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CASA PRÓPRIA: Câmara Municipal de Nova Esperança economiza e construirá sede própria em 2019. No detalhe, o presidente da Câmara, Dirceu Trevisan. PÁG. 9
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COMUNICADO IMPORTANTE
DA JUSTIÇA ELEITORAL:
Orientamos os eleitores
para que não tenham pressa para realizar o voto na
urna. No Paraná teremos
somente a votação para
o cargo de Presidente, ou
seja, um único voto.
As opções, portanto,
limitam-se a votar em um
dos candidatos, cujos os
números são 13 ou 17, votar em branco ou nulo.
Devem os eleitores, em
caso de escolha de um dos
candidatos, digitar o número respectivo e aguar-

dar aparecer a foto para
somente após confirmar o
voto apertando a tecla verde.
Verificando o eleitor
que ao digitar o número
do seu candidato, aparece 'voto inválido' ou 'nulo'
ou, ainda, que a foto do
seu candidato não aparece, deverá imediatamente,
apertar a tecla Corrigir
(laranja) e chamar o Presidente da Seção.
Ao ser chamado, o Presidente, com a autorização

do eleitor. Irá até a urna,
acompanhado dos fiscais
e do próprio eleitor para
fazer as verificações cabíveis, na presença de todos.
Digitará os números
dos candidatos, em ordem crescente, verificando a regularidade das telas
apresentadas; apertando
sempre o 'corrigir' após a
verificação.
Digitará o algarismo '1'
e aguardaria a reação da
urna, para verificar se ela
assumiria o número de al-

gum candidato.
Depois de todas as verificações, o Presidente
indagará o eleitor se ainda
tem alguma dúvida, este
seria deixado só na cabine,
para exercer o seu direito
de voto, em segredo.
E tudo será registrado
na ata.
RODRIGO BRUM
LOPES
JUIZ DA 71ª ZONA
ELEITORAL DE NOVA
ESPERANÇA
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ARTIGO

É melhor já ir se
acostumando?
A frase: “É melhor Jair se acostumando” foi
muito utilizada durante o período pré-eleitoral
e também na campanha 2018, numa clara alusão ao candidato Jair Messias Bolsonaro (PSL).
Bolsonaro, capitão reformado do Exército
e deputado federal pelo Rio de Janeiro chega
à reta final das eleições como grande favorito. Venceu o primeiro turno com 46,03% dos
votos válidos. Fernando Haddad (PT) fez
29,28%.
Pesquisa IBOPE divulgada na terça-feira
(23), apontou que a rejeição de Haddad caiu
desde a pesquisa do dia 15: a parcela que diz
que não votaria “de jeito nenhum” no petista
passou de 47% para 41%. Já a rejeição de Bolsonaro aumentou de 35% para 40%.
A campanha entra para a história como a
mais tensa dos últimos anos. As mídias sociais
favoreceram um debate cada vez mais ácido
e ofensivo. É fácil identificar em grupos de
WhatsApp as rivalidades sendo expostas. A
conclusão é que se tornou chato falar em política e a maioria das pessoas não suporta mais
o "politiques”. No vale tudo eleitoral, as fake
news (notícias falsas) dominam o ambiente
virtual. É troca de acusações para todos os lados.
O segundo turno trouxe Bolsonaro e Haddad “repaginados”. Bolsonaro ficou mais sereno ao falar, diminuiu o tom de voz, deixando
de lado sua marca registrada que é a contundência nos posicionamentos e a agressividade
na argumentação. Haddad tentou de todas as
formas desvincular sua imagem de Lula, mostrando que não era um “Poste” como foi rotulado, se firmando como candidato independente.
Por chegar ao segundo turno, Bolsonaro
já pode ser considerado vitorioso. Quando
iniciou o seu sétimo mandato na Câmara em
2015, avisou aos colegas da bancada da bala
que disputaria a presidência na próxima eleição. A notícia foi recebida com descrédito.
Na retomada do segundo turno, Bolsonaro
citou a passagem bíblica de João 8:32 para reafirmar seu compromisso com a verdade. Assim
como os judeus esperavam Jesus como Messias, o “Messias Bolsonaro” também é aguardado com muita expectativa pela população.
Porém em João 7:40 revela um pouco do
que os judeus esperavam do Messias. Ele seria descendente de Davi, da cidade de Belém
(Isaías 11:1-16; Miqueias 5:2). Essa parte eles
entenderam corretamente. Contudo, no imaginário popular, o Messias da linhagem de
Davi faria o que Davi fez, isto é, derrotaria os
inimigos dos judeus. Ninguém esperava um
Messias torturado e crucificado pelos romanos.
No domingo (28), será encerrado esse processo eleitoral. O resultado das urnas precisa e deve democraticamente ser respeitado.
Caso Bolsonaro vença é melhor já ir se acostumando, a lógica, que embora não prevaleça
na política indica que desde 1989, todos os
candidatos que venceram o primeiro turno,
mantiveram o resultado para o segundo turno. Para os dois lados é melhor já ir se acostumando, pois se o PT conseguir eleger Haddad
será uma vitória e virada histórica. Que ao
final, o processo democrático representando
pela vontade popular manifestada pelo voto
seja o grande vencedor.

“Um boletim de voto tem mais força que um
tiro de espingarda”.
Abraham Lincoln (1809 – 1865),foi um
político norte-americano que serviu como o
16° presidente dos Estados Unidos
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À medida em que a sociedade do conhecimento avança em
todas as dimensões, cada vez mais se abre o vão que separa a
educação conhecida como formal e as necessidades que as pessoas e as instituições vivem no contexto. O atual modelo educacional praticado em larga escala, principalmente no Brasil, ainda está preso ao modelo industrial do século XVII no qual era
necessário ter expertise para dar conta de tarefas manuais, seja
no meio da indústria, na produção agrícola e nas demais formas
organizacionais da sociedade.
A informação era restrita. Poucos eram os privilegiados reconhecidos como autores e detentores de conhecimentos. As
informações geradas eram vistas pelo coletivo como referenciais
da verdade. Nesse modelo se consolidou a concepção educacional ainda presente. Nele havia atores, denominados professores,
detentores do armazenamento de potenciais informações que
eram transmitidas a outros atores, denominados alunos, que,
por sua vez, as armazenavam e se habilitavam a um diploma
após terem dado provas de que eram capazes de repetir em momentos oportunos a maior parte das informações.
Ou seja, tal e qual ocorria nos meios produtivos e sociais.
No entanto, à medida em que os estudos sobre a mente humana
e sobre a compreensão da vida como um todo avançam, esses
modelos entram em crise. Em pouco espaço de tempo as sociedades mais desenvolvidas perceberam que cada pessoa detinha
infinitas possibilidades de criar, inovar, empreender, que existiam múltiplas formas de resolver problemas e que as verdades
conhecidas eram limitadas, abriu-se uma nova era de desenvolvimento para a humanidade.
A partir dessas concepções, em especial da metade do século passado para cá, em todas as dimensões da vida, passamos
a experimentar transformações nunca antes vistas. Novas invenções, formas de se comunicar, tecnologias mais sofisticadas,
enfim tudo podia novamente ser questionado, revisto, recriado e inovado. Nos meios de produção, em especial nos países
desenvolvidos, novos modelos de gestão começaram a ser implantados, nos quais o melhor aproveitamento das habilidades
e competências de cada pessoa se tornou a grande estratégia.
De atores que repetem de forma fragmentada o que outros
criaram, passou-se para a necessidade de cada um ser autor, sendo capaz de criar, inovar e empreender, tendo visão sistêmica e,
cada vez mais, preocupação com a sustentabilidade da vida. Essa
realidade passou a exigir também novas concepções e modelos
educacionais. De um conjunto de informações previamente definido (currículos, conteúdos...), isolado da realidade externa, a
ser transmitido, decorado e repetido; incorporou-se a realidade
que precisava ser continuamente refletida e recompreendida.
Havíamos, portanto, novamente alcançada a possibilidade
do resgate da essência humana que, por natureza, necessita investigar, querer saber por que as coisas são como são, com o desejo de criar e inovar. Assim, o foco da educação passou de um
mero decorar e repetir para o foco que tem como objetivo maior
exercitar a mente dos estudantes para que aprendam a pensar e a
aprender sempre No entanto, aqui encontramos o descompasso.
Enquanto a sociedade deu saltos de desenvolvimento nesse
sentido, o meio educacional, principalmente no Brasil, parou no
tempo, e pior, andou para trás. Isso criou um sério problema,
na medida em que os novos profissionais egressos dos centros
de formação não estão mais preparadas para as necessidades
do contexto. Isso exige um esforço muito grande por parte das
empresas e instituições em geral, através de treinamentos pontuais e implantação de universidades corporativas, para suprir
as limitações geradas por modelos educacionais há muito ultrapassados.
Portanto, urge rever as concepções educacionais, a formação
dos professores, a estrutura curricular dos centros de formação
e, em especial, as práticas pedagógicas para que, além de resgatar o sentido de ser da educação formal, as escolas, faculdades
e escolas de negócios cumpram com sua missão de provocar ao
máximo o desenvolvimento da mente, preparando os estudantes para que tenham condições de executar com competência as
suas atividades profissionais e para o bem viver na sociedade.

*Adelar Hengemühle é doutor em Educação e membro do
Comitê Macroeconômico do ISAE – Escola de Negócios.

"O teu orgulho te mata, o meu
não me deixa ir ao teu enterro"
(autor desconhecido).
Sugestão enviada pelo leitor Tio Pedrão
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CIRCULAÇÃO
Nova Esperança,
Alto Paraná, Atalaia,
Presidente Castelo Branco,
Floraí, Doutor Camargo,
Uniflor, Cruzeiro do Sul,
Paranacity e Colorado.
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PROGRAMAÇÃO VISUAL

Quem passar em frente ao cemitério de Nova Esperança vai perceber que várias melhorias, a começar pela urbanização da área externa, estão sendo executadas. A colocação de superpostes e o plantio
de palmeiras imperiais melhoraram o visual. À noite, o ar sombrio,
típico a qualquer cemitério, foi significativamente atenuado por conta do clareamento do local. Na parte externa, no entorno do monumento do Cristo, o acesso à entrada foi ampliado e a trafegabilidade
melhorada substancialmente com a colocação de pavers, pavimento
ecologicamente correto que permite o escoamento das águas para o
lençol freático. Quem for ao cemitério no próximo 02 de novembro,
dia de finados, vai notar grande diferença.

História

Esta semana nossa redação foi procurada por vários alunos de uma
escola particular de Nova Esperança que foram desafiados por um
professor a escreverem um histórico sobre monumentos e logradouros da cidade. Diversos pais e alunos buscaram nos escritos do Jornal
Noroeste, sua fonte primária de pesquisa e saíram abastecidos com
o farto material encontrado, muitos inclusive de historicidade relativamente recente, tais como a inauguração da Concha Acústica, Praça Atílio Olivatti, novo Fórum da Comarca e Ginásio Poliesportivo
Bruno Benatti. A iniciativa estimula o interesse dos alunos pela pesquisa e valoriza o trabalho da imprensa local como fonte fidedigna
dos principais acontecimentos que impactam a vida da comunidade.
Parabéns aos pais, alunos e educadores que estimulam a busca pelo
conhecimento fora do quadrilátero do ambiente escolar.

Eleições domingo

No próximo domingo (28) teremos segundo turno das eleições para
presidente e em alguns estados, para governadores. Como o Paraná elegeu seu novo governador Ratinho Júnior ainda no primeiro
turno, nossas eleições serão apenas para escolher entre Fernando
Haddad ou Jair Messias Bolsonaro. Ambos representam polos antagônicos quanto às ideologias: esquerda e direita, respectivamente.
Haddad, liberal e Bolsonaro, conservador.

Uma vez eleito...

Não restam dúvidas de que o Brasil está dividido. A cisão política,
independentemente de qual ala partidária o eleitor seja simpatizante,
gerou um clima de tensão e animosidade entre aqueles cujas preferências eleitorais são discordantes entre si. Famílias cujos membros deixaram de se falar, amigos que se separaram, vizinhos que
brigaram, ou seja, os reflexos do extremismo político de duas alas
tão antagônicas desuniu o povo. Expressar seu pensamento político
para alguém que pense diferente de ti parece se tornar um crime hediondo. A liberdade de expressão perdeu força para uma sociedade
cada vez mais intolerante contra os de pensamentos contrários. O
contraditório não faz parte do estado democrático de direito? Uma
vez eleito, o novo presidente terá a dura missão de unir novamente o
país. Ou o Brasil não é um país de todos?

Como surgiram os termos esquerda e direita na política?

Muitos desconhecem, mas as categorias Direita e Esquerda nasceram no contexto da Revolução Francesa e acabaram por ser encaradas como síntese de perspectivas ideológicas bastante complexas. A
revolução estourou, em 1789, por causa da busca de legitimidade e
representatividade política por parte do Terceiro Estado.
Os membros do Terceiro Estado reuniram-se em Assembleia Constituinte para redefinir os rumos da França, levando em conta o protagonismo da burguesia. No salão em que a Assembleia reuniram-se,
dois grupos principais debatiam. Do lado esquerdo, encontravam-se
os mais exaltados e radicais, alinhados com a baixa burguesia e os
trabalhadores. Os principais representantes desse grupo eram os
jacobinos. Do lado direito, estavam aqueles mais moderados, com
tendência à conciliação e com boa articulação com a nobreza e a alta
burguesia. Eram conhecidos como girondinos. E assim surgiram as
expressões usadas até hoje para definir posições ideológicas.

Gaeco

O núcleo de Curitiba do Grupo de Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Paraná, apresentou denúncia contra cinco policiais rodoviários estaduais que
teriam cobrado propina de motoristas para liberação de automóveis
com irregularidades. Os policiais foram investigados na Operação
Via Calma, deflagrada em dezembro do ano passado. A partir de
notícia anônima encaminhada ao Gaeco, o órgão passou a acompanhar as diligências realizadas por policiais rodoviários estaduais que
teriam por hábito a montagem de operações de bloqueio em determinadas vias na região metropolitana de Curitiba com o objetivo de
cobrar as propinas.
Conforme apurado pelo Gaeco, os policiais abordavam veículos em
situação irregular (com débitos pendentes no Detran, falta de documentação ou multas de trânsito não pagas) para liberá-los após o
pagamento de propina. As informações são do MPPR

***
“O maior crime que um cidadão pode cometer
contra a sociedade e a justa democracia é a idolatria a
seus lideres políticos”. Capuano Thiago
* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal
Noroeste, onde escreve semanalmente.
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Falta de investimentos do poder público resulta
no encerramento da APAC de Alto Paraná
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A

cidade de Alto Paraná
deu adeus à tão sonhada efetivação da APAC
- Associação de Proteção e Assistência aos Condenados que
estava sendo criada com vistas
a recuperar em torno de 40
presos, mas que dependia do
envio de recursos das esferas
municipal, estadual e federal
para se efetivar. Além do município, sede da Comarca, São
Joao do Caiuá e Santo Antônio do Caiuá também seriam
beneficiadas com a destinação
dos detentos para a recuperação via método APAC.
Desde o início da formatação da entidade, a população
alto paranaense aderiu à ideia,
entendendo a importância do
trabalho de ressocialização dos
presos, porém, mesmo com o
trabalho abnegado e intenso
da diretoria da entidade que
contou com o apoio imprescindível da Juíza de Direito da
Comarca, Drª. Rita Machado
Prestes, o sonho não se concretizou. Segundo ela, “políticos,
na época das eleições municipais, usaram a APAC como
meio de fazer sua campanha
nos palanques dizendo que
iriam investir e apoiar com a
devolução de verbas da Câmara dos Vereadores por meio de
uma indicação dos próprios
vereadores de que estes recursos seriam destinados à APAC,

Entidade, iniciada em 2015, dependia do envio de recursos
públicos para se estruturar. Repasses de verbas prometidas não se
efetivaram, culminando com o fim de suas atividades. Formalmente
constituída, a APAC não chegou a entrar em operação
o que efetivamente não ocorreu”, explica a magistrada.
ADESÃO DA POPULAÇÃO
“Além de toda adesão da
população nós também fomos
surpreendidos com o convênio
com o Estado do Paraná. Foi
a primeira APAC das 50 prometidas pelo ex-governador
Beto Richa, que acabou não
implantando nenhuma, mas
de todas estas, Alto Paraná foi a
primeira que firmou convênio
com o Estado que não teve sua
conclusão prática dependendo
das verbas, na esfera estadual
e federal. Na federal poderia
ser por meio de emendas. Os
municípios da comarca iriam
assumir as partes que lhes cabem. Seria um valor de aproximadamente R$500 mil. Então
nesse convênio como Estado
do Paraná seria um convênio de
R$3 milhões que entrariam no
município, para os funcionários
, destinados ao funcionamento
da APAC. Isso seria ótimo, pois
movimentaria sobremaneira a
economia local”, complementou Dra. Rita.
A Presidente da APAC,
Aparecida Remedi Osmarin la-

mentou o fim da entidade. “É
algo muito triste, mas a semente
foi plantada e a filosofia de recuperar o indivíduo é algo que
podemos aplicar em todas as
esferas da vida”, disse.
“O que realmente faltou
foi a de R$500 mil verba para
a reforma que teria na cadeia
pública, local que abrigaria os
recuperandos. A APAC ficou
formalmente constituída, e até
sendo propaganda dentro e fora
do estado, isso me incomodava,
pois para mim sem o funcionamento dessas como ela existe de
fato? Não adianta estar somente
formalmente constituída. Nós,
com toda a diretoria, trabalhamos muito, tivemos despesas
pessoais com a locomoção viajando o interior todo buscando
o apoio de colegas que externaram o desejo e que receberiam
os presos no período da reforma, neste sentido não faltou
apoio”, finalizou Drª Rita Machado Prestes.
No período de três anos,
entre trâmites burocráticos,
audiências públicas, reuniões
de diretoria, promoções foram
realizadas com o apoio da comunidade em que recursos foram angariados, custeando as

mento. Lamentavelmente, pela falta
de uma fiscalização severa é que até
Bolsonaro pretende associar aos latifundiários do país e do exterior e
acabar com a Floresta Amazônica.

Opinião do Blog
Folha de São Paulo: empresas
bancam milhões de fake news no
whatsapp contra Haddad!
Várias empresas estão comprando pacotes de disparos em
massa no whatsapp contra o PT e
Haddad, e já estavam preparando
uma grande operação para esta semana para eleger o candidato presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). O
assunto foi amplamente divulgado
pelo jornal Folha de São Paulo na
quinta-feira, dia 18 de outubro.
Este vergonhoso tipo de comportamento de vários empresários brasileiros que já gastaram mais de doze
milhões de reais, fere totalmente
a Lei Eleitoral. O problema é que
nós temos no país, um fraquíssimo
Tribunal Superior Eleitoral (TSE),
comandado pela medrosa ministra Rosa Weber, que na linguagem
popular é uma banana, não tendo a
menor capacidade de tomar qualquer iniciativa para coibir esse tipo
de irregularidade. Todo mundo
sabe que não é de hoje que várias
empresas (HAVAN, Supermercados Condor, etc.) já foram denunciadas pela imprensa por estarem
pressionando os seus funcionários
a votarem contra o PT, ameaçando-os de mandá-los embora. Isso fere
também a Constituição Brasileira.
Como se vê, o whatsapp pode ser
tratado com um aplicativo, podendo eleger um presidente da república, como Bolsonaro, por causa
dos fakes news pelas redes sociais.
O que podemos esperar do nosso
cambaleante TSE nesta república
de bananas? Mas qual é o grande
interesse das empresas em investir
pesado para a eleição de Bolsonaro? Eu sei, você sabe. A indústria
Taurus de armas, por exemplo, está
rindo a toa, pois as suas ações es-

tão super valorizadas, uma vez que
é intenção de Bolsonaro, caso eleito,
armar a população brasileira.
Bolsonaro pretende aumentar
a área de desmatamento da Floresta Amazônica!
Considerado o pulmão do
mundo e patrimônio natural da
humanidade, a Floresta Amazônica terá a sua área de desmatamento
aumentada para acomodar os interesses políticos de agropecuaristas
que lhe dão apoio, além do capital
estrangeiro. Em função disso, o
Brasil poderá ser afastado do acordo do tratado mundial sobre o
clima assinado em Paris. Dentro
desse contexto, Bolsonaro quer unir
ao Ministério da Agricultura o Ministério com Meio Ambiente e acabar com o Ibama. Afinal, o que é o
desmatamento? No caso específico,
o desmatamento da Floresta Amazônica é um dos principais problemas ambientais do mundo atual
em função da grande importância
daquela floresta. Esse desmatamento poderá ocasionar a extinção de
muitas espécies animais e vegetais,
assim como a redução da produção
de oxigênio através da fotossíntese,
cujo o oxigênio é a substância fundamental para a vida. São 6,5 milhões de quilômetros quadrados de
Floresta Amazônica, sendo 85% em
território brasileiro, banhada por
grandes e pequenos rios, com destaque para o Rios Amazonas, Negro
e Solimões. Com o desmatamento,
poderemos ter vários problemas
sérios como erosão, danos irreparáveis para o ecossistema, aumento
da poluição do ar pelas queimadas,
extinção de espécies animais e vegetais, efeito estufa, assentamentos
humanos, garimpeiros, etc. Como
se vê, precisamos é zerar o desmata-

Apenas 3,3% dos estudantes
brasileiros querem ser professores!
15 de outubro, é a data em que
comemoramos efusivamente em
todo o país, o Dia do Professor. É
aquele dia que todos nós saudamos
a profissão de professor como responsável pela formação das demais
profissões, em que pese a pouca
atenção que os nossos governantes
tem para com a classe. Em recente
pesquisa realizado pelo Interdisciplinaridade e Evidências no Debate
Educacional (IEDE), apenas 3,3%
dos estudantes brasileiros de 15
anos querem ser professores. Como
se vê, o sonho de ser professor está
cada vez menor. E quando se fala em
ser professor na educação básica, o
percentual de alunos pretendentes é menor ainda: apenas 2,4%. A
primeira causa da falta de interesse
pela profissão é a repressão pelos
familiares que consideram a profissão mal remunerada, sem futuro
para os filhos, e também sem status.
Outra questão do desinteresse pela
profissão, é que cerca de 49% dos
professores não indicam a profissão
para os seus alunos porque além da
má remuneração, não há planos de
carreira, sobrecarga de trabalho e
dificuldade em desenvolver cursos
de formação. Devemos considerar
ainda a má educação dos jovens
hoje em dia. Há também uma defasagem salarial muito grande na categoria nos diversos Estados e Municípios do país. O trabalho de um
professor é muito complexo pois
envolve relação humana entre professor e aluno. O professor tem que
ouvir, ensinar e envolver o aluno no
processo de aprendizagem. Com os
salários baixos, o professor acaba
sofrendo um stress muito grande,
comprometendo em diferentes aspectos a sua saúde. Em países onde
o professor é bem remunerado, para
se tornar um professor exige muita
competência pois a concorrência é

Fotos: José Antônio Costa

“Com o fim da APAC,
os recursos angariados
com as promoções
serão investidos na
Cadeia Pública de Alto
Paraná”, explicou a
Juíza de Direito Drª
Rita Machado Prestes

anuidades com a FBAC (Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados) da qual a
APAC era conveniada. Com o
encerramento das atividades, as
sobras de caixa, somando um
montante de mais de R$17 mil
cumprirão de certa forma sua
finalidade, pois o esforço da comunidade será investido na cadeia local onde parte do muro
foi derrubada com as chuvas do
mês de outubro além de atender
outras demandas estruturais do
prédio da delegacia.

muito grande e a qualidade do ensino é excelente. Luxemburgo, Suíça,
Alemanha, Holanda, Canadá, Irlanda, Dinamarca, Bélgica, Austrália e Coréia do Sul, pela ordem, são
os países que melhores pagam os
professores no mundo. Só para se
ter uma ideia, em Luxemburgo, um
professor recebe em média 8 mil e
500 dólares mensais. Aqueles que
trabalham com crianças, são ainda
melhores remunerados.
Coisas do Cotidiano
• Afinal, quem foi o Coronel
Ustra que Bolsonaro tanto elogia?
Carlos Alberto Brilhante Ustra foi
o ex-chefe do DOI - CODI, do II
Exército, de 1970-1974. Era um órgão do Exército, em São Paulo, responsável pelas represálias, torturas
e mortes, no período do Golpe e
Revolução de 1964 até 1985. Civis, militares, jornalistas, homens e
mulheres, enfim, todos aqueles que
se manifestassem contrário a revolução militar, era inapelavelmente
torturado até a morte. Até hoje não
se sabe exatamente quantas pessoas
passaram pelas mãos do Coronel
Ustra, apelidado de Dr. Tibiriçá,
que torturou e executou. Em 2008,
Ustra foi condenado pela Justiça
de São Paulo como torturador em
conseqüência de várias denúncias
de familiares torturados e mortos
pelo coronel. Em outubro de 2015,
Ustra morreu de câncer em um
Hospital de Brasília;
• Vários jornais da Imprensa
Internacional chamam a atenção
dos brasileiros sobre quem é Bolsonaro, chamando-o de psicopata

A Presidente da APAC,
Aparecida Remedi
Osmarin lamentou o
fim da entidade. “É
algo muito triste, mas
a semente foi plantada
e a filosofia de
recuperar o indivíduo
é algo que podemos
aplicar em todas as
esferas da vida”, disse
à reportagem

que ameaça o Brasil com violência,
tortura, racismo contra as mulheres, gay, negros, índios, pobres, a
favor do desmatamento da Amazônia, defensor dos empresário, a favor de armar a população, desrespeito a Justiça e outras coisas mais.
The New York Times, é um dos jornais que faz esse comentário;
• Causou péssima repercussão
na sociedade brasileiro as declarações de Eduardo Bolsonaro, eleito
para deputado federal, ao dizer que
o Supremo Tribunal Federal (STF)
poderá ser fechado por um cabo e
um soldado. Ouviu horrores de diversas autoridades, que chamaram
a família de fascista;
• Taurus, empresa brasileira de
armas que patrocinou eleições de
diversos deputados para defender
os seus interesses, viu as suas ações
aumentarem em mais de 100% no
mercado. Caso Bonsonaro ganhe
as eleições, a população brasileira
será armada e, conseqüentemente,
a venda dos produtos da Taurus vai
bombar;
• Meu sobrinho Herivelto Oliveira, candidato a deputado estadual pelo PPS, fez 15 votos em
Nova Esperança e mais de 20.200
votos a nível de Paraná. Foi bem
votado com pouco investimento.
Herivelto agradece!
• Boca Juniors e Grêmio largam na frente nas semifinais da
Libertadores 2018;
• Será que os fakes news no
whatssapp fossem do PT contra
Bolsonaro, a solução do caso não
seria outra? Alias, há um movimento nacional para acabar com

ENTRELINHAS

o PT!
• E o presidente do Movimento Brasil Livre (MBL) se elegeu a
deputado federal as custas das pessoas que viviam nos movimentos
de rua xingando Dilma Rousseff,
Lula, pedindo o impeachment da
ex presidente, em nome da democracia. Tem gente dizendo como
fui trouxa. Se arrependimento
matasse!
• Finalmente domingo, 28 de
outubro, vamos escolher o presidente do Brasil. Representando a
direita, o capitalismo, teremos Jair
Messias Bolsonaro (PSL) e, do outro lado, representando a esquerda
e as classes menos favorecidas,
Fernando Haddad (PT). Na realidade, esta eleição já poderia ter
sido definida, caso Lula estivesse
na disputa. Mas como todos sabem, a Justiça politizada tirou este
direito do cidadão Lula através de
uma delação premiada, sem provas, contestada por juristas, imprensa internacional. Que Deus
ajude o vencedor a reger os destinos de nosso país;
• Pastores líderes dos evangélicos no Brasil, Edir Macedo, Malafaia, Crivela, etc., fazendo campanha corpo a corpo com os pastores
das mais diferentes igrejas evangélicas pedindo voto para Bolsonaro,
em nome de Cristo. Perguntar não
ofende: Dá para você falar em Cristo com essas ideias de Bolsonaro?
Matar em nome de Cristo é correto? Qual a sua opinião?
• Lema da ditadura militar de
1964-1985: "Brasil, ame-o ou deixe-o"!

***IBOPE diz: Em São Paulo, capital, já aconteceu a virada: Haddad 51% e Bolsonaro 49%.*** Neymar e Bruna
Marquezine se separaram novamente. Motivo: política. Neymar e família são a favor de Jair Bolsonaro, ao passo que
Bruna Marquezine é Haddad até debaixo d´água.***A ex-candidata a presidente Marina Silva formalizou o seu apoio a
Haddad.***"Chamar de movimento um golpe reconhecido historicamente é tripudiar sobre a história brasileira."
"De algum modo, é desrespeitar nossas vítimas." (Dra. Kenarik Boujidikian - Desembargadora do Tribunal de Justiça
de São Paulo que está sendo questionada pelo Corregedor Nacional da Justiça, ministro Humberto Martins, pelo fato
da desembargadora não aceitar que o Golpe/Revolução Militar de 1964 seja chamada pelo presidente do STF, Dias
Toffoli, de apenas Movimento de 1964).***"Erro da ditadura foi torturar e não matar" (Bolsonaro na Jovem Pan
02/6/2016).***"Vamos fuzilar a petralhada (PT) aqui do Acre já que gosta tanto da Venezuela, essa turma tem que
ir pra lá" (Bolsonaro em 02/09/2018, em Rio Branco, Acre, simulando disparos contra eleitores do PT.).***Através do
voto você não muda nada neste pais. Você só vai mudar quando houver uma guerra civil aqui dentro". (Bolsonaro
na TV Bandeirante).
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NOVA ESPERANÇA
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A

duplicação da BR 376
fez com que boa parte
do traçado da rodovia
sofresse alteração com vistas
a abrigar o complemento das
pistas. O trevo que dá acesso à Rodovia Júlio Zacharias
(PR555), perpendicular à pista principal, sofreu alteração
em seu sentido para se adequar à alça de acesso à entrada de Nova Esperança.
Por conta disso, uma importante área onde antes
passava o traçado original da
PR555 acabou sendo inutilizada, inclusive gerando confusões aos motoristas mais
desavisados.
Da forma como está, o espaço de pouco mais de 1200
metros quadrados, pertencentes ao DER está ocioso,
comprometendo a trafegabilidade além de causar um
péssimo aspecto visual aos
usuários da via e moradores
da região.

AVANÇOS
Na última semana aconteceu uma reunião entre
o prefeito Moacir Olivatti,
Presidente da Associação
Comercial Paulo Oliveira e
o gerente da concessão que
acompanha os trabalhos da
Viapar, Carlos Guilherme Pittarello com vistas a solucionar
os entraves que culminaram
com a suspensão das obras
no trevo de acesso secundário, conhecido popularmente
como “Sonrisal”, que leva esse

Município pede ao DER doação
de área inutilizada para urbanizar
trevo de acesso aos distritos
A solicitação visa também a compensação por outras áreas cedidas
pelo município no processo de duplicação da BR 376. Embelezamento
da entrada da cidade e segurança para o tráfego de pedestres
pontuam as principais melhorias a serem efetuadas no local
por conta do enorme obelisco
em formato redondo que lembra o famoso antiácido e que
marcou o asfaltamento da rodovia do Café, nos idos da década de 70.
Após conferirem in loco às
demandas exigidas pelo município que comprometem o
escoamento à região do Parque Cidade Alta, Vila Regina
e propriedades rurais, a comitiva se dirigiu ao trevo de
acesso principal onde, novas
adequações foram propostas
pelo prefeito que aproveitou o
ensejo para solicitar do DER a
doação da referida área.
Segundo Moacir, o município pretende fazer no local
uma praça ou jardim, estender
o acesso dos pedestres e ciclistas até o pontilhão, gerando
mais segurança à população.
“Isso além de embelezar a
entrada da cidade, fará a urbanização do espaço que está
sendo mal utilizado por motoristas desavisados, que fazem

Foto: Alex Fernandes França

O novo traçado de parte da Rodovia Julio Zacharias deixou ocioso um espaço de aproximadamente 1200 metros quadrados no
trevo principal. Município pretende fazer no local um jardim, travessias elevadas estendendo o acesso dos pedestres e ciclistas
até a alça de acesso à cidade

conversões em locais proibidos, deteriorando ainda mais
o ocioso espaço. O município
entregou outras áreas ao DER
por conta da duplicação, nada
mais justo do que eles fazerem a compensação por esta
área de grande importância
para a coletividade. Temos

que planejar a cidade para os
pedestres e para isso vamos
construir travessias elevadas
no local com vistas a fazer
com que os motoristas, que
trafegam em alta velocidade, tenham que parar, dando
prioridade aos transeuntes”,
salientou o prefeito.

O projeto original da Viapar deverá sofrer alterações
para atendimento ao pedido
formulado pela Procuradoria
Jurídica do Município e das
determinações judiciais em
curso. Sobre o comprometimento no cronograma das
obras, o engenheiro do DER

Carlos Guilherme Pittarello
disse que possivelmente não
haverá atrasos e as adequações serão ajustadas dentro
do tempo previsto e pediu ao
prefeito que este formalize o
requerimento. “ possibilidade
de que a doação se concretize
é grande”, pontuou.

Doação para o fundo dos Anibelli critica Copel por
direitos do idoso por pessoa falhas no fornecimento
física - Nova Esperança/PR
de energia elétrica na
De acordo com art. 9º
e seguintes da IN RFB nº.
1.131/2011:
A pessoa física pode deduzir o imposto apurado na
Declaração de Ajuste Anual, a
que se refere o art. 54, as doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais, ou Municipais
do Idoso;
As importâncias deduzidas
a título de doações sujeitam-se
à comprovação, por meio de
documentos emitidos pelos
conselhos gestores dos respectivos fundos. As doações
efetuadas em moeda devem
ser depositadas em conta específica, aberta em instituição
financeira pública, vinculada
ao respectivo fundo;

Os Conselhos Municipais,
Estaduais ou Nacional do Idoso, controladores dos fundos
beneficiados pelas doações,
devem emitir comprovante
em favor do doador, observado o disposto no art. 4º desta
Instrução Normativa.
Limite para doação anual
- até 6% do valor do imposto
devido
* Só é possível a doação
dentro do exercício corrente
*
* Só é possível a dedução
no IR para declarações no
modelo completo *
Sugestão: Usar como base
de cálculo sempre o valor do
imposto apurado no ano an-

região noroeste

terior.
COMO DOAR:
Efetuar depósito identificado ou transferência
bancária e imprimir 03
(três) vias do comprovante
(contribuinte(doador)/
prefeitura(fundo)/Asilo).
A conta bancária do Fundo
do Idoso de Nova Esperança é:
BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0509-6
CONTA CORRENTE: 34859
-7
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DO IDOSO
Maiores esclarecimentos,
falar com Max nos fones: 44
3252-4511 ou 44 98809-9229.

E
A Diretoria do Asilo São Vicente de Paulo agradece a toda população
pelas contribuições através do Programa Nota Paraná.
O Asilo São Vicente de Paulo é cadastrado como entidade que pode
ser beneficiada no programa Nota Paraná. Qualquer pessoa pode doar
uma Nota ou Cupom Fiscal sem cadastrar o CPF para o Asilo, gerando
assim créditos que serão revertidos em benefícios para nossos idosos.
Graças a essa colaboração, mensalmente o Asilo tem recebido de
repasse o valor médio de R$ 1.000,00 o que tem ajudado muito nas
despesas.
Doe seu cupom fiscal sem CPF, com essa atitude você ajuda o Asilo
São Vicente de Paulo!

m discurso nesta terça-feira (23) na Assembleia Legislativa, o líder
da oposição, deputado Anibelli Neto (MDB), criticou a
Copel pelas frequentes falhas
no fornecimento de energia
elétrica aos municípios da
região noroeste ocorridas no
último final de semana.
Anibelli explicou que algumas localidades ficaram
sem energia elétrica por
dois, três ou até quatro dias.
“Consumidores, fornecedores, agricultores e produtores rurais tiveram prejuízos
enormes em virtude das quedas de energia causadas pelas
chuvas. A realidade é que as
quedas no fornecimento de
energia nunca foram tão frequentes”, afirmou.

O parlamentar questionou a capacidade das empresas terceirizadas contratadas
pela Copel para prevenir
as interrupções no fornecimento de energia bem como
restabelecer rapidamente os
servidos. “O que está acontecendo? As quedas de energia
são resultado das terceirizações, considerando que os
funcionários destas empresas
não têm a mesma capacidade
dos copelianos? Quanto de
prejuízo foi causado ao povo
paranaenses nestes dois, três
ou quatro dias de interrupção
no fornecimento de energia?
Isso é algo extremamente danoso, prejudicial a todas as
camadas da sociedade”.
Ainda nesta terça-feira,
o deputado apresentou um

requerimento de pedido
de informações ao governo
sobre o tema. O deputado
questionou quais empresas
terceirizadas realizam serviços relacionados a geração,
distribuição e manutenção
da rede elétrica; em quais
localidades houve registro
de queda do fornecimento
de energia nos últimos dois
anos; quantas solicitações de
ressarcimentos de danos ocasionadas por falhas no sistema ou demora no restabelecimento do serviço foram
apresentadas pelos consumidores à Copel nos últimos
dois anos; e se há previsão
para a criação da Diretoria
de Interior da Copel, com o
objetivo de prevenir as falhas
nos serviços.
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ARTIGO

CURIOSIDADE
BÍBLICA: COM QUEM
CAIM SE CASOU?
Por: Alison Henrique Moretti

A Bíblia é alvo de muitas críticas, uma delas é de haver
algumas “contradições” presente em diversos textos. E um
desses casos mais famosos é a pergunta: Com quem Caim se
casou se o texto relata a existência de uma única mulher na
terra, sendo essa Eva, sua mãe?
Veja o texto:
Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou
e deu à luz Caim. Disse ela: "Com o auxílio do Senhor tive um
filho homem".
Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor.
Gênesis 4:1,2
Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na
terra de Node, a leste do Éden.
Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu
à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, à qual deu o
nome do seu filho Enoque.
Gênesis 4:16,17
As respostas são das mais criativas possíveis, inclusive que
já existiam outros seres humanos na terra quando Adão e Eva
foram criados ou que Deus criou milhares de pessoas e não
apenas Adão e sua companheira.
Essas são hipóteses descartáveis, pois são contrarias a
todo o resto das Escrituras.
A resposta mais plausível é que Caim provavelmente casou-se com uma de suas irmãs ou até mesmo uma sobrinha.
Ficou curioso? Vamos entender melhor isso.
O livro de Gênesis retrata, em poucas palavras, uma criatura modelada com material terreno, com o sopro de Deus e
feita semelhante a Deus. A história espiritual dessa criatura
vai da inocência à desobediência, rumo a um declínio moral
que os princípios da civilização nada podem fazer para sustar.
O livro se desenrola em duas partes desiguais, a segunda
das quais começa com o aparecimento de Abraão na junção
dos capítulos 11 e 12. A partir dai todo o livro se desenvolve
em torno da história de Abraão e sua descendência.
Os capítulos 1 a 11 descrevem duas progressões antagônicas: primeiro, a ordenada criação realizada por Deus, até
o seu clímax no homem como ser responsável e abençoado;
e depois a obra desintegradora do pecado, até o seu primeiro
grande anticlímax no mundo corrupto do dilúvio, e seu segundo anticlímax na loucura de Babel.
Em Genesis temos três temas principais; Deus, o homem
e a salvação.
•
Deus como criador de todas as coisas.
•
O homem com criatura de Deus perfeita em primeiro plano e em seguida, logo após a queda, como ser pecador e
separado de Deus.
•
E por fim a salvação, que é a resposta de Deus ao
pecado do homem e que virá por meio da descendência de
Abraão.
É um erro buscar nas paginas do Genesis uma resposta
cientifica acerca da origem do universo, o livro foi escrito
para uma sociedade diferente dessa sociedade moderna e
cientifica na qual vivemos, em outras palavras, Genesis é um
livro de fé. Isso explica o porquê das muitas perguntas sem
respostas que Genesis contem.
A principio, Genesis nos fala sobre três filhos gerados por
Adão e Eva, eles são: Abel, Caim e Sete. O fato de não haver
menção de outros filhos não significa que eles não tenham
existido.
Mas, nos vem à questão, porque a Bíblia omite a existência desses outros filhos?
A resposta é simples, a história de Caim e Abel aparece
para mostrar a maldade implícita no coração do homem, isso
por consequência da queda, fica claro que o fato de Adão e
Eva terem pecado, agora toda a humanidade também estava
na mesma condição. E por conta desse estado de corrupção
humana é que Caim tem seu coração tomado de inveja e ira
contra Abel resultando no primeiro homicídio relatado pela
Bíblia.
Depois do exílio de Caim, Genesis nos fala de outro filho
que Eva teve com seu marido Adão. Esse se chamou Sete. É
por meio da descendência de Sete que a história da salvação
vai se desenrolar. Abraão foi um descendente de Sete, e como
sabemos, Abraão é o pai do povo de Israel, povo esse de onde
também veio Jesus, o nosso Salvador.
Sendo assim, fica evidente que Adão e Eva tiveram sim
outros filhos além dos três mencionados. Depois que Caim já
havia se casado e se retirado para a terra de Node, a Bíblia diz:
“Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros
filhos e filhas.”
Gênesis 5:4
Sendo assim é impossível determinar qual a quantidade
exata de filhos que Adão e Eva tiveram, podemos apenas supor que foram muitos.
Diante disso, nos é plausível afirmar que Caim casou-se
com uma de suas irmãs, ou até mesmo com uma sobrinha
que com certeza era filha de um casal de
irmãos dele.

Alison Henrique Moretti é Teólogo, acadêmico
do curso de Licenciatura em Filosofia da Unipar
e está se especializando em Filosofia Contemporânea pela Faculdade Estácio de Curitiba.

Servidor público de Floraí é
preso por suspeita de pedofilia
na internet e peculato
Na casa do suspeito foram encontrados diversos objetos
pertencentes à Secretaria de Esportes Municipal que
seriam usados para atrair menores de idade: meiões,
medalhas, shorts, bolas e tênis estavam entre os ítens
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

N

o sábado, dia 20 de
outubro,
Policiais
Militares, em cumprimento de mandado de
busca e apreensão pessoal e
domiciliar, munidos de uma
informação que dava conta do estupro de vulnerável,
prenderam o gari W.F.S., que
segundo ele próprio declarou, tinha acesso à quadra
esportiva, e outros ambientes públicos onde crianças e
adolescentes se concentram
e praticam esportes. Os tênis e outros objetos seriam
portanto destinados a atrair
alguns “moleques”. Em seguida, o homem foi encaminhado à Polícia Civil de
Nova Esperança.
Diante dos fatos, que geraram grande repercussão na
comunidade floraiense, a reportagem conversou com o
delegado Dr. Leandro Farnese Teixeria, responsável pela
condução do caso. Segundo
ele, “os objetos não foram autorizados pelo Secretário de

Esportes, portanto não deveriam estar na casa do suspeito. Embora ele trabalhasse no
setor de esportes, não era a
origem do concurso ao qual
este prestou. Ele foi preso em
flagrante por peculato, pois
tinha em sua posse objetos
pertencentes ao patrimônio
público, ou seja, que não lhe
pertenciam. Provavelmente ele usava estes materiais,
doando ou permitindo o uso
como forma de atrair adolescentes até sua residência. Em
troca disso ele exigia a prática de atos libidinosos ou sexuais”, explicou Farnese.
Ainda segundo a polícia, os adolescentes com os
quais o suspeito estava se
envolvendo eram maiores
de 14 anos. “Os que nós ouvimos não manifestaram terem sido vítimas de violência ou ameaça a ponto disso
ser utilizado para a prática
do ato libidinoso ou sexual,
ou seja, foi algo consensual.
Ainda que tenha uma natureza homossexual, não se
vincula a nenhum crime ou
seja, acima de 14 anos com
consentimento. Estamos in-

Foto: Alex Fernandes França

A polícia encontrou no celular do suspeito, cenas de pornografia com adolescentes, crime previsto no Estatuto da Criança e
do Adolescente. “Este está preso por peculato e também armazenar conteúdo pornográfico envolvendo adolescentes”, frisou
o delegado.

vestigando se há alguma outra vítima. Os crimes dizem
respeito ao armazenamento
de vídeos com adolescentes,
conhecido por crime de pedofilia na internet além do
peculato em si, ”, reforçou
Dr. Leandro.

Preso preventivamente, o
suspeito já está respondendo por crime de peculato
podendo gerar até 12 anos
de prisão e por armazenar
imagem com adolescentes de
conteúdo pornográfico, cuja
pena pode chegar a três anos.

DIREITO DE RESPOSTA:

REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO OBSERVATÓRIO SOCIAL
Notícias falsas, histórias fabricadas, boatos, não são novidades. Atualmente são chamadas de Fake News, sendo
notícias falsas que se espalham
rapidamente e possuem grande potencial de repercussão,
trazendo desde uma simples
informação até a mais descabida, conseqüências catastróficas, prejudicando pessoas
comuns, políticos, celebridades, empresas, etc. Darnton
(2017) relembra o surgimento
dos pasquins, na Itália do século XVI, que se transformaram em um meio para difundir notícias desagradáveis, em
sua maioria falsas, sobre personagens públicos.
Um caso de Fake News
propagado para toda a população, por exemplo, foi a publicação ocorrida neste mesmo Jornal na Edição nº 1023
de sexta-feira, 19 de outubro
de 2018, página 08 na coluna
Observatório Social: "Sobre
diárias e promessa de campanha", acerca dos valores gastos
com diárias no Poder Legislativo de Nova Esperança.
Nesta publicação foi mencionado a seguinte informação: “No ano passado gastaram com diárias cerca de R$
50 mil reais, que foi o teto previsto no Orçamento.”, Todavia, referida informação não
procede, tendo em vista que, a
Câmara Municipal no ano de
2017, previa em seu orçamento um gasto de R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) para
concessão de diárias. Entretanto, desse total, os Vereadores e funcionários utilizaram
apenas o valor de R$ 29.685,00
(vinte e nove mil seiscentos e
oitenta e cinco reais). O que

demonstra a primeira evidência de uma Fake News.
Nesse ano o teto é de R$ 25
mil reais. Contudo deste valor, até a presente data, foram
gastos R$ 20.250,00 (vinte mil
duzentos e cinquenta reais).
Ou seja, a Câmara Municipal
economizou do ano passado até agora um total de R$
25.065,00 (vinte e cinco mil
e sessenta e cinco reais) em
diárias, uma vez que não houve utilização de todo o valor
previsto no orçamento. Além
disso, a previsão orçamentária
das diárias para o ano de 2019
é de R$ 60.000,00 (sessenta
mil reais). Porém, isso não significa que esse valor será utilizado em sua totalidade.
Ademais, foi mencionado
que: “O que podemos concluir
na comparação é que nossa
Câmara de Vereadores está
gastando um valor bastante
expressivo com diárias e uma
boa parte dela é justificada por
visitas a gabinete de deputado
na Assembléia Legislativa,
para angariar recursos”.
Ao contrário do alegado,
as diárias foram concedidas
aos vereadores quando em
missão de representação do
Legislativo, no exercício de
atividades ligadas diretamente à esfera da atuação parlamentar, ou para participação
em conferência, seminário,
palestras, cursos e eventos de
interesse da Câmara Municipal e aos servidores efetivos
e comissionados para participação em conferências, seminários e palestras de interesse da Câmara, bem como,
em cursos de treinamento,
reciclagem e aperfeiçoamento
voltados para o exercício de

suas funções, tudo de acordo
com o que estabelece a Lei
Municipal 1.706/2007 e Resolução 003/2007.
O Observatório Social relatou ainda que: “Também foram realizados cursos, como
por exemplo o curso de Pregoeiro, pela zeladora da Câmara e por uma funcionária
nomeada em cargo comissionado, onde foram gastos um
total de oito diárias, mais o
custo do curso e de transporte
que nenhum proveito trouxe
aos contribuintes”. Mais uma
informação que não procede.
Primeiramente, foram gastos
um total de 6 (seis) diárias
para a realização do curso,
sendo 3 (três) diárias para a
Auxiliar de Serviços Gerais (e
não zeladora como mencionado) e 3 (três) diárias para
a funcionária nomeada em
cargo comissionado. Destaca-se que ambas fazem parte da
Comissão de Licitação, tendo
em vista o reduzido quadro
de funcionários efetivos desta Casa de Leis. Conseguinte,
membros da Comissão de Licitação, nada mais conivente que os mesmos busquem
aperfeiçoamentos para as funções que ocupam, em especial
se tratando de algo tão complexo como procedimentos
licitatórios.
No que tange a construção da sede própria, a Câmara
Municipal esclarece que durante muito tempo esteve instalada nas dependências da
Prefeitura Municipal, assim
como a Câmara Municipal de
Floraí, sendo que durante esse
período, ambas não arcaram
com despesas de aluguel. Esclarece ainda, que economi-

zou com a confecção do projeto arquitetônico um valor
aproximado de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais), tendo em
vista que o projeto foi doado
à Câmara Municipal pelo
atual Vice-Prefeito e Secretário da Indústria e Comércio
Rafael Kreling. Economizará
ainda com a contratação de
engenheiro responsável para
acompanhamento da obra,
uma vez que o Poder Executivo disponibilizará ao Poder
Legislativo, sem qualquer
ônus, servidor responsável
para tanto.
Certamente que os valores
gastos com diárias não vão interferir para a construção da
sede própria, pois para esse
fim a Câmara já possui orçamento específico, sendo que
todos esses valores, inclusive
das diárias, já foram demonstrados em audiências públicas
quadrimestrais, realizadas na
sede da Câmara Municipal,
contando com a participação
de membro do Observatório
Social.
Logo, sendo o observatório social um espaço para o
exercício da cidadania, que
deve ser democrático e apartidário e reunir o maior número possível de entidades
representativas da sociedade
civil com o objetivo de contribuir para a melhoria da
gestão pública, deve redobrar
os cuidados com o que produzem e publicam, a fim de não
induzir a sociedade a percepções equivocadas dos órgãos
públicos.
Câmara Municipal
de Vereadores de Nova
Esperança
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Polícia recupera parte dos objetos
furtados da Copel de Nova Esperança
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

roubo a Copel de
Nova
Esperança,
ocorrido no último
sábado (20) mobilizou o setor de investigação da Polícia
Civil de Nova Esperança que
segue na busca pelos autores do crime. Na ocasião, os
bandidos pularam o muro e
tiveram acesso às chaves do
veículo da Companhia de
Energia Elétrica e do interior

O crime havia ocorrido no último sábado (20). A Polícia Civil
recebeu, na tarde de quinta-feira (25) a denúncia de que uma
sacola havia sido abandonada em um terreno com objetos suspeitos
dos carros os assaltantes roubaram duas motosserras, um
aparelho de tv e outros objetos.
Os prejuízos beiram R$5
mil, porém, na tarde de quinta-feira (25) a PC recebeu
uma denúncia de que uma
sacola havia sido abandonada
em um terreno com objetos

VOLTANDO AO FOCO
O Observatório Social do
Brasil foi criado com o intuito que os cidadãos pudessem encontrar um ambiente
favorável para fazer o controle social da Administração Pública, uma vez que a
nossa história mostra que o
afastamento da política, pelos
cidadãos de bem, permitiu
que chegássemos a um nível
insustentável de privilégios
e descaminhos por parte um
grande número dos agentes
políticos.
O voto e o controle social
são as formas mais genuínas
de exercício da democracia,
pois como disse Abraham
Lincoln, “A democracia é o
governo do povo, pelo povo e
para o povo”. E quando combatemos a participação popular ou buscamos enfraquece-la é a própria democracia
que estamos atacando. Movimentos articulados no sentido de intimidar a participação popular, ainda que por
sentimento de auto preservação, não contribuem para o
fortalecimento da sociedade
e da sua relação com o poder
público.
É importante esclarecer
sobre o trabalho dos observadores, que não são fun-

Halloween se tornou uma
franquia muito lucrativa ao
longo dos últimos quarenta
anos, mas ser uma franquia de
terror lucrativa não é sinônimo
de qualidade. Bem por isso, seu
criador John Carpenter resolveu dar seu aval à produção que
estreou ontem e que busca ser
uma continuação direta do primeiro filme, o clássico de 1978.
A Coluna Sétima Arte traz tudo
o que você precisa saber sobre o
excelente Halloween.
Era 1978 e os fãs do cinema
se deparavam com uma obra
prima do terror e suspense,
retratando os horrores de Michael Myers, um assassino serial frio, e sua perseguição implacável a uma adolescente sem
noção. Esse filme não apenas

cionários públicos que recebem salário para estarem
presentes em todos os atos
da administração, como por
exemplo nas seções da Câmara de Vereadores, pois todos
temos nossas tarefas profissionais e familiares e o tempo
que dispomos para o mister
do voluntariado deve estar
moldado nessa realidade. O
que fazemos é um serviço
voluntário, como qualquer
cidadão brasileiro pode fazer,
independentemente de estar
ou não participando em um
Observatório Social e somos
em número menor que uma
dúzia de pessoas, assim, não
temos como controlar tudo o
que acontece na Prefeitura e
na Câmara. Portanto, a nossa
pauta é escolha nossa e não
ditada por políticos, que estes
sim pediram nosso voto e recebem salário para trabalhar
para o nosso município.
É nosso direito questionar
os atos dos gestores públicos e
nos manifestar democraticamente e isso vem fazendo os
observadores, quando acompanham as licitações, a produção legislativa e os gastos
realizados pelo poder público. E com foco à otimização
e eficiência da aplicação dos

marcou época como se tornou
uma tendência dentre os filmes
do gênero, suscitando clichês e
influenciando outros mestres,
como o próprio Wes Craven
criador da aclamada franquia
Pânico.
Não apenas marcou uma geração, como abriu espaço para
uma infinidade de sequências,
muitas de qualidade extremamente duvidosa e que traíam
a própria essência da história,
como por exemplo, Halloween
3 – Noite das Bruxas, que não
tinha nenhuma ligação com o
assassino Michael Myers, ou
os fatídicos Halloweens 4, 5 e 6
que traziam uma pegada mais
sobrenatural.
Atualmente o cinema vive
um tempo de reboots (história

Divulgação/Polícia Civil

suspeitos.
Segundo o delegado Dr.
Leandro Farnese Teixeira,
“de posse dessa informação,
nossa equipe se deslocou até
o local indicado e localizou a
sacola contendo as duas motosserras. Já estávamos diligenciando atrás dos suspeitos
investigados que abandona-

ram os objetos na tentativa
de evitar a responsabilização”,
explicou o delegado.

recursos públicos, que diga-se de passagem, é o nosso
dinheiro transformado em
tributos, que o Observatório
Social de Nova Esperança já
enviou ofício à Câmara de
Vereadores no intuito de que
transformem as Diárias em
Ressarcimento de Despesas
com comprovação através
de nota fiscal eletrônica. A
resposta que recebemos ao
Ofício nº 20/2018, através do
exmo. Presidente da Câmara, foi um requerimento para
que enviássemos cópia dos
Termos de Compromisso que
5 dos 9 vereadores assinaram,
se comprometendo em envidar esforços para transformar
as diárias em ressarcimento
de despesas (sendo eles: Brayan Oliveira Pasquini, Mauricio Alexandre Marin Gaona,
Carlos Roberto da Silva, Maria Eunice Zacarias e Laercio
Mazzocato Salvaterra), porém, nenhuma outra resposta
recebemos até o momento.
Sendo uma promessa de
campanha assumida pelos
nobres edis com o Observatório, é correto que agora
cumpram com o seu compromisso. E a importância disso
é que as “sobras” das diárias
sejam devolvidas ao erário e
não fique com o agente público, como é o que acontece
hoje. Assim, o agente público
que precisar se deslocar terá
suas despesas ressarcidas,
sem qualquer prejuízo a ele
ou ao trabalho que irá desenvolver e o erário não despenderá nenhum valor além do
que foi necessário, otimizando o uso do dinheiro público.
Porém, na seção da Câmara do dia 22/10, ao invés

de ser tratado sobre o foco
da questão, o ofício enviado
pelo ONESP não foi sequer
citado, mas os vereadores,
com exceção da vereadora
Maria Eunice Zacarias, assinaram um requerimento
para enviar ao Observatório
um ofício pedindo explicações sobre as fontes da matéria veiculada nesse jornal
no dia 19/10, ofício esse que
recebemos e já respondemos.
É certo que alguns números
foram equivocados e já tinha sido objeto de “errata”,
publicada no site do jornal
no mesmo dia da sua publicação impressa e hoje reiteradas de forma física, pois o
Observatório não visa causar
nenhum mal estar ou propagar notícias falsas, mas sendo humanos somos falíveis e
sujeitos a erro, mas também
somos humildes para reconhecer e concertar nossos
erros e foi o que fizemos. Porém, a proporção tomada na
fala de alguns dos vereadores
extrapolou todo o bom senso
e se transformou num ato de
intimidação do trabalho dos
observadores, o que não podemos admitir.
Poderíamos dizer que o
mesmo vereador que nos
acusou de sermos relapsos
em nosso trabalho e não
participar do 1º Congresso
Pacto Pelo Brasil, realizado
pelo OSB em Curitiba, nos
dias 08 a 11/05/2017, participou desse mesmo Congresso recebendo diárias todos
os dias que lá esteve, no valor de R$1.180,00, além do
transporte até Curitiba pago
pelo erário (informações extraídas do Portal da Transpa-

rência da Câmara Municipal
de Nova Esperança), ou seja,
nós contribuintes é que bancamos a sua participação, porém, os observadores não puderam ir por falta de fundos,
já que não temos fonte de
renda que não seja doações
e também não recebemos dinheiro público. Porém, nesse
ano de 2018, no 2º Congresso
Pacto Pelo Brasil, conseguimos viabilizar a ida de um
dos nossos observadores, que
gastou, nos 4 dias de congresso, entre hotel e alimentação, o valor de R$530,29,
conforme prestação de contas realizada em nossa fanpage no dia 11/09/2018, valor
bem aquém do que foi gasto
em diárias em 2017. Apenas
para nos atualizar, como a
diária teve seu valor aumentado de forma expressiva este
ano, passando de R$295,00
para R$450,00, os quatro
dias de Congresso sairiam
por R$1.800,00, valor bem
maior que os R$530,29 gasto
por nosso observador.
Discordar faz parte da democracia, voltar a concordar
também. Por isso, não podemos ser nós contra eles,
mas sim todos nós voltados

antigas estão sendo contadas
com características do tempo presente) e, bem por isso, a
franquia Halloween não poderia ficar de fora. O interessante
é que, diferente do que houve
com outras obras, Halloween
voltou de uma forma muito inteligente. O diretor David Gordon Green resolveu atualizar
a história sem reinventar seu
começo, mas dando continuidade de onde ela havia parado

em 1978 e avançando no tempo
para 2018.
É surpreendente acompanhar na tela o resultado traumático dos acontecimentos
desse primeiro Halloween. As
ações de Myers destroçaram
a vida da garota sobrevivente,
Laurie Strode. É devastador
para os fãs do clássico assistirem a uma Laurie envelhecida,
impiedosa e de uma frieza sem
igual. Tudo isso se agrava mais
ainda quando estão em cena
sua filha e sua neta, o que demonstra que os atos de Myers
não influenciaram apenas Laurie, mas também suas próximas
gerações.
Apresentado de forma fiel à
realidade do nosso tempo, ele
apresenta o fascínio em relação
ao mal e o desprezo para com
a vida. A história de Laurie intensifica essa discrepância, pois
o desprezo das pessoas pelo seu
sofrimento e pelo seu trauma
são ofuscados pela curiosidade
e admiração pelo assassino.
A direção de Gordon Green

é passional e isso é extremamente positivo para o filme,
pois ele faz inúmeras referências
ao clássico e trata a trama com
respeito e reverência. Além disso, ele proporcionou à história
momentos de leveza por meio
do humor, algo essencial diante
da tensão quase constante que o
filme impõe.
O elenco atribui qualidade a
trama por meio de Judy Greer
e Andi Matichak que traduzem
na tela todo o drama, desespero
e aflição de seus personagens,
mas a grande estrela é realmente Jamie Lee Curtis, que volta a
seu antigo papel mais magistral
do que nunca. Jamie Lee Curtis mostra todo seu talento ao
apresentar uma protagonista
que é um misto de loucura e
sanidade, sem exagero, sem caricatura, mas com drama, com
força e com maturação.
Em tempo de empoderamento feminino, assistir a uma
trama como essa é realmente
um prazer. Perceber como o
jogo de gato e rato muda de lado

Duas motosserras
furtadas da Copel de
Nova Esperança foram
recuperadas. Polícia
segue na busca aos
responsáveis pelo roubo

ao Bem Comum. E o que
reiteramos nessa semana é o
respeito pelo valioso trabalho dos vereadores e também
que sejam respondidos o ofícios enviados à Câmara de
Vereadores, para que os nobres edis se posicionem a respeito da proposta do ONESP
de transformar as diárias em
ressarcimento de despesas,
com comprovação através de
nota fiscal eletrônica, sempre
observando um teto de gasto
e também sobre a solicitação
de reunião entre os observadores e os vereadores.
Sabemos onde queremos
chegar e os caminhos que
trilharemos serão escolhidos
na caminhada, sempre observando as regras de legalidade, transparência e boa-fé.
Temos uma vontade inabalável de ajudar a transformar
nosso Município num exemplo de boa administração e
prosperidade para o resto do
país e por isso nos incomodamos e saímos do comodismo. Contamos com o apoio
e compreensão dos nossos
agentes políticos, para que
trilhem esse caminho conosco e juntos transformemos
esse sonho em realidade.

ERRATA: No artigo intitulado “Sobre diárias e promessa de campanha” (19/10/2018) houveram dois erros
quantitativos, um no valor total das diárias gastas no
ano de 2017, pois a previsão de gasto era de 50 mil reais,
mas segundo o Portal da Transparência da Câmara do
Município de Nova Esperança, foram efetivamente gastos
R$29.685,00, portanto, o valor até 2019, caso gastem o total
previsto para 2018 e 2019, poderá chegar a R$114.685,00 e
não R$135.000,00 como diz a matéria e o segundo ponto é
quanto à quantidade de diárias para o Curso de Pregoeiro,
que foi no total de 6 e não 8, como constou.

e a forma como a vida preparou
Laurie Strode para enfrentar de
igual para igual o assassino não
é apenas uma questão de justiça, é um deleite para os fãs e
para o público em geral.
Vamos à trama! Muitos anos
após ter escapado do ataque de
Michael Myers em uma noite
de Halloween, Laurie Strode
terá que confrontar o assassino
mascarado pela última vez. Ela
foi obrigada a conviver por décadas com a memória de ter sua
vida por um triz, mas dessa vez,
quando Myers retorna para a
cidade de Haddonfield, ela está
muito mais que preparada.
Por que ver esse filme? Porque é um clássico, um filme de
horror que impõe uma sensação quase constante de medo
e angústia. Não apenas uma
continuação do filme de 1978,
mas uma clara homenagem.
Vá ao cinema e aprecie o filme,
pois talvez você precise de mais
quarenta anos para ver algo tão
bom na franquia Halloween
novamente. Boa sessão!
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Presidente Castelo Branco realiza palestras
de Educação para o trânsito e meio ambiente
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A

Prefeitura de Presidente Castelo Branco, realizou em parceria com o Departamento
de Estradas de Rodagem do
Estado do Paraná (DER/
PR) as palestras com o tema
“educação para o trânsito”.
As palestras aconteceram na terça e quarta-feira
(23 e 24), nas Escolas Municipais e também na Escola Estadual Maria Carmella
Neves de Souza, coordenadas pela gerente da Escola
de Trânsito do DER - Superintendência regional noroeste, Nilza Maria de
Carvalho e demais colaboradoras do órgão.
Durante a capacitação com os alunos, foram
abordados assuntos rela-

cionados aos cuidados de
pedestres e motoristas com
o trânsito, a importância de
caminhar na calçada, para as
crianças foi destacado a importância de estar sempre de
mãos dadas com os responsáveis, o significado sinalização de trânsito, bem como
a utilização das passarelas
localizadas no perímetro
urbano do município [km
146 da BR-376]. Os temas
foram apresentados de forma didática e lúdica, com a
utilização de recursos áudio
visuais e ilustrações.

Palestras de educação para o trânsito aconteceram nas Escolas Municipais e Estadual Maria Carmella

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:
A Prefeitura de Presidente Castelo Branco está
difundindo a educação ambiental e informações sobre
boas práticas no descarte de
produtos recicláveis nas escolas do município. Segundo a prefeita Gisele Faccin, a
Alunos também estão aprendendo sobre meio ambiente, sustentabilidade e educação ambiental

Atenção UNIFLOR:

A cidade paranaense das flores será destaque
no Programa PLUG da RPC afiliada Rede Globo.
Assista neste sábado, 27 de outubro às 14 horas!

ação faz parte do Programa
Cidade Limpa, desenvolvido
pela prefeitura municipal, “é
um trabalho importante na
medida em que conscientiza
crianças e jovens, formando
uma geração muito bem informada sobre a responsabilidade de cada um com relação às questões ambientais”,
pontuou.

As capacitações sobre
meio ambiente e educação
ambiental acontecem mensalmente. Durante o mês de
outubro os encontros aconteceram em todas as sextas-feiras (05, 12, 19 e hoje, 26)
nas escolas municipais e no
dia 23 na rede estadual de
educação.
Durante os encontros

são apresentadas estatísticas
e exemplos. Os estudantes
dentre diversos temas conhecem os “5 Rs” da sustentabilidade necessária para
proteger o planeta: Reduzir,
Reutilizar, Recusar, Reciclar
e Repensar.
O município investe no
trabalho de conscientização
das futuras gerações. “As

crianças adquirem o aprendizado e levam para suas casas, alertando que a mãe ou
o pai sobre a utilização dos
recursos naturais e também
a forma correta de separação e destinação dos resíduos sólidos. Eles mesmos
chegam em casa e passam
para os pais”, finalizou a prefeita Gisele Faccin.
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CASA PRÓPRIA

Câmara Municipal de Nova Esperança
economiza e construirá sede própria em 2019
Foto: Alex Fernandes França

Câmara está desde o ano passado
ocupando um prédio alugado na
Avenida Santos Dumont
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A

Câmara Municipal
de Nova Esperança,
sob a presidência do
vereador Dirceu Trevisan
(PSC), devolveu aos cofres
da Prefeitura, a quantia de R$
205 mil, referente à economia
e responsabilidade quanto
ao uso do dinheiro público
pela Casa de Leis durante o
ano de 2017, dentro do orçamento previsto, fruto de um
trabalho dos colaboradores e
principalmente do empenho
dos nove vereadores que entenderam a importância de
economizar em cursos, diárias, e treinamentos, revertendo esta economia para a
população.
No ano passado, em valores exatos, a dotação orçamentária para a Câmara foi de
R$ 2.336.680,00 (dois milhões
trezentos e trinta e seis mil
e seiscentos e oitenta reais),
deste valor, utilizou para manutenção das atividades legislativas R$ 1.890.274,10 (um
milhão oitocentos e noventa
mil duzentos e setenta e quatro reais e dez centavos).

“Do salto restante R$
255.926,30 foram transferidos para o fundo especial da
Câmara Municipal de Nova
Esperança em dezembro do
ano passado para construção
do prédio próprio do Legislativo. Para o Executivo municipal foram devolvidos R$ 205
mil”, explicou a contadora da
Câmara.
ECONOMIA:
O orçamento para 2018
é de R$ 2.850.000,00. Dados
contabilizados até o dia 24
de outubro apontam que a
Câmara já havia recebido R$
2.375.000,00 para manutenção das atividades legislativas.
Deste valor empenhado até a
mesma data constava nas planilhas R$ 1.398.804,22. O que
representa uma economia de
R$ 951.195,78.
O presidente da Câmara
Dirceu Trevisan deu ênfase ao
trabalho à frente do Legislativo com honestidade e transparência. E garantiu que não
há novidade na economia de
recursos: “No ano passado a
Câmara previa em seu orçamento um gasto de R$ 50 mil
para concessão de diárias, porém, desse total, os vereadores

e funcionários utilizaram apenas o valor de R$ 29.685,00,
uma economia de mais de R$
20 mil. Em 2018 até o momento foram gastos R$ 20.250,00.
Se observar economizamos
do ano passado até agora um
total de R$ 25.065,00 em diárias, uma vez que não houve
utilização de todo o valor previsto no orçamento”, explicou
o Presidente.
A previsão orçamentária
das diárias para o ano de 2019
é de R$ 60 mil, porém o valor
ainda precisa de aprovação.
PRÉDIO PRÓPRIO:
Sobre o início das obras
para o prédio próprio da Câmara, no terreno ao lado da
Sanepar quase em frente à
atual, na avenida Santos Dumont, o presidente enfatizou,
“nossa previsão é que as obras
sejam iniciadas em maio de
2019 com término na metade
de 2020. Cabe salientar que o
projeto arquitetônico orçado
na média de R$ 40 mil foi doado à Câmara pelo Vice-Prefeito e Secretário da Indústria
e Comércio, Rafael Krelling
que é Arquiteto e Urbanista.
Economizaremos ainda com
a contratação de engenheiro

“Atualmente a Câmara paga aluguel, a previsão para início das obras de construção da nova
Câmara é para maio de 2019”, esclareceu o presidente Dirceu Trevisan
Foto: Divulgação

Projeto da nova Câmara é assinado pelo Escritório KEEP de Arquitetura e foi doado à Câmara
pelo vice-prefeito, arquiteto Rafael Kreling

bilizará ao Poder Legislativo,
sem qualquer ônus, servidor
responsável para tanto”, fina-

responsável para acompanhamento da obra, uma vez que
o Poder Executivo disponi-

lizou o presidente da Câmara
de Nova Esperança, Dirceu
Trevisan.
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Para OEA, difusão de
notícias falsas no Brasil
não tem precedentes

A

presidente da missão de observadores
da Organização de Estados Americanos (OEA) para as eleições brasileiras,
Laura Chinchilla, disse hoje (25) que o Brasil
enfrenta um fenômeno “sem precedentes” em
relação a difusão de notícias falsas. Segundo
ela, o fato preocupa o grupo de especialistas
que deu o alerta já no primeiro turno das eleições.
“Outro fator que tem nos preocupado, e isso
alertamos desde o primeiro turno, e que se intensificou neste segundo, foi o uso de notícias
falsas para mobilizar vontades dos cidadãos. O
fenômeno que estamos vendo no Brasil talvez
não tenha precedentes, fundamentalmente,
porque é diferente de outras campanhas eleitorais em outros países do mundo.”
Laura Chinchilla, que é ex-presidente da
Costa Rica, reuniu-se hoje, em São Paulo, com
o candidato do PT à Presidência, Fernando
Haddad, a vice na chapa dele, Manuela d’Ávila,
e o chanceler Celso Amorim. A reunião foi solicitada pela Coligação O Povo Feliz de Novo.
O grupo de observadores reúne 48 especialistas de 38 nacionalidades. Eles vão se dividir entre o Distrito Federal e 11 estados para
o acompanhamento do segundo turno das eleições. Ao final, será elaborado um relatório.
DENÚNCIAS: A presidente da missão
afirmou que recebeu por escrito as denúncias
sobre o esquema supostamente financiado por
empresários para o envio em massa de notícias
anti-PT utilizando o WhatsApp. Ela disse que
repassou as informações para as autoridades
eleitorais e policiais brasileiras.
Laura Chinchilla disse que pretende se reunir ainda com a procuradora-geral, Raquel
Dodge, para discutir essa disseminação de fake
news na internet e em aplicativos. Ela não afirmou, entretanto, quando será o encontro.
ANÁLISE: Para a presidente da missão de
observadores, o uso do aplicativo de mensagens
particulares dificulta o controle das autoridades em relação à disseminação de informações
falsas, por ser uma rede privada e protegida.
“Se está usando uma rede privada, que é o
WhatsApp, que apresenta muitas complexidades para ser investigada pelas autoridades. É
uma rede que gera muita confiança porque são
pessoas próximas que difundem as notícias e é
a mais utilizada, com um alcance que nunca se
tinha visto antes.”
Segundo Laura Chinchilla, o controle está
na concientização do eleitorado brasileiro.
“Continuaremos insistindo na necessidade que
os cidadãos aprendam e façam um grande esforço para distinguir o que é certo e o que não
é. Existem muitas iniciativas que estão tentando colocar isso na mesa. Iniciativas que estão se
organizando na sociedade civil, nas universidades e nos meios de comunicação.”
VIOLÊNCIA: Laura Chinchilla disse que
além das fake news, preocupa a missão o tom
utilizado em alguns discursos incitando a violência a partir de divergências políticas. Apesar de episódios isolados, ela afirmou que não
houve irregularidades registradas no primeiro
turno.
“Temos que reconhecer que esse processo
eleitoral, onde não encontramos nenhum tipo
de irregularidade no primeiro turno e esperamos que seja assim no segundo, foi fortemente
impactado por alguns fenômenos ligados ao
clima político, sobretudo o discurso, que alertamos, tende a dividir, tende a incentivar a violência política.”
Agência Brasil
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General que esteve em missão no
Haiti coordenará a Segurança Pública
no Governo de Ratinho Junior

O

General Luiz Felipe
Kraemer Carbonell,
atual chefe da Assessoria de Informações da Itaipu Binacional, é o primeiro
nome de secretário de estado
anunciado para compor o
futuro governo de Ratinho
Junior. Carbonell assumirá
a coordenação da Segurança
Pública no Paraná. Antes de
Itaipu, o general serviu no
Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília,
e foi Chefe da Seção de Comunicação Social da Missão
das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, em Porto Príncipe.
O governador eleito disse
que a escolha de Carbonell
foi realizada depois de uma

análise bastante criteriosa e
reforça a importância que as
ações de segurança pública terão em seu governo. “O Paraná tem território e população
maiores que muitos países e
está em uma região com duas
fronteiras internacionais. A
segurança pública do nosso
estado tem que ser planejada e
coordenada como se fosse um
país”.
Nascido em 20 de setembro de 1955, em Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, o futuro
secretário iniciou sua carreira no exército em 1974, na
Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), sediada em Resende (RJ). Além
da AMAN, cursou a Escola
de Aperfeiçoamento de Ofi-

ciais e a Escola de Comando
e Estado-Maior. Fez o Estágio
de Comunicação Social e o
Curso de Política, Estratégia e
Alta Administração do Exército. Foi instrutor do Curso
de Preparação de Oficiais da
Reserva de Porto Alegre, em
Porto Alegre (RS), e da Escola
de Comando e Estado-Maior
do Exército, no Rio de Janeiro
(RJ).
Carbonell tem especialização MBA em Gestão de
Projetos na Fundação Getúlio
Vargas, e Gestão de Processos
na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).
Como Oficial de Estado-Maior, chefiou a 5ª Seção do
Comando Militar do Oeste,
em Campo Grande (MS) e foi

Subchefe do Centro de Comunicação Social do Exército
em Brasília onde também foi
Chefe de Gabinete do Estado-Maior do Exército. Foi Comandante do 14º. Regimento
de Cavalaria Mecanizada em
Santa Catarina e Comandante da 4ª. Brigada de Cavalaria
Mecanizada no Mato Grosso do Sul. Em Curitiba foi
Comandante da 5ª. Região
Militar e Comandante da 5ª.
Divisão de Exército.
General Luiz Felipe
Kraemer Carbonell é
o primeiro nome de
secretário de estado
anunciado para compor
o futuro governo de
Ratinho Junior.

A água no Brasil: da abundância à escassez

G

arantir o acesso à
água de qualidade a
todos os brasileiros
é um dos principais desafios
para os próximos gestores do
país. Culturalmente tratado
como um bem infinito, a água
é um dos recursos naturais
que mais tem dado sinais de
que não subsistirá por muito
tempo às intervenções humanas no meio ambiente e às
mudanças do clima.
Em várias regiões do país,
já são sentidos diferentes impactos, como escassez, desaparecimento de nascentes e
rios, aumento da poluição da
água. Os especialistas alertam
que os problemas podem se
agravar se não forem tomadas medidas urgentes e se a
sociedade não mudar sua percepção e comportamento em
relação aos recursos naturais.
O Brasil tem 12 regiões
hidrográficas que passam por
diferentes desafios para manter sua disponibilidade e qualidade hídrica. Mapeamento
do Ministério do Meio Ambiente mostra que, nas bacias
que abrangem a Região Norte,
o impacto vem principalmente da expansão da geração
de energia hidrelétrica. Na
Região Centro-Oeste, é a expansão da fronteira agrícola
que mais desafia a conservação dos recursos hídricos. As
regiões Sul e Nordeste enfrentam déficit hídrico e a Região
Sudeste apresenta também o
problema da poluição hídrica.
Em nível global, o desafio
é conter o aumento da temperatura do clima, fator que gera
ondas de calor e extremos de
seca que afetam a disponibilidade de água. O relatório
especial do Painel Intergovernamental das Mudanças
Climáticas, das Nações Unidas, divulgado recentemente, mostra que, se a temperatura global subir acima de
1,5°C, em todo o mundo mais
de 350 milhões de pessoas ficarão expostas até 2050 a períodos severos de seca.

BRASIL: O MITO DA
ABUNDÂNCIA
“As gerações mais antigas
foram criadas com o mito do
país riquíssimo em água, que
água seria um problema crônico, histórico, só no Nordeste, no semiárido. Obviamente,

desde 2013, na primeira crise
que a gente teve, o apagão,
que na verdade foi um “secão”,
porque não foi resultado só
de uma questão elétrica, ficou claro que o Sudeste e o
Centro-Oeste têm problemas
concretos, intensificados nos
últimos dois anos, de disponibilidade de água”, destacou Ricardo Novaes, especialista em
Recursos Hídricos do WWF-Brasil.
O pesquisador explica que
a crise resulta também da falta
de adequada gestão do uso da
água, sobretudo em períodos
de estiagem - tendência que
deve se manter tendo em vista
o baixo índice de precipitação
registrado no início desta primavera.
“Temos indicativos de que
há um risco de, no próximo
verão, ou talvez no outro ano,
termos novamente um quadro muito complicado em São
Paulo, talvez em todo o Sudeste. Os reservatórios estão com
níveis abaixo do que estavam
há dois anos, antes da crise de
2014 e 15”, afirmou.
Depois da grave crise hídrica de 2015 que afetou a população de São Paulo, os moradores do Distrito Federal
(DF) também passaram pelo
primeiro racionamento nos
últimos 30 anos devido à falta
de água nas principais bacias
que abastecem a região. Por
mais de um ano, os moradores da capital do país tiveram
que se adaptar a um rodízio
de dias sem água devido ao
esgotamento dos reservatórios das principais bacias que
abastecem a cidade.
Na área rural, o governo
do DF decretou estado de
emergência agrícola. Na época, foi estimado um prejuízo
de R$ 116 milhões com a redução de 70% na produção
de milho, segundo estudo da
Secretaria do Meio Ambiente
do DF.
BERÇO DE ÁGUAS ESCASSAS
Os especialistas apontam
que uma das principais causas para a crise hídrica é o uso
inadequado do solo. No Centro-Oeste, por exemplo, estão
concentradas as nascentes
de rios importantes do país,
devido a sua localização no
Planalto Central. Conhecida

como berço das águas, a região tem vegetação de Cerrado, bioma que ocupa mais de
20% do território e atualmente é um dos principais pontos
de expansão da agropecuária,
atividade que usa cerca de
70% da água consumida no
país.
Como consequência do
avanço da fronteira agrícola,
o Cerrado já tem praticamente metade de sua área totalmente devastada. Os efeitos
da ausência da vegetação nativa para proteger o solo já são
percebidos principalmente na
diminuição da vazão dos rios
e na escassez de água para
abastecimento urbano.
Segundo a coordenadora
do programa Cerrado e Caatinga do Instituto Sociedade,
População e Natureza (ISPN),
Isabel Figueiredo, que integra
a Rede Cerrado, o desmatamento acelerado está impactando tanto a frequência de
chuvas, que vem diminuindo
nos últimos cinco anos na região, quanto na capacidade do
solo de absorver e armazenar
a água no subsolo e devolvê-la
para os rios.
“A mudança do uso da
terra tem alterado demais o
ciclo da água e faz com que a
gente tenha menos água nos
rios, os rios muito assoreados
e menor disponibilidade de
chuva. Então, o ciclo da água
está num pequeno colapso”,
afirmou Isabel.
Projeções do Painel Brasileiro de Mudança Climática (PBMC) apontam que nas
próximas três décadas o bioma do Cerrado poderá ter aumento de 1°C na temperatura
superficial com diminuição
percentual entre 10% a 20%
da chuva.
“A contribuição do Cerrado para as bacias hidrográficas importantes do Brasil,
como São Francisco, Tocantins, por exemplo, vai diminuir muito, se esse processo
de desmatamento continuar
nesse nível”, completou.
A especialista lembra ainda que o desmatamento do
Cerrado não afeta somente
as comunidades locais, que
já relatam dificuldades para
plantar, mas também outras
regiões. “Os biomas e ecossistemas brasileiros estão
todos interligados. O desma-

Marcello Casal Jr/Agência Brasil

tamento do Cerrado afeta a
chuva que cai em São Paulo, o
desmatamento na Amazônia
afeta a chuva que cai aqui no
Cerrado”, explica.
OUTROS DESAFIOS
O desafio de garantir o
funcionamento do ciclo hidrológico natural também
tem impacto na manutenção
dos aquíferos subterrâneos.
Os pesquisadores lamentam
que o assunto não tenha destaque no debate público e na
agenda eleitoral e alertam que,
para evitar a próxima crise, é
necessário criar um modelo
de gestão das águas subterrâneas.
Outro problema que leva
à escassez de água é a estrutura precária de saneamento. Considerando as metas
estabelecidas pelos Objetivos
do Desenvolvimento Sustentável da Nações Unidas, do
qual o Brasil é signatário, uma
das principais preocupações
com relação à água é garantir
a universalização do saneamento.
Segundo a Agência Nacional de Águas (ANA), mais de
35 milhões de pessoas ainda
não têm acesso à água tratada
no Brasil e o sistema de abastecimento de água potável
gera 37% de perdas, em média. A falta de tratamento do
esgoto compromete mais de
110 mil quilômetros dos rios
brasileiros que recebem os dejetos.
A agência estima que, para
regularizar a situação, seriam

necessários pelo menos R$
150 bilhões de investimentos
em coleta e tratamento de esgotos até 2035.
“Um objetivo absolutamente fundamental, mas que
vai exigir um nível de investimento, comprometimento de
agentes públicos e desenvolvimento de tecnologias - e não
estamos vendo energia sendo
colocada pra atingir isso. E
não adianta você investir em
saneamento e ter de buscar
água cada vez mais longe, por
causa do desmatamento”, criticou Novaes.
UM PROBLEMA DE
PERCEPÇÃO
Doutor em ecologia e autor de vários livros sobre educação ambiental, Genebaldo
Freire destaca que todos estes
problemas só serão resolvidos
quando os governos e sociedade mudarem sua percepção
sobre a importância dos recursos naturais para a sobrevivência humana.
“Nós estamos vivendo
uma falha de percepção e temos algumas evidências objetivas que comprovam isso:
nós dependemos de água pra
tudo e qual é o nosso comportamento?
Desperdício,
consumismo, poluição e desmatamento, e isso tudo numa
pressa danada, com uma população que cresce em 75 milhões de pessoas a cada ano
no mundo”, constata.
Segundo o professor, não
há lugar seguro no planeta e,
além da falta de percepção,

há uma absoluta falta de governança na gestão da água.
O escritor também critica a
indiferença e incapacidade da
classe política em lidar com o
tema da educação ambiental.
“A história dos problemas ambientais passa por
essa falha de percepção por
várias razões: conveniência,
ignorância ou apatia. Todo
o processo de educação ambiental hoje tem de estar obrigatoriamente centrado na ampliação da percepção, senão
não vai mudar coisa alguma”,
avalia Freire.
O professor ressalta que
vários colapsos já estão ocorrendo devido à grande pressão da população mundial de
sete bilhões de pessoas sobre
os sistemas naturais, que estão
assumindo “configurações diferentes das que nós estamos
acostumados para neutralizar
nossas ações”.
Para evitar o agravamento
da situação, é necessária uma
evolução do ponto de visto
ético e moral e não somente
científico e tecnológico. “A
mudança do clima é a maior
falha de mercado da espécie
humana, porque é algo em
que a inteligência estratégica
de sobrevivência do ser humano não funcionou e continua
errando de forma insistente.
E qual a consequência disso?
E você ter o crescimento de
conflitos que já estão estabelecidos, como disputa por água,
energia e espaço, aumento de
refugiados”, comenta.
Agência Brasil
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Rodeado pelo carinho de familiares e seletos amigos o casal Inês e
Osvaldo Tessarollo comemoraram Bodas de Pérola, 30 anos de feliz
união, com registro fotográfico ao lado de: Maressa, Izabela, Júnior e
Phillip. Aos amigos Inês e Osvaldo votos de felicidades, deste colunista.
Casal querido de
nossa sociedade,
tradicional em
nosso meio, Beth

Basseto e Luis
Staub, diretor

da Metalúrgica
Paraná, é o
destaque da coluna
desta semana.

Preparando minha empresa para vender mais e melhor

Merecedores de todos os elogios e parabéns pela passagem
do seu dia, professores do Colégio São Vicente, se reuniram
em confraternização comemorando o Dia dos Professores.

A Associação Comercial de Empresarial de Nova Esperança – ACINE, promoveu
na noite de terça-feira (23), o Seminário "Preparando minha empresa para vender
mais e melhor". O evento foi realizado no auditório da Associação numa parceria
entre Ponto de Atendimento ao Empreendedor, Sebrae e Prefeitura Municipal de
Nova Esperança. Ao final os participantes aprenderam como colocar em prática
o modelo de gestão comercial que proporcione o aumento tanto na quantidade,
quanto na qualidade das vendas, atraindo, conquistando e fidelizando clientes.

