOS: 9
Credores micro empresas ou empresas de pequeno porte: Não 
compareceram, razão esta cuja proposta de reativação não foi 
submetida à votação por conta da ausência desta categoria. 

Credores e seus representantes lotaram o  Auditório do Salão do Júri do Fórum de Nova Esperança. Segunda assembleia, que 
aconteceria na próxima segunda-feira (09) foi suspensa a pedido do administrador judicial para que a Caixa Econômica Federal 
(CEF), credor que detém o direito sobre a posse do prédio da empresa defina a sua posição quanto ao plano apresentado

Segundo o administrador judicial nomeado, Isaque Lourenço, 
“estima-se que, uma vez que seja acatada em assembleia a pro-
posta do senhor Arlindo Teixeira, a reabertura da empresa pos-
sa ocorrer em um prazo de 2 a 3 meses”, explicou

“A partir da proposta feita pelo Sr. Arlindo Teixeira, convoca-
mos esta assembleia no intuito de que os credores possam 
receber seus créditos no prazo viável e que os funcionários 
voltem a trabalhar, pois muitos ainda não se recolocaram no 
mercado de trabalho. A decisão cabe aos credores e o Poder 
Judiciário estará aqui para acompanhar de perto a eventual re-
tomada das atividades”, disse o Juiz Dr. Rodrigo Brum Lopes

O Engenheiro Civil e advogado Arlindo Teixeira, interessado em 
assumir os ativos e passivos da MRG, apresentou propostas 
para a reativação da empresa, cuja falência foi decretada em 18 
de abril do ano passado

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

Novos caminhos

Sempre que penso em gestão pública, lembro-me do 
meu avô. Não de suas obras ou conquistas do passado, que 
foram muitas, mas do seu jeito de pensar sempre á frente 
do seu tempo. Ele mostrou que o desenvolvimento passa 
por transformações que muitas vezes assustam as pessoas 
que estão engessadas em sistemas antigos e que a ousadia 
e diálogo são ferramentas essenciais para superar adversi-
dades.

Vivemos ainda as graves consequências da pior crise 
econômica da história do Brasil, que atinge diretamente as 
administrações municipais. Dessa forma, é cada vez mais 
relevante aplicar metodologias que fujam do padrão públi-
co tradicional, com propostas que atendam as realidades 
de cada região e sejam atraentes para a população, iniciati-
va privada e terceiro setor.

Isso exige ao representante público estar sempre próxi-
mo das comunidades para conhecer suas demandas e vo-
cações, que irão orientar um planejamento eficiente para 
economizar recursos, estimular parcerias e executar políti-
cas que promovam, efetivamente, a melhoria da qualidade 
de vida e o desenvolvimento estrutural e econômico.

Foi com esse objetivo que aceitei o convite do prefeito 
Rafael Greca para assumir a Secretaria Municipal do Es-
porte, Lazer e Juventude de Curitiba. Nesse período tive 
o privilégio de trabalhar com uma equipe qualificada e 
dedicada, que acreditou e ajudou a construir uma gestão 
inovadora que em pouco tempo trouxe grandes avanços 
ao município.

Fortalecemos a intersetorialidade com outras pas-
tas, com destaque para o trabalho com a Secretaria Mu-
nicipal da Educação no desenvolvimento do programa 
Escola+Esporte=10 (EE10), que ampliou em 62% o nú-
mero de vagas para crianças e adolescentes nas atividades 
esportivas de contraturno escolar. Também formalizamos 
parcerias com a iniciativa privada, federações, clubes e en-
tidades, permitindo criar novas turmas para atividades sis-
temáticas e promover ações como a Virada Esportiva, que 
se tornou o maior evento esportivo da história de Curitiba.

Outros destaques ficam com a ampliação em 29% do 
número de vagas para atividades com idosos, a retomada 
das Audiências Públicas Jovens, o aumento do número de 
atletas e entidades com projetos de iniciação esportiva e 
alto rendimento beneficiados pela Lei Municipal de Incen-
tivo ao Esporte. Em março criamos o Lazer no Clube, que 
pela primeira vez abriu as piscinas públicas para atividades 
e convívio familiar nos finais de semana.

Foram diversas conquistas que nos encheram de orgu-
lho e que ampliaram os horizontes em relação ao potencial 
de construção e transformação do poder público. É sem-
pre difícil saber o momento certo de mudar, especialmen-
te quando gostamos do ambiente e área que trabalhamos, 
mas aceitei o desafio de levar essas experiências de suces-
so para diferentes municípios por acreditar que chegou à 
hora de trilhar novos caminhos que venham a contribuir 
para o desenvolvimento do Paraná. Assim, no dia 6 de 
abril, irei me descompatibilizar da secretaria e voltarei a 
promover encontros, ações, ciclos de debates e palestras 
em todo o estado por meio do Instituto Teotônio Vilela.

Agradeço a todos que, com sua dedicação, histórias e 
ideias me ajudaram a ampliar o trabalho na área de espor-
te, lazer e juventude em Curitiba. Tenho certeza que novos 
projetos irão surgir e permitir que possamos continuar 
atuando juntos na construção de políticas públicas que 
resultem em melhores condições e oportunidades para 
todos.

É tempo de falar sobre JOGADOR Nº 1, o novo filme 
de Steven Spielberg que foi capaz de conciliar as opiniões 
dos críticos e do público. Ele estreou semana passada, em 
meio ao feriado prolongado de Páscoa e se tornou um su-
cesso entre o público jovem no mundo todo. Sobre esse fil-
me, você fica por dentro de tudo o que vale a pena saber, 
aqui na Coluna Sétima Arte.

Pra começar é preciso 
pontuar que temos de vol-
ta o bom e velho Steven 
Spielberg. Aclamado pelos 
filmes de ação que alavan-
caram sua carreira no fi-
nal dos anos 1970 e inícios 
dos anos 1980, esse Spiel-
berg era mais aventureiro 
e capaz de criar ícones pop 
como Indiana Jones e E.T., 
mas com o tempo o dire-
tor acabou amadurecendo 
e se tornando responsável 
por filmes mais políticos 
e menos atrativos para o 
público jovem, como, por 

exemplo, seu filme anterior The Post – A Guerra Secreta, 
que não tinha nenhum tipo de chamariz, além de sua pró-
pria história e de um par de atores famosos.

Jogador Nº1 traz de volta esse Spielberg que conhece-
mos, com muito ritmo e o característico clima de aventura 
e ação, além, é claro, de um trabalho esmerado de adapta-
ção. O filme levou para o cinema a história de um famoso 
romance de mesmo nome escrito por Ernest Cline. Cline 
em seu livro busca realizar uma velada crítica social à for-
ma como a humanidade tem desenvolvido os seus relacio-
namentos virtuais por meio das redes sociais, ao mesmo 
tempo em que apresenta uma alucinante aventura no futu-
ro, cheia de referências que enlouquecem o público nerd e 
geek (ver o icônico DeLorean, ou um Mecha de Gundam é 
sempre prazeroso).

O roteiro coerente e acessível para qualquer pessoal 
ficou por conta de Zak Penn, responsável por roteiros de 
sucesso – como por exemplo de Os Vingadores – e também 
do próprio Ernest Cline, mostrando-se repleto de referên-
cias à cultura pop, como filmes clássicos, personagens e até 
mesmo cortes de cabelo. Interessante perceber que se você 
for uma pessoa antenada com o mundo dos filmes, jogos 
e quadrinhos, você vai se divertir muito entendendo cada 
uma das referências, mas caso esse não seja o seu perfil, ne-
nhum desses easter eggs (por este termo entende-se algum 
segredo escondido em qualquer tipo de sistema virtual, 
incluindo músicas, filmes, websites, jogos eletrônicos, etc) 
vai fazer falta na sua história, de forma que você vai sair do 
cinema considerando o filme tão bom quanto o cara que é 
o rei da cultura pop.

Falando em easter egg, é interessante perceber que a 
motivação central da trama gira em torno de um que se 
encontra no jogo que movimenta toda a vida das pessoas 
do futuro. Com a fome e a pobreza assolando o planeta, o 
único recurso para os humanos é fugirem de sua dura rea-
lidade por meio de um jogo de realidade virtual chamado 
Oasis. O criador do jogo escondeu um easter egg em algum 
lugar dele e aquele que encontra-lo a partir da realização de 
três provas, o jogador ganhará o controle total do sistema e, 
de lambuja, a bagatela de meio trilhão de dólares.

O ator responsável por fazer essa trama dar certo é Ty 
Sheridan, que interpreta Wade Watts em sua busca por en-
contrar as três pistas que o falecido criador do jogo, James 
Halliday, papel de Mark Rylance, deixou para o mundo. 
Para dar mais ação ao filme temos o excelente ator Ben 
Mendelsohn (que parece reviver sempre o mesmo papel), 
como grande vilão da história, que interpreta um industrial 
inescrupuloso tentando de todas as formas assumir o con-
trole de Oasis.

Já comentei muito sobre a trama nos parágrafos acima 
e, sim, ela parece meio previsível, mas mesmo assim vale a 
pena conhecer a sinopse oficial. Num futuro distópico, em 
2045, Wade Watts, como o resto da humanidade, prefere a 
realidade virtual do jogo OASIS ao mundo real. Quando o 
criador do jogo, o excêntrico James Halliday morre, os jo-
gadores devem descobrir a chave de um quebra-cabeça dia-
bólico para conquistar sua fortuna inestimável. Para vencer, 
porém, Watts terá de abandonar a existência virtual e ceder 
a uma vida de amor e realidade da qual sempre tentou fugir.

O fato de ser uma aventura dirigida por Steven Spiel-
berg já é motivo para conferir esse longa no cinema, mas, 
além disso, Jogador Nº 1 traz outros atrativos que são ca-
pazes de convencer a qualquer um a querer conhecer sua 
história. Vamos aos fatos: primeiro, é um dos poucos block-
busters capazes de apresentar em sua trama longas cenas de 
CG, sem que isso perca a qualidade ou o sentido do filme; 
segundo, de longe o filme já é um referencial para o público 
adolescente/jovem que nos últimos tempos estavam bem 
carentes de produções de qualidade voltadas para eles; ter-
ceiro, em tempos de dependência dos celulares e das redes 
sociais o filme acaba figurando como um tapa na cara da 
sociedade, lembrando a todos que mais importante do que 
o que acontece no mundo virtual é o que acontece no mun-
do real e que perceber as outras pessoas (reais) pode ser a 
chave para a felicidade. Bom filme! 

- AGENT E DE T RÁFEGO;
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  (PCD);

- DESOSSADOR;
- ELET RICISTA DE CAMINHÃO;

- MECÂNICO DE CAMINHÃO;
- SOLDADOR INDUST RIAL;

- T ÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INT ERNET 
(HELP DESK);

- T ÉCNICO EM SEGURANÇA DO T RABALHO;
- T RABALHADOR NA AVICULTURA DE POSTURA;

- VENDEDOR EXT ERNO;
- VENDEDOR INT ERNO;

- VIGIA.

Produção de veículos cresce 
14,6% no primeiro trimestre

A produção de veículos 
cresceu 14,6% nos 
primeiros três meses 

do ano em comparação com 
o período de janeiro a mar-

ço de 2017. Segundo balanço 
divulgado hoje (5) pela Asso-
ciação Nacional de Fabrican-
tes de Veículos Automotores 
(Anfavea), foram fabricadas 

699,6 mil unidades no pri-
meiro trimestre de 2018, en-
quanto a produção no mesmo 
período do ano passado ficou 
em 610,7 mil veículos.

Em março, foram monta-
das 267,5 mil unidades, uma 
alta de 13,5% em relação ao 
mesmo mês de 2017 e 25,3% 
maior do produzido em feve-
reiro.

A venda de automóveis 
e veículos comerciais leves 
registrou alta de 13,7% no 
primeiro trimestre do ano 
em comparação com a co-
mercialização verificada de 
janeiro a março de 2017. De 
acordo com o balanço, foram 
vendidas 464,7 mil unidades 
no período. O setor teve ain-
da alta de 7,7% na compara-
ção entre o último março e o 
mesmo mês do ano passado, 
com 156,2 mil automóveis 
vendidos.

Os caminhões tiveram 
elevação de 53,5% nas vendas 
do primeiro trimestre. Foram 
emplacadas, de janeiro a mar-
ço, 14,2 mi unidades.

Para o presidente da An-

favea, Antonio Megale, os 
resultados apresentados até 
agora são satisfatórios e estão 
dentro das previsões da enti-
dade. “Os números são bons, 
mas poderiam ter sido me-
lhores. Nós acreditamos que 
serão melhores nos próximos 
meses”, afirmou, durante a 
apresentação dos dados.

Sobre o setor de cami-
nhões, Megale disse que as fa-
bricantes precisam manter o 
desempenho para conseguir 
recuperar as perdas dos últi-
mos anos. “Nós temos uma 
capacidade ociosa ainda mui-
to grande”, enfatizou, sobre 
as montadoras ainda estarem 
trabalhando muito abaixo da 
capacidade instalada.

O nível de emprego na in-
dústria teve alta de 3,4% em 
março no comparado com o 
mesmo mês de 2017. No ano 
passado, as fabricantes de veí-
culos empregavam 126,9 mil 
pessoas, enquanto agora tem 
um quadro total de 131,2 mil 
funcionários. 

Agência Brasil

A venda de automóveis e veículos comerciais leves registrou 
alta de 13,7%
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- REQUERIMENTO:
1)Requerimento n°12/2018, 

de autoria dos Vereadores Car-
los Roberto da Silva e Mauro 
Sabino da Silva, requer, após 
ouvido plenário, seja oficiado 
o Senhor Prefeito Municipal 
solicitando informações da se-
cretaria de saúde de como está 
o processo para compra dos 
equipamentos para Clínica de 
Fisioterapia Antônio Razente, 
visto que no ano passado foi 
repassado 40 mil para compra 
destes aparelhos.

2)Requerimento n°13/2018, 
de autoria da Vereadora Maria 
Isabel Cardoso Leal Escobar, 
requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal solicitando o cum-

primento da Lei nº 2.584 de 14 
de setembro de 2017,que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da pu-
blicação dos saldos de estoques 
de medicamentos e insumos 
para a atenção à saúde no Portal 
da Transparência do Município 
de Nova Esperança e estabelece 
outras providências. 

3) Requerimento n°14/2018, 
de autoria dos Vereadores Bra-
yan Oliveira Pasquini e Mau-
rício Alexandre Marin Gaona, 
requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal solicitando informa-
ções de como está o andamen-
to do recurso destinado para a 
construção da galeria e asfalto 
do Jardim Shangri-la e os tubos 
que foram ganhados para fazer 

a galeria do Conjunto Cidade 
Alta  solicita também saber qual 
o prazo para iniciar as obras. 

- PROJETOS DE LEI EM 
1ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 87/2017, 
de autoria do Executivo Mu-
nicipal, que altera dispositivos 
da Lei 1.763, de 23 de abril de 
2008, que instituiu as normas 
de Uso e Ocupação do Solo no 
Município de Nova Esperança, 
e dá outras providências.

2) Decreto de Projeto Legis-
lativo nº 01/2018, de autoria da 
Comissão de Finanças e Orça-
mento, que aprova a Prestação 
de Contas do Poder Executivo 
do Município de Nova Espe-
rança, Estado do Paraná, refe-

rente ao exercício financeiro de 
2.012.

- PROJETOS DE LEI EM 
2ª DISCUSSÃO:

1) Projeto de Lei nº 16/2018, 
de autoria do Executivo Muni-
cipal, que concede reajuste dos 
vencimentos dos Servidores 
Públicos Municipais do Magis-
tério.

- PROJETO DE LEI DAN-
DO ENTRADA:

2) Projeto de Lei nº 18/2018, 
de autoria do Executivo Mu-
nicipal, que cria o Programa 
Municipal de Práticas Restau-
rativas no Município de Nova 
Esperança, e dá outras provi-
dências.

Pauta da 8ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

APOIO
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NICE BRAGA

Literatura utilizada – Clássico: João e o pé de Feijão

PROJETO CIDADANIA E JUSTIÇA

PROFESSORA:  Maria Rosa Baggio
DIRETORA: Sonia: Mª Sanchez Dias Matias
COORDENADORA: Neusa Aparecida Bonadio

PROFESSORA: Sandra Cristiane Stella 
DIRETORA: Sônia Maria Sanchez Dias Matias
COORDENADORA: Neusa Aparecida Bonadio

É preciso incentivar o gosto 
pela leitura desde sempre. Lendo 
diariamente para os nossos peque-
nos  e realizando diferentes ativi-
dades que envolvam as histórias 
infantis, estamos incentivando e 
colaborando para que este proces-
so se torne muito mais agradável e 
interessante.

 O papel do educador, portanto, 
é conhecer a criança e aprofundar 
seus conhecimentos referentes a 
questão de leitura. Não existe mé-
todo para motivar alguém a ler, 
o que conta é a motivação que o 
professor utiliza para despertar o 
estímulo à leitura. O professor que 
ousar, tiver criatividade, tiver cora-
gem de inovar e mudar, precisará 
transformar a sala de aula em um 
ambiente dinâmico, atraente e ca-

paz de promover de forma mais efi-
ciente possível a aprendizagem da 
leitura e da escrita. Alfabetizar uma 
criança é colocá-la em contato com 
o mundo da escrita e da leitura para 
que ela possa apropriar – se de sig-
nificados, construir conhecimentos 
e se construir como sujeito.

É essencial para tanto, que o 
educador se perceba como elemen-
to mediador no processo de Alfabe-
tização e ao se tornar uma atividade 
pedagógica, a literatura, passa a ser 
um instrumento eficaz desde que 
na escolha do texto sejam observa-
dos: qualidade de criação,  estrutu-
ração da narrativa e sua adequação 
às convenções do português escrito, 
com isso estamos oportunizando as 
crianças um contato pleno com o 
uso real da escrita.

Esta semana deu-se início 
ao Projeto Cidadania e Justiça, 
praticando a Cidadania, onde os 
alunos do 5º ano ”A” tiveram seu 

primeiro contato com os mate-
riais.Este material será usado 
como apoio para que os alunos 
compreendam sobre questões de 

Cidadania e Justiça.
O projeto tem por objetivos 

formação a reflexão  sobre os di-
reitos e deveres dos cidadãos. 

ALUNOS:
Ana clara, Ana Lucia, Anna Luiza, 
Calita Eduarda, Emily Vitória, Eric 
Vieira, Gabriely Taynara, Gustavo 
Henrique, Hanna Salles, Henrique Car-

rascoza, Jade Rodrigues, Kayo Lopes, 
Kemilly Eduarda, Lara Bruschi, Laysla 
Conceição, Lorraine Bianca, Lucas 
Eduardo, Nathyeli de Souza Nicolas 
de Oliveira, Otavio Paulino, Raphael 

Vinícius, Rebeca Vitória, Thayla dos 
Santos,  Vitória Alves, Vitória Moreno, 
Wolney Camilote, Yasmimn Beatriz, 
Ygor Dala, Eric Matheus, Giovana de 
Jesus. 

ALUNOS: Sala Especial (DI)
Adrian, Paulo, João Victor, Samuel, 

Lucas, Lara e Rafael.

Esta coluna abordará semanalmente, esclareci-
mentos a fatos ocorridos no município e dúvidas da 
população sobre os diversos setores.

• Sabia que você também pode colaborar 
com a administração?

O cidadão é o primeiro responsável pelo bem 
público, cabe a cada um de nós cuidar e zelar por 
aquilo que já foi conquistado. Os serviços públicos 
também dependem do envolvimento direto dos 
cidadãos para serem mais bem realizados, efetivos 
e com economia de recursos. É muito importante 
que a cidadania se aproxime da política e vice-ver-
sa, para que juntos, seja possível produzir cada vez 
mais e com mais qualidade.

• COMO POSSO AJUDAR?
Todo cidadão pode contribuir com a sua cidade 

começando pelo próprio lar; a importância de cui-
dar do seu quintal ou terreno, separar corretamen-
te o lixo domiciliar e zelar pela manutenção de sua 
calçada. A rua da sua casa também precisa de aten-
ção, ao identificar iluminação pública acesa durante 
o dia, procure a empresa que consta na sua conta de 
luz para realizar a reclamação, ela é contratada pela 
Prefeitura para fazer a manutenção dessa finalida-
de. Outras denúncias e reclamações também po-
dem ser realizadas através de requerimentos nas se-
cretarias, setor de fiscalização, tributação e outros. 

Acompanhar o Portal da Transparência também 
é um ato de exercer cidadania e está à disposição 
de todos no site da Prefeitura: www.novaesperanca.
pr.gov.br. As boas ações, o diálogo, ideias e suges-
tões para melhorias e execução de projetos são sem-
pre bem-vindas e podem ser enviadas também pelo 
site da prefeitura ou pelo e-mail ouvidoria@novaes-
peranca.pr.gov.br. Juntos, podemos construir uma 
cidade melhor para todos.

Aprovado projeto de Anibelli que 
prevê instalação obrigatória de painéis 

solares em habitações populares

A Assembleia Legislati-
va do Paraná aprovou 
nesta segunda-feira (2), 

com 40 votos favoráveis e ne-
nhum contrário, o projeto de lei 
34/2015, de autoria do deputado 
Anibelli Neto (MDB), que insti-
tui a política pública para uso de 
energias limpas e renováveis no 
Paraná.

Segundo a proposta, fica 
obrigatório o uso de aquecimen-
to solar em habitações populares 
construídas com recursos pú-
blicos, sejam federais, estaduais 
ou municipais, minimizando o 
valor gasto com energia elétrica 
através da substituição dos chu-

veiros elétricos tradicionais por 
aquecedores solares.

De acordo com Anibelli 
Neto, a medida se justifica não 
apenas pela perspectiva da eco-
nomia de energia elétrica, mas 
também pela diminuição de ga-
ses de efeito estufa e pela geração 
de emprego e renda.

"A lei vai melhorar conside-
ravelmente a qualidade de vida 
da população, evitar os apagões, 
reduzir o custo de vida. Nossa 
proposta conecta o Paraná com 
a modernidade, com a ideia de 
produzir energia limpa, renová-
vel e auto suficiente", destacou o 
líder da bancada de oposição na 

Alep.
Após a aprovação em segun-

da discussão, o projeto retorna 
ao plenário nas próximas ses-

sões para aprovação da redação 
final. Em seguida, segue para 
sanção do governador.

Assessoria de Imprensa

A importância da literatura infantil 
no processo de alfabetização

Os alunos do 5º Ano A, da Escola Municipal 
Nice Braga, sob a orientação da Professora, 

Maria Rosa Baggi, Trabalharam com:
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Steel freme 

O steel freme, também 
conhecido como 
construção seca é um 

método construtivo que vem 
crescendo mais a cada dia no 
Brasil.

Iniciou-se nos Estados 
Unidos por volta de 1933, mas 
ganhou força após a segunda 
guerra mundial, pois os países 
precisavam de métodos rápi-
dos para se reconstruírem no 

Por: Vinicius Batista, acadêmico de Arquitetura

JORNAL NOROESTE

período pós-guerra.
A construção seca, torna-se 

muito rápida e sustentável por 
ser industrializada e não pro-
duzir lixo, o método consiste 
em perfis leves de aço galvani-
zado e o fechamento é feito por 
placas podendo ser: de madei-
ra OSB, drywall ou similares. O 
vão entre os perfis é preenchido 
com material isolante.

As principais vantagens são: 
rápido período de construção, 
melhor isolamento termo acús-
tico, pouca geração de entulho, 
manutenção simples e estrutu-
ra leve.

O steel freme ainda não é 
tão forte no Brasil pois tem o 

valor mais elevado se compa-
rado a uma construção de al-
venaria convencional, precisa 
mão de obra qualificada, e o 
público tem uma resistência 
por contado tradicionalismo 
da alvenaria. A tendência é do 
preço da obra baratear com o 
aumento da demanda, uma 
obra em steel freme pode durar 
até 300 anos. 
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Programa da Sicredi completa 10 
anos em Nova Esperança e vira vídeo

Na região de atuação da Sicredi União PR/
SP, Nova Esperança foi o primeiro município a 

implantar a metodologia de educação; resultados 
positivos são registrados em videodocumentarioO Programa A União 

Faz a Vida (PUFV), 
do Sistema Sicredi, 

está completando dez anos 
na área de abrangência da 
Sicredi União PR/SP, Para 
comemorar a data e apresen-
tar os resultados positivos, a 
instituição financeira coope-
rativa realizou, no início des-
ta semana (dias 2 e 3), uma 
série de filmagens em Nova 
Esperança para a produção 
de um videodocumentário, 
que será divulgado nas redes 
sociais da instituição finan-
ceira cooperativa. A escolha 
do município se deu por ser 
o primeiro a implantar a ini-
ciativa na região. 

Para isso, foram coletados 
depoimentos de assessores 
pedagógicos, gestores de es-
colas, professores, mães, alu-
nos e lideranças da cidade. 
A secretária de Educação de 
Nova Esperança, Leudinéia 
Dias, ressalta que o PUFV in-
tegra o cronograma escolar, 
viabilizando o trabalho dos 
professores. “No dia a dia ve-
mos os olhinhos das crianças 
brilharem por terem acesso 
a atividades diferentes, que 
instigam a vontade de apren-
der. Só temos a agradecer a 
Sicredi União, que é a nossa 
maior parceira na educação”, 
diz ela, em menção às expe-
dições investigativas, que são 
as atividades feitas em locais 
que possibilitam vivenciar 
na prática a aprendizagem.

A diretora Neusa Maria 
Jofar Picão citou algumas ati-
vidades desenvolvidas, como 

Graziela Castilho
Textual Comunicação

o projeto sobre alimentação 
saudável, em que os alunos 
conheceram uma horta, e 
projeto sobre animais, em 
que as crianças tiveram a 
oportunidade de visitar um 
sítio. “Quando levamos os 
alunos para fora dos muros 
da escola, eles ficam entusias-
mados. O acesso à realidade 
é uma experiência marcante 
e, por isso, facilita o processo 
de aprendizagem”, garante.

Mais do que despertar os 
alunos, a professora Ivanilde 
Martinatti frisa que o PUFV 
motiva os professores por 
enriquecer o trabalho docen-
te e por resgatar o espírito de 
cooperação e o sentimento 
de valorização da profissão. 
“Como o nome do programa 
diz, a união faz a vida. E, de 
fato, a iniciativa veio ajudar 
nosso trabalho e estimular a 
criatividade, tornando nossa 
atividade mais agradável”.

O estudante Murilo Za-
neti, 14 anos, vivenciou o 
programa enquanto aluno. 
Ele lembra que participou do 
plantio de árvores e ajudou a 
pintar uma parede. “Quando 
retorno ao local, reconheço a 
árvore que plantei, e a expe-
riência de pintar aquela pare-
de suja, tornando o ambiente 
muito mais agradável, mar-
cou a minha vida, tanto que 
quero ser web designer. Já 
tenho até praticado desenho 
à mão. O programa também 
incentivou a leitura. Já li vá-
rios livros”, comenta.

Márcia Michelan é mãe de 
aluno e, durante a filmagem, 
contou que tem 5 filhos, sen-
do que o mais novo, o Gabriel 
dos Santos Gomes, de 4 anos, 
é hiperativo. Matriculado 
no jardim 4 do Centro Mu-

O PUFV funciona 
em três fases:

Articulação: A metodologia é apre-
sentada à secretaria municipal de edu-
cação e aos gestores e diretores de 
escolas públicas e privadas. 

Realização: os educadores rece-
bem 32 horas de capacitação para co-
locar a metodologia em prática.

Desenvolvimento: professo-
res e alunos definem uma temáti-
ca que será abordada durante o ano 
letivo, envolvendo o conteúdo das 
disciplinas.

nicipal de Educação Infan-
til Comecinho de Vida, que 
trabalha com o PUFV, ela se 
surpreendeu com os resulta-
dos. “Confesso que não acre-
ditei na capacidade do meu 
filho para a apresentação 
de fim de ano, porque ele é 
muito agitado, mas o Gabriel 
cantou e dançou certinho, do 
início ao fim, e ainda sentou 
com a turma comportado. 
Definitivamente, entreguei 
uma criança para a escola e 
eles me devolveram outra”, 
afirma agradecida.

O presidente da Sicre-
di União PR/SP, Wellington 
Ferreira, diz que é gratifican-
te se deparar com a dimensão 
que o programa atingiu nes-
tes dez anos de atuação. Ele 
observa que a metodologia 

se tornou uma ferramenta 
de transformação não só 
de professores e alunos, 

mas da comunidade. 
“Sabíamos o que que-
ríamos com o pro-
grama, isto é, contri-

buir com a atualização 
e modernização da edu-
cação, mas não imagi-

návamos que teria tanto po-
tencial de transformação e 
envolvimento da sociedade. 
Estamos muito felizes com os 
resultados e vamos continuar 
investindo na expansão dessa 
iniciativa”.

PROGRAMA
O Programa social ‘A 

União Faz a Vida’ propõe 
metodologia educacional de 
estímulo ao interesse pelo 
conhecimento, e nestes dez 
anos de atividades as mais de 
160 escolas participantes, dis-
tribuídas em 29 municípios e 
três distritos, apresentaram 
melhora significativa no Ín-
dice de Desenvolvimento da 
Educação Básica (Ideb), com 
crescimento médio de 30%, 
segundo o Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep).

O trabalho bem-sucedido 
e os benefícios à comuni-
dade também renderam a 
conquista do Prêmio Top de 
Sustentabilidade 2017, con-
cedido pela Associação dos 
Dirigentes de Vendas e Mar-

keting do Brasil (ADVB). 
Trata-se de um reconheci-
mento não só pelos 10 anos 
da iniciativa em todas as 
cooperativas que fazem parte 
da Central Sicredi PR/SP/RJ, 
mas também pela eficiência 
do método.

Para se ter ideia, somen-
te a Sicredi União PR/SP, no 
ano passado, teve 2.257 edu-
cadores que participaram 
de 770 assessorias e oficinas 
de capacitação para atender 
mais de 23 mil crianças e 
adolescentes de escolas pú-
blicas, por meio de 775 pro-
jetos. Ao final do ano letivo 
também foram realizados 79 
eventos de culminância, em 
que os alunos apresentaram 
os resultados do aprendiza-
do.

Para impulsionar a expan-
são desse trabalho, em 2017, 
a Sicredi União implantou o 
programa em sete municí-
pios do Paraná e São Paulo: 
Maringá, Tapejara, Ângu-
lo, Jaguapitã, Casa Branca, 
Mogi Mirim e Piracicaba. 
Para este ano, a expectativa é 
que o trabalho alcance, pelo 

menos, mais 18 municípios, 
sendo que a meta é que o 
programa funcione todas 
as cidades que têm agência 
da Sicredi União PR/SP – 
atualmente são 62 cidades.

COMO FUNCIONA
O programa social ‘A 

União Faz a Vida’ nasceu há 
21 anos no Sistema Sicredi. 
Para desenvolver a metodo-
logia foi utilizada a estrutura 
da Fundação Sicredi e con-
tratada equipe de estudio-
sos da área de pedagogia da 
Universidade de São Paulo 
(USP).

De acordo com Gisely 
Almeida, assessora de pro-
gramas sociais da Sicredi 
União PR/SP, o método tem 
sido aperfeiçoado ao longo 
dos anos. “Práticas de edu-
cação cooperativa também 
são utilizadas para ensinar 
valores de cooperação, jus-
tiça, democracia e cida-
dania entre as crianças e 
adolescentes. A ideia é que 
se tornem cidadãos mais 
cooperativos e proativos no 
desenvolvimento da comu-
nidade onde vivem”.

As atividades são feitas 
por meio de expedição in-
vestigativa, pesquisa, rela-
tos, rodas de conversa, entre 
outros. Vale ressaltar que as 
práticas educativas contam, 
quase sempre, com o en-
volvimento da família dos 
alunos e de apoiadores da 
comunidade - profissionais 
e moradores voluntários que 
agregam conhecimento e, 
assim, viabilizam a propos-
ta de aproximar o processo 
educativo da sociedade.

Para encerrar o ano leti-
vo, os alunos apresentam os 
resultados do aprendizado 
em forma de dança, teatro e 
música. Há ainda a exposi-
ção do portfólio dos proje-
tos desenvolvidos ao longo 
do ano e todo o material é 
divulgado na revista Vida 
Cooperativa, uma publica-
ção anual online que traz os 
resultados do programa em 
cooperativas do sistema no 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro.

Mães e apoiadoras

Colaboradores Sicredi

Professoras durante as filmagens em Nova Esperança para produção de um vídeodocumentário que será divulgado nas redes sociais da 
instituição financeira cooperativa

Fotos: Assessoria Sicredi
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CADA PAÍS TEM A 
CARA DO SEU POVO

Existem países onde suas histórias são contadas há 
milênios e cada um desses anos foram criando a identi-
dade do povo daquele país. Um povo polêmico em todo 
mundo, mas que ilustra bem essa realidade, é o povo Ju-
deu, que por longo período não tiveram território e nem 
por isso deixaram de ser uma nação, pois continuaram 
cultivando suas tradições, crenças e o sentimento de se-
rem um só povo, embora espalhados pelo mundo. Sofre-
ram perseguições, foram alvo de tentativa de genocídio, 
mas ainda assim se mantiveram como uma nação, até 
que enfim conquistaram novamente um território.

Não estou aqui fazendo um juízo de valor sobre as 
crenças ou condutas do povo israelita, nem se estão cer-
tos ou errados nas suas empreitadas bélicas, porém es-
tou levantando um conceito de nação.

Muitos outros países do chamado “velho mundo” 
também tem histórias milenares que nos encantam e 
nos chocam quando a lemos ou assistimos através dos 
filmes, mas o fato é que, com erros e acertos, cada país 
foi construindo a sua identidade e os países que hoje são 
considerados de primeiro mundo, precisaram expurgar 
seus erros e ir se depurando até chegar ao ponto de civi-
lidade que hoje vivem.

Não há país ou povo perfeito, mas sem dúvida exis-
tem aqueles onde seus cidadãos vivem uma vida muito 
mais digna do que em outros.

O Brasil não tem uma história milenar, pois tem 
pouco mais de meio século desde o nosso descobrimen-
to e apenas há 200 anos que fomos agraciados com in-
vestimentos em educação, saúde e infraestrutura e ainda 
porque um rei acovardado, fugindo de seu algoz, teve 
que se exilar no Brasil.

A história da nossa colonização, assim como a histó-
ria da nossa independência não são motivos de orgulho 
para nosso povo e sabemos o quanto fomos surrupiados 
e vilipendiados pelas Cortes Portuguesas. Considerando 
nossa composição enquanto povo, tínhamos tudo para 
dar errado enquanto nação, mas o fato é demos certo e 
só precisamos de ajustes.

Estamos ao longo dos anos criando a nossa identida-
de enquanto nação e já somos conhecidos mundialmen-
te por algumas de nossas características, como um povo 
alegre, cordial e agora, infelizmente, corrupto. Mas não 
são essas características que nos farão progredir para 
atingir um grau de desenvolvimento humano e econô-
mico, que é necessário para trazer dignidade a todos.

Precisamos ter políticas governamentais fortes e 
comprometidas com o fortalecimento da economia para 
a geração de bons empregos, simultaneamente a um 
investimento maciço em educação formal e cidadã do 
nosso povo. Isso é urgente e não temos tempo a perder.

Não queremos ser “coitadinhos”, queremos ter digni-
dade e ser respeitados. Queremos ter o orgulho de pro-
ver nossa família, sem essa dependência do Estado a que 
fomos submetidos, por causa de políticas populistas e de 
cabresto, traduzidas em assistencialismo.

Direitos e deveres são dois lados da mesma moeda. 
Não podemos exigir direitos se não cumprirmos nossos 
deveres. Se queremos um país melhor, devemos procu-
rar ser melhores cidadãos.

Nos instruir, nos educar, nos capacitar para o mer-
cado de trabalho e pagar o nossos tributos, são nossos 
deveres enquanto cidadãos e exigir do Estado a contra-
prestação dos tributos que pagamos é um direito nosso.

Nossos políticos não vem outro planeta ou outro 
país, eles saem do meio da nossa sociedade e são a cara 
dela.

Quando criticamos os políticos devemos fazer uma 
crítica de nós mesmos e avaliar nossas condutas no dia-
-a-dia.

Não é possível que tenhamos uma maioria de polí-
ticos corruptos se a nossa sociedade é honesta e ética e 
vice-versa.

Por isso, cada um que reflita sobre a sua contribui-
ção para atual situação política do nosso país e busque 
as melhorias que pretendemos ver.

Cada um de nós é responsável por nosso país, pois 
ele tem exatamente a nossa cara.

Flores ideais para 
decorar a casa no outono

Paraná é o primeiro Estado a emitir 
Documento Nacional de Identidade

Especialista indica algumas plantas da 
estação e os cuidados para mantê-las

O governador Beto Richa e a vice-governadora Cida Borghetti participaram 
nesta quinta-feira (05) do lançamento do documento, na sede do Tribunal 
Regional Eleitoral, em Curitiba. O Paraná foi escolhido como território do 

projeto-piloto por causa do estágio de desenvolvimento tecnológico do Estado

A beleza e elegância de 
um espaço, depende 
diretamente da es-

colha dos elementos que vão 
compor o ambiente, e o uso 
de plantas naturais na decora-
ção é uma ótima opção para 
dar vida e personalidade ás 
residências. Mas para manter 
um jardim vivo e plantas flo-
ridas independente da varia-
ção climática, é preciso estar 
atento as flores ideais de cada 
estação. 

 Com a chegada do outo-
no o ideal é escolher espécies 
mais resistentes às mudanças 
de temperatura característi-
cas desta estação. Além disso, 
cuidados especiais com a ter-
ra podem garantir um outono 
florido e exuberante. Segundo 
Marcelo Muller, biólogo da 
Esalflores, maior floricultura 
do país, as flores boca-de-leão 
e a amor-perfeito são adequa-

das para os dias mais frios, 
mas não dispensam os cuida-
dos indicados a todas as ou-
tras espécies. “Independente-
mente do clima, é importante 
corrigir o solo duas vezes por 
ano, especialmente antes da 
chegada das baixas tempera-
turas, realizando adubação 
para que as plantas estejam 
fortalecidas”, explica o profis-
sional.

 A begônia, flor classifi-
cada como perene (ou seja, 
possui um ciclo de vida per-
manente), é outra espécie in-
dicada por se adaptar muito 
bem às variações climáticas 
comuns das estações. “Em 
casos de geada, frequentes na 
região Sul do Brasil, é impor-
tante evitar o contato direto 
das plantas com o gelo, se 
possível, mas a manutenção 
da adubação auxilia para que 
cheguem exuberantes à pri-

O Paraná foi escolhido 
para o projeto-piloto 
da emissão do Docu-

mento Nacional de Identida-
de, que reúne em um único 
aplicativo digital a identida-
de, título de eleitor e CPF do 
cidadão. O governador Beto 
Richa e a vice-governadora 
Cida Borghetti participaram 
nesta quinta-feira (05) do 
lançamento do documento, 
na sede do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE), em Curitiba.

Richa disse que o Paraná 
foi escolhido como território 
do projeto-piloto por causa 
do estágio de desenvolvimen-
to tecnológico do Estado. “Va-
mos disponibilizar, a partir de 
hoje, o grande banco de da-
dos de biometria que temos 
no Estado para que possamos 
ter, a partir do Paraná, o Do-
cumento Nacional de Identi-
dade, que facilita, simplifica e 
desburocratiza a vida do cida-
dão”, afirmou o governador.

Dois mil servidores do 
Instituto de Identificação do 
Paraná, Detran, Celepar e 
TRE serão os primeiros brasi-
leiros a ter o novo documen-
to, a partir desta segunda-fei-
ra (9). As primeiras emissões 
vão servir para testar a esta-

bilidade do processo e avaliar 
a solução para que ela esteja 
consolidada quando for ofer-
tada para a população em ge-
ral, o que deverá ocorrer no 
segundo semestre deste ano.

A vice-governadora afir-
mou que o documento vai tra-
zer mais segurança e agilidade 
para os cidadãos. “O Paraná 
está mais uma vez na van-
guarda, a partir da integração 
entre o TRE e o Governo do 
Estado para disponibilizar as 
bases de dados biométricos”, 
disse.

REVISÃO BIOMÉTRI-
CA – O novo documento vai 
utilizar a base de dados do 
cadastro eleitoral da Identifi-
cação Civil Nacional, criada 
a partir da emissão do título 
de eleitor com identificação 
biométrica. Só vai conseguir 
emitir o documento, que será 
100% digital, quem já fez a 
revisão biométrica e suas im-
pressões digitais batem com o 
que está cadastrado na Justiça 
Eleitoral.

“Isso vai evitar fraudes e 
duplicação de documentos, 
porque hoje os cidadãos po-
dem tirar uma Carteira de 
Identidade em cada um dos 

27 estados”, explicou o presi-
dente do TRE-PR, Luiz Taro 
Oyama.

Isso vai garantir uma iden-
tidade única para cada cida-
dão e reforçar a segurança e 
a confiabilidade da identifi-
cação. Outros mecanismos 
de segurança irão evitar pos-
síveis fraudes do documen-
to. O aplicativo só poderá 
ser acessado com uma senha 
pessoal. Além disso, um QR 
Code é gerado a cada acesso 
para fazer a verificação do do-
cumento.

De acordo com Maria Te-
reza Uille Gomes, membro 
do Conselho Nacional de Jus-
tiça e do Comitê Gestor de 
Identificação Civil Nacional, 
o Documento Nacional de 
Identidade será mais seguro, 
pois evitará falsificações e a 
duplicação de dados.

“Será um instrumento de 
cidadania para os brasileiros, 
que terão, desde o seu nasci-
mento, um número único que 
o identificará perante todos os 
atos da vida civil”, disse. “Hoje 
existe uma fraude bancária 
astronômica que poderia ser 
evitada com o uso de docu-
mentos integrados entre o 
Executivo e o Judiciário, como 

é caso do DNI”, afirmou.

EMISSÃO – Neste pri-
meiro momento, somente os 
servidores já selecionados 
poderão fazer o DNI. A par-
tir do próximo semestre, o 
cidadão interessado em ter 
o documento deve fazer um 
pré-cadastro em um aplicati-
vo que será disponibilizado à 
população e, então, ir até um 
posto do Instituto de Identifi-
cação do Paraná para fazer a 
revisão biométrica.

Além do CPF e Título de 
Eleitor, o projeto prevê a in-
corporação da Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
as certidões de nascimento e 
de casamento e o cartão saúde 
após as fases de testes.

PRESENÇAS – Participa-
ram da solenidade a secretária 
de Estado da Família e Desen-
volvimento Social, Fernanda 
Richa; o presidente da Cele-
par, Jacson Carvalho Leite; o 
vice-presidente e corregedor 
do TRE-PR, Gilberto Ferrei-
ra; e a juíza auxiliar da presi-
dência do Tribunal Superior 
Eleitoral, Ana Lúcia Andrade 
de Aguiar. 

AENotícias

mavera”, detalha o especialis-
ta.

 Por haver mudanças 
constantes de clima durante 
o outono, com dias de sol e 
até aumento na temperatura, 
é essencial regar as plantas 
duas vezes ao dia, sendo no 
começo da manhã e no final 

da tarde os períodos mais 
indicados. “É bom prestar 
atenção na umidade da terra 
antes de molhá-la, pois essas 
estações também trazem dias 
úmidos e a terra pode não 
estar muito seca”, completa 
Muller. 

P+G Comunicação

Governador Beto Richa, acompanhado pela vice-governadora Cida Borghetti, secretária da Família e Desenvolvimento Social, 
Fernanda Richa, presidente do TRE, desembargador Luiz Taro Oyama, conselheira do Conselho Nacional de Justiça, Maria Teresa 
Uille Gomes, juíza auxiliar da Presidência do TRE, Ana Lucia Andrade de Aguiar, vice-presidente do TRE, Gilberto Ferreira, presi-
dente da Celepar, Jacson Leite e demais autoridades, participa da implantação da 2a fase do Projeto do Documento Nacional de 
Identificação

Ricardo Almeida / ANPr
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OPINIÃO

Eleições 2018 e mudanças 
na legislação eleitoral

* Armando Antônio Sobreiro Neto

Sob a justificativa de se promover a atuali-
zação da legislação eleitoral, após trâmite no 
Congresso Nacional, foram sancionadas, em 
6 de outubro de 2017, as Leis 13.487/2017 e 
13.488/2017, que reformaram diversos dispo-
sitivos da Lei 9.504/1997 (Lei das Eleições), da 
Lei 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e 
da Lei 4.737/1965 (Código Eleitoral).

Dentre as principais mudanças legislativas 

trazidas pela Lei 13.487/2017, está a extinção 
do horário da propaganda partidária no rá-
dio e na televisão. Dessa forma, a partir do 
dia 1º de janeiro de 2018, acabou a propagan-
da partidária que era realizada pelos partidos 
políticos em períodos não eleitorais.

Já a Lei 13.488/2017 introduziu no orde-
namento jurídico eleitoral um número muito 
maior de alterações, em especial no tocante 
aos temas ligados à propaganda eleitoral.

Foi mantida a permissão da chamada 
pré-campanha eleitoral, que, nos termos do 
artigo 36-A da Lei 9.504/1997, consiste na 
possibilidade de que os pré-candidatos fa-
çam menção às suas pretensas candidaturas, 
exaltem suas qualidades, participem de en-
trevistas, programas, encontros ou debates, 
divulguem atos parlamentares e debates le-
gislativos e organizem reuniões para divul-
gação de ideias, objetivos e propostas, desde 
que não haja pedido explícito de votos.

Em relação ao pedido explícito de votos, 
a jurisprudência mais recente dos Tribunais 
Regionais Eleitorais e do Tribunal Superior 
Eleitoral tem entendido que expressões como 
“conto com você”, “conto com seu apoio”, “va-
mos juntos” e assemelhadas equiparam-se ao 
expresso pedido de voto, restando vedada 
sua utilização no período da pré-campanha 
eleitoral, sob pena de caracterização de cam-
panha eleitoral antecipada, passível de ordem 
de retirada ou paralisação, além de multa.

No tocante à propaganda eleitoral em 
geral, as inovações legislativas promoveram 
profunda alteração ao prever que somente 
serão aceitas as formas de propaganda des-
critas com especificidade em lei, rompendo 
assim com a lógica da livre propaganda em 
bens particulares. Dessa forma, para o pleito 
de 2018, somente será permitida a propagan-
da em bens particulares por meio de adesivos 
plásticos que não excedam ao tamanho de 
meio metro quadrado, em automóveis, cami-
nhões, bicicletas, motocicletas e janelas resi-
denciais. Nos automóveis, também é possível 
a utilização de adesivos microperfurados que 
não ultrapassem a extensão do para-brisas 
traseiro. Continua permitida a utilização de 
bandeiras ao longo das vias públicas, desde 
que sejam móveis e não prejudiquem o bom 
andamento do trânsito de pessoas e veículos.

Outra importante alteração está na veda-
ção da utilização de carros de som ou mini-
trios como forma autônoma de propaganda, 
sendo facultada a sua utilização somente du-
rante a realização de carreatas, caminhadas e 
passeatas ou durante a realização de reuniões 
ou comícios, mantidas as restrições quanto 
ao horário e à distância de órgãos públicos, 
hospitais e escolas quando em funcionamen-
to.

Por fim, houve importante flexibilização 
quanto à veiculação de propaganda paga na 
internet, que continua sendo ilícita, porém, 
as inovações legislativas viabilizaram a pos-
sibilidade de pagamento para o impulsiona-
mento de conteúdos, desde que identificados 
de forma explícita como tal e contratados os 
serviços exclusivamente por partidos, coliga-
ções, candidatos e seus representantes.

*Procurador de Justiça. Coordenadoria das 
Promotorias de Justiça Eleitorais
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Social
Osvaldo Vidual

Prefeitura realiza 
ampliação da rede 
elétrica no distrito 

de Barão de Lucena

NOVA ESPERANÇA

O Barão está às claras, 
como brincaram al-
guns moradores. É 

que na última terça-feira (3), 
foi inaugurada a ampliação da 
rede elétrica ligando o Con-
junto Habitacional José Her-
dei ao centro daquele distrito. 
Uma reivindicação bastante 
antiga que foi atendida pela 
administração municipal no 
primeiro trimestre deste ano. 
Ao todo, foram instaladas 12 
luminárias no perímetro.

Outros pontos, como pra-
ças e canteiros também rece-
beram melhorias na rede de 
iluminação pública. Na Praça 

da Liberdade, popularmen-
te conhecida como praça da 
igreja, foram instaladas lâm-
padas fluorescentes para dei-
xar o local mais claro e com 
maior visibilidade. É muito 
importante que a população 
mantenha zelo pelas benfei-
torias.

FIQUE LIGADO: LUZ 
ACESA DURANTE O DIA 
OU APAGADA DURANTE 
A NOITE

Somos parte de uma co-
munidade, logo os serviços 
públicos também dependem 
do envolvimento direto dos 

cidadãos para serem mais 
bem realizados, efetivos e 
com economia de recursos.

Relacionado a iluminação 
pública, ao notar qualquer 
divergência como lâmpadas 
queimadas, quebradas, acesas 
durante o dia ou apagadas du-
rante a noite: comunique. Na 
sua fatura de energia elétrica 
tem o telefone da empresa 
responsável pela manutenção 
da iluminação pública mu-
nicipal; basta ligar, se iden-
tificar e solicitar a manuten-
ção que será posteriormente 
agendada.

ASCOM/PMNE

Parabéns amigo 
Maurinho pela 

chegada do lindo 
bebezão Álvaro. Saúde e 

muitas felicidades para 
ele e para os pais e avós. 

Professora Maria 
Catarina Vidual 

Carvalho, que há anos 
reside em Santo André 
(SP), na foto está com 

sua filha Bruna, que 
casou-se em outubro 
do ano passado, em 
Ribeirão Preto (SP). 

Dando um brilho 
especial a coluna, a 

elegante empresária 
Elssy Cotrin 

Mateus, diretora da 
Art  Moda, recebendo 

os parabéns pela 
passagem de seu niver. 

Aniversariantes da temporada

Pastor da Igreja 
do Evangelho 
Quadrangular, 
Waldemar Candido 
da Silva recebendo 
os parabéns da esposa 
Iloá, filha Ângela, filho 
Rafael, e comunidade 
evangélica. 


