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SAÚDE: Dr. Rosley Gomes Carneiro é homenageado 
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Ministério Público abre 
Inquérito para investigar 

gastos com diárias da 
Prefeitura de Uniflor

Tema foi alvo de matéria publicada pelo Jornal Noroeste. 
Comparativo mostrou que, embora seja o menor 

município dentre os que compõem o Foro Regional de 
Nova Esperança, Uniflor superou os demais nos gastos. 

Grupo de Alemães visita Nova Esperança para 
conhecer sobre a cultura do bicho-da-seda
O evento foi organizado pela Emater e Secretaria de Agricultura, e ministrado pelo 

Técnico Agrícola e Coordenador Técnico Macrorregião Noroeste, Oswaldo Pádua. PÁG. 4
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DESDE MAIO DE 1995

"O que é teu chega com o tempo, o 
que não é, se vai com ele".

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

O Ministério da Educação (MEC) divulgou 
na quarta-feira, 31 de janeiro os dados do Censo 
Escolar 2017. O Brasil tem quarenta e oito mi-
lhões e seiscentos mil alunos na Educação Bá-
sica, somando estudantes de escolas públicas e 
particulares. Eles estão matriculados em 184,1 
mil escolas (83% são públicas), da educação in-
fantil ao ensino médio.

Quando observado cada etapa da educação: 
Infantil, fundamental e médio, houve aumento 
de matrículas apenas na educação infantil.

A maior queda foi no ensino fundamental. 
Em números absolutos, isso representa menos 
1,8 milhão estudantes entre seis e quatorze anos 
de idade matriculados.

A pesquisa ainda avaliou a importância do 
acesso à internet na educação de crianças e ado-
lescentes. Mas nas escolas do ensino fundamen-
tal, apenas 53% do acesso é via banda larga. O 
restante continua usando internet discada.

Outro dado que chama atenção sobre as es-
colas de ensino fundamental é a falta de sanea-
mento. Menos da metade delas, 41%, tem rede 
de esgoto. 52% tem apenas fossa séptica, que é 
um método mais caseiro de tratamento de esgo-
to. E em 6% das escolas não existe nada, nem a 
rede nem a fossa. Os locais mais críticos estão na 
região norte, em especial o Acre, Amazonas, Ro-
raima e Pará.

O Censo ainda mostrou que cerca de 1,5 mi-
lhão de jovens de 15 a 17 anos estão fora das salas 
de aula. Um contingente que representa 15% do 
total de adolescentes nesta faixa etária. A quan-
tidade de jovens fora da escola é atribuída a vá-
rios fatores, dentre esses a opção pelo trabalho, 
gravidez na adolescência, dependência química 
e violência.

Outro dado interessante é que mais da metade 
das escolas não possuem laboratório de informá-
tica e 45,7% não tem sala de leitura ou biblioteca.

Em resumo, os dados da educação brasileira 
são preocupantes. Quando se observa o trabalho 
do professor em sala de aula, segundo estatís-
tica divulgada em 2015, pela Organização para 
a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE), o professor brasileiro chega a perder 
20% do seu tempo em sala tentando colocar os 
alunos em ordem para, a partir daí, iniciar a sua 
aula.

E numa época de informações instantâneas 
e pouco aprofundadas, a leitura também entra 
em discussão. Instrumentos como Prova Brasil, 
Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Bási-
ca), Enem e o PISA (Programa Internacional de 
Avaliação de Alunos) revelam que apenas 5% 
dos estudantes brasileiros têm nível adequado de 
leitura.

No segundo mandato da ex-presidente Dilma 
Rousseff, foi adotado o slogan “Pátria Educa-
dora”. Percebo que pelos números, mesmo hoje 
sendo outro governo a transformação para “Pá-
tria Educadora” começa em casa, onde o aluno 
precisa sair já educado pelos pais para aprender 
em sala de aula. O Brasil é hoje, o país que mais 
perde tempo de aula, já que a média apontada 
pela OCDE é de 13%.

Em época de volta às aulas desejo aos profes-
sores muita sabedoria neste ofício tão nobre e 
desafiador que é ensinar. 

O assunto a ser abordado é um pouco polêmico e nos últimos dias 
vem tendo uma grande repercussão.

Hoje no Brasil não há lei que trate da prática do incesto como crime, 
mas vale lembrar que quando esta prática estiver relacionada a criança e 
ao adolescente se torna crime, assim como veremos a seguir.

 A Constituição Federal brasileira expressa através do artigo 227 §4° 
que: A lei punirá severamente o abuso, violência a exploração  sexual  
contra criança e adolescente. O ECA (lei 8069/90) com alteração em 
2008 e agora recentemente 2017 veio para dar estes direitos sua eficácia.

No que tange a classificação dos direitos fundamentais, a Constitui-
ção Federal destaca nos seus dispositivos os direitos da criança e do ado-
lescente.

Desta forma toda criança já nasce com os direitos garantido pela 
Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente são regras, 
que define o que cada pessoa deve fazer, para garantir que os direitos da 
criança e adolescente seja respeitado.

 O incesto infanto-juvenil  intrafamiliar é também denominado de 
cinco formas de relações: pai-filha, irmão-irmã, mãe-filha, pai-filho e 
mãe-filho. Entretanto, é importante ampliar o conceito e compreender 
que o abuso sexual perpetrado por avós, tios, padrastos, madrastas e pri-
mos também se configura como uma relação incestuosa.

Devemos entender que o risco está em todo lugar e que nenhuma 
criança independente de classe social está segura.

A criança, passa a viver em situação emocionalmente abalado com  
sentimentos de  medo raiva e abandono, quando ocorre incesto o agres-
sor fica em situação de vantagem, por ser mais velho e ter um papel de 
autoridade, muitas vezes com chantagem faz o abuso perdurar por mui-
tos anos.

Há também ong’s, em especial a childnhood, com cede em vários 
países, inclusive no Brasil, possuem um  papel muito importante dan-
do assistência às vítimas de abuso sexual em conjunto com o Ministério 
Público, que também tem grande importância como a fiscalização e  in-
vestigação de denúncia, que raramente acontece, pelo fato  da  vítima ser 
coagida e ameaçada, muitas vezes pelo abusador, neste caso alguém da 
família ou muito próximo a ela.

Sabemos que o Estado tem que desempenhar o seu papel nas políti-
cas públicas e promover a segurança e bem-estar, tendo a total respon-
sabilidade. 

O enfrentamento das Políticas Públicas e sociais para garantir a pro-
teção da criança e adolescente, ainda caminha com muita deficiência 
para punir o crime de  incesto, ao passo que em uma investigação acon-
tece muitas vezes não há provas materiais apenas testemunhal, contudo 
não pode ser usada para punir o agressor que continua livre cometendo 
crime, tornando  cada vez mais difícil o trabalho do Ministério Público, 
mesmo que não consiga provar que houve o abuso, as marcas em uma 
criança ou adolescente e para vida toda.

Quando a vítima possui melhores condições financeira receberá 
acompanhamento psicólogo, mas, na maioria dos casos fica abandonada 
a própria sorte, arcando com as consequências geradas pela desestrutu-
ração do ambiente familiar, entretanto com a desinformação da grade 
importância de se denunciar e não deixar estas crianças sofrerem com 
estes e outros tipos de violência.

“Um professor do século XXI integra os 
diferentes meios nas suas práticas pedagógicas 
e trabalha na convergência entre as ciências da 

educação e da comunicação”. Geneviève 
Jacquinot (Professora da Universidade de Paris)

***

Jovens fora da escola

“A alegria não chega apenas no encontro do 
achado, mas faz parte do processo da busca. E ensinar 
e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da 
boniteza e da alegria”. Paulo Freire (1921 - 1997)

Associação Comercial
Em maio teremos eleição para a escolha 
da nova diretoria da Associação Comercial 
e Empresarial de Nova Esperança. O em-
presário Paulo Oliveira (foto), que atua no 
segmento de materiais para construções é o 
nome mais cotado para presidir a entidade 
para o próximo biênio. Pessoa de bom diá-
logo e comprovada capacidade administra-
tiva, Paulo Oliveira é empresário de visão e 
com foco desenvolvimentista, característi-
cas indeléveis para quem almeja tão importante e nobre função. A 
escolha de uma boa diretoria sem dúvidas é fundamental para que 
as ações empreendidas obtenham êxito.

Ensino de qualidade
Iniciei este ano uma pós-graduação no Unicesumar EAD – Polo 
de Nova Esperança. Confesso que a estrutura da unidade, o ma-
terial didático empregado bem como a comodidade nos horários 
me surpreenderam positivamente. É uma instituição de ensino res-
peitada e que prima, acima de tudo, pelo compromisso de ensinar 
com excelência. Ali você dispõe de conteúdo exclusivo e interativo, 
além do suporte necessário para alcançar a capacitação de qualida-
de. Jornada acompanhada de perto e seu desenvolvimento é levado 
a sério. Excelente!

Materiais escolares
Segue nesta edição uma importante matéria acerca do que as esco-
las particulares podem ou não pedir na lista de materiais escolares. 
Estive esta semana na 1ª Promotoria de Justiça do Foro Regional de 
Nova Esperança e o Promotor de Justiça Dr. Ricardo Barison Gar-
cia elencou uma lista acerca dos materiais considerados de uso ge-
nérico e coletivo e que, portanto não cabem aos pais comprar e sim 
à instituição na qual seu filho esteja matriculado. O consumidor 
também não é obrigado a comprar a lista de uma só vez e o esta-
belecimento de ensino não pode exigir isto. Confira na página 03.

Caramujo africano 
De acordo com dados da União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN), as espécies invasoras representam a segunda 
maior ameaça à biodiversidade em todo o planeta, só perdendo 
para os desmatamentos. No Brasil, um exemplo com impactos ne-
gativos para a natureza, a economia e também para a saúde huma-
na é o caramujo africano, introduzido no país no final da década 
de 80, importado ilegalmente do leste e nordeste africanos como 
um substituto mais rentável do escargot. Com as chuvas torren-
ciais deste mês de janeiro, este visitante indesejado voltou e todo o 
cuidado é importante. Especialistas orientam que se deve ter todo 
o cuidado ao manusear os moluscos encontrados livres no ambien-
te, que em hipótese nenhuma devem ser ingeridos.  Além disso, 
devem-se lavar bem as hortaliças e deixá-las de molho em uma 
solução de hipoclorito de sódio a 1,5% [uma colher de sopa de 
água sanitária diluída em um litro de água filtrada] por cerca de 30 
minutos, antes de serem consumidas. Fica a dica!

Plantio de mudas nativas 
O governador Beto Richa lançou na quarta-feira (31) a campanha 
“Plante Árvores”, que incentiva produtores rurais, moradores de 
centros urbanos e empresas a plantarem espécies nativas para re-
composição de áreas degradadas. A proposta é estimular a recupe-
ração florestal no Estado com as mudas oferecidas gratuitamente 
pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP). Os 19 viveiros do IAP 
têm capacidade para produzir 10 milhões de mudas, de 80 espécies 
diferentes por ano. Em 2017, foram doadas 1.188.258 mudas que 
foram plantadas em 144,4 mil hectares. O Instituto possui sistema 
de acompanhamento on-line para monitorar o uso das sementes.

Como solicitar uma muda nativa 
Para conseguir uma muda nativa, o cidadão deve entrar no site do 
IAP, clicar no ícone “Requerimento de Mudas Nativas” e preencher 
o cadastro. Após enviar os dados, os requerimentos passam pela 
análise do IAP e, uma vez aprovado o pedido, recebe um e-mail 
informando o viveiro que irá atendê-la. Na retirada das mudas é 
necessário apresentar duas guias do requerimento impressas.Em-
bora o público prioritário sejam os pequenos produtores rurais, as 
mudas são doadas para quem quiser contribuir com o refloresta-
mento de árvores nativas do Estado, desde que sejam plantadas em 
propriedades particulares. Os viveiros do IAP não doam mudas 
para arborização urbana.

***

VENDE-SE

Rua Abilio José Calça, s/nº
Jardim Village - Nova Esperança.

Descrição: Terreno no Jardim Village,
a uma quadra da Av. Rocha Pombo.

Lote 8 - Quadra 2 com 436,45 metros ( 13,45 x 32,45).
Otima localização.

Valor: R$ 100.000,00 (aceito proposta).
Contato: (41) 9 9622-6246 / 9 9926-1705

Marcia ou Marcelo.

INCESTO
ARTIGO

Por: Nice de Oliveira Siscoutto

* Nice de Oliveira Siscoutto
Estudante de Direito do 5ª ano
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Opinião do Blog 
Juiz Federal é questionado pela 

imprensa sobre o auxílio-moradia!
O juiz federal Marcelo Bretas, 

responsável pela operação Lava Jato 
no Rio de Janeiro e sua esposa, que 
também é juíza, estão sendo questio-
nados pela imprensa (Folha de São 
Paulo) e pelas redes sociais, por mo-
rarem no mesmo teto, e estão atrás 
da Justiça para que ambos recebam 
o auxílio-moradia , que segundo o 
Conselho Nacional de Justiça, não 
é permitido. Será que Bretas e sua 
esposa pertencem aos sem-tetos de 
nosso país?  Marcelo Bretas e o pre-
sidente da Associação dos Juízes Fe-
derais do Rio de Janeiro e do Espírito 
Santo, Fabrício Fernandes de Castro, 
defenderam com unhas e dentes esse 
auxílio alegando que há um movi-
mento no país no sentido de tirar 
os benefícios dos juízes federais por 
serem direitos adquiridos.  O que 
existe é uma vergonha nacional, pois 
enquanto 13 milhões de brasileiros 
passam fome, não tem o que comer, 
não tem onde morar, policiais mili-
tares em greve pelos baixíssimos sa-
lários, professores eternamente insa-
tisfeitos com os salários de fome que 
recebem, etc., etc., e os magistrados 
recebendo auxílio- moradia, auxílio 
alimentação, auxílio livro e auxílio 
vestiário, elevando os salários a valo-
res estratosféricos, acima dos valores 
constitucionais. Muitos desses juízes 
ainda se alimentam  no restaurante 
da instituição e ainda recebe auxílio-
-alimentação. O comportamento 
de Bretas e Castro foram típico do 
patrimonialismo brasileiro. Fazem 
parte de uma elite que se julga dona 
de um pedaço do Estado, conforme 
afirmação no blog do Kennedy. É im-
possível  invocar a legalidade de um 
privilégio. Estão defendendo uma 
mordomia paga pelo contribuinte 
brasileiro. O juiz Marcelo Bretas, da 
Lava Jato, vive dando lição de moral 
e ética sobre corrupção, quando ele 
mesmo infringiu uma determina-
ção do Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ). Como juiz federal não vai pra 
cadeia e se for afastado continuará 
recebendo o salário integral, tudo 
leva a crer que a farra continuará no 
país das maravilhas. "Faça o que eu 
digo mas não faça o que eu faço"! 

Sem generalizar, ao que parece, es-
tamos vivendo uma certa ditadura 
da toga!

Pesquisa Datafolha de 31 de ja-
neiro: Lula aumenta a sua lideran-
ça!

Apesar de ser um Ficha Suja e 
com baixíssimas possibilidades de as-
sumir o comando do país em função 
do golpe de direita em andamento 
no Brasil desde o impeachment da 
ex presidente Dilma Rousseff, que 
até agora, nem os brasileiros e nem 
o mundo  entenderam o por que 
de sua saída, Lula aumentou a pre-
ferência  dos brasileiros na corrida 
presidencial,  passando para 37% das 
intenções de votos. Essa pesquisa foi 
feita seis dias depois da condenação 
de Lula em segunda instância pelo 
colegiado do Tribunal Regional Fede-
ral - 4 (TRF-4) em Porto Alegre. Lula 
também venceria qualquer um dos 
candidatos que tivesse as possibilida-
des de chegar ao segundo turno que 
poderia ser Geraldo Alckmin (PSDB-
-SP), Marina Silva  (REDE) e Jair 
Bolsonaro (PSC-RJ) e Ciro Gomes 
(PDT-CE). Aliás, depois que a Folha 
de São Paulo divulgou uma matéria 
sobre o "enriquecimento" da família 
Bolsonaro em tão pouco tempo, já se 
questiona por que ele não está sendo 
investigado pela Justiça Federal.  Em 
um outro levantamento de intenção 
de votos para presidente  feito pelo 
Datafolha, conforme afirmaram o 
presidente da empresa, Mauro Pau-
lino e pelo diretor de pesquisa da 
mesma empresa, Alessandro Janoni, 
caso Lula não seja candidato, o per-
centual de votos brancos e nulos  terá  
um aumento substancial da taxa de 
brasileiros que votarão em branco ou 
anular o voto, podendo alcançar um 
percentual extremamente elevado de 
32%. Segundo o Datafolha, jamais 
aconteceu tal fato na história desse 
país, o que não deixa de ser uma res-
posta do povo brasileiro. Como diz o 
povo,  eleição sem Lula é fraude!

Coisas do Cotidiano
• Ao ser eliminada do Big Bro-

ther, Mara  se despediu dos colegas e 
gritou: "FORA  TEMER";

• Ontem, 01 de fevereiro, foi o 
aniversário da professora Ana Paula 

Bonadio, da Escola Wizard. Parabéns 
Ana Paula.

• Hoje, 02 de fevereiro, é o ani-
versário da enfermeira Larussa Leoni 
Bordin, minha colega de trabalho. 
Feliz idade nova Larussa!

• Espaço - Cultura - Garrincha, 
"Alegria do Povo". Manuel Francisco 
dos Santos (1933-1983), nascido em 
Pau Grande, distrito de Magé(RJ), de 
uma família de 15 irmãos, recebeu o 
apelido de Garrincha por ter as per-
nas tortas do mesmo lado direito, 
dificultando a realização de qualquer 
movimento, inclusive futebol.  Mas 
a vida nos prega cada peça que mes-
mo com as pernas tortas Garrincha 
conseguia driblar tanto, sempre pela 
direita,  e fazer malabarismo com 
a bola que muitos jogadores fisica-
mente bem,  sem , não conseguiam  
fazer. Em 1953 foi levado para treinar 
como ponteiro direito no Botafogo, 
sendo a sensação nos treinos pois 
driblava com facilidade o maior la-
teral esquerdo da época, o lendário 
Nilton Santos. Tornou-se titular do 
time, sendo várias vezes campeão ca-
rioca, inclusive pela seleção brasilei-
ra de 1958 e 1962, fazendo parte de  
várias  seleções mundiais. Ganhou 
muito dinheiro e fama, teve 13 filhos 
de quatro relacionamentos (inclusi-
ve com a cantora Elza Soares), mas 
sempre confiava demais nas pessoas 
e era constantemente enganado, pois 
não sabia ler e nem escrever direito. 
Em final de carreira, com artrose de 
joelhos pela anatomia dos membros 
inferiores e de tanto receber infiltra-
ções,  jogou no Corinthians, Portu-
guesa, Atlético Mineiro, Flamengo,  e  
Atlético Júnior da Colômbia. Envere-
dou-se para o mundo do alcoolismo, 
acabou doente com cirrose hepática e 
morreu na miséria em 20 de Janeiro 
de 1983. Há 35 anos estamos sem a 
"Alegria do Povo", até hoje lembrado 
por aqueles grandes craques de sua 
época que ainda vivem e pelo povo 
que o aplaudia. Ponteiro driblador, 
veloz e com faro de gol como Gar-
rincha, "O Anjo  das Pernas Tortas", 
carinhosamente chamado pelo poeta 
Vinicius de Moraes em seus poemas, 
jamais o mundo  verá!

Tireoide,  Hipertireoidismo  e  
Hipotireoidismo 

Tireoide ou tiroide, é uma glân-
dula em formato de borboleta na 
base do pescoço, à frente da traquéia 
e logo abaixo da cartilagem tireoi-
de  (também chamada de pomo de 
Adão). Essa glândula produz dois 
hormônios importantíssimos para o 
organismo: o Triiodotironina (T3) e 
o Tetraiodotironina ou Tiroxina (T4). 
A tireoide produz também a calcito-
nina, substancia responsável pela 
diminuição da circulação do cálcio 

ENTRELINHAS
***A partir de primeiro de março próximo, entra em vigor o acordo entre Brasil e França, para estudos, especialização, 
possíveis trabalhos, etc., para aqueles que tiverem entre 18 e 30 anos. Dentro desse acordo, a permanência  na França é de 
apenas um ano.***Professora Clariana Figueiredo Lopes,  pela sua competência na arte de ensinar no ensino médio, é muito 
reconhecida pelos seus colegas de trabalho.***Neymar está construindo uma casa no Rio de Janeiro com  hangar para ele 
guardar o seu jatinho particular.***Francieli Trajano, excelente funcionária do Banco  Itaú, Agência de Nova Esperança, é 
daquelas pessoas que qualquer empresa gostaria de tê-la em seu quadro de funcionários. Sempre sorrindo, alegre e tratando 
as pessoas com muito carinho e respeito***Dia 30 de Janeiro fez 70 anos da morte de Mahatma Gandhi, homenageado pelas 
Organização das Nações Unidas (ONU), como o "Dia da Não Violência". Gandhi, com a sua filosofia de sem violência, 
conseguiu a libertação da Índia do  domínio dos ingleses, sem derramamento de sangue.***"A prisão não são as grades, e 
a liberdade não é a rua; existem homens presos nas ruas e livres na prisão. É uma questão de consciência". (Maohandas  
Karamchand Gandhi ou Mahatma (grande alma)  Gandhi - 1869-1948. Advogado, pacifista, ativista e adepto da não 
violência).

no sangue, protegendo os ossos e os 
rins.  Esses hormônios são respon-
sáveis pelo metabolismo do corpo, 
ou seja, o modo como o organismo 
armazena e gasta energia. A produ-
ção dos hormônios T3 e T4  pela ti-
reoide são estimulados pelo chamado 
hormônio estimulante da tireoide ou 
TSH, que é produzido e liberado na 
corrente sanguínea pela glândula 
Adenohipófise, que vai agir nos folí-
culos tireoidianos, onde está presente 
uma substância colóide, cujo em seu 
interior encontra-se um complexo 
protéico iodado, a tireoglobulina, 
que por ação do TSH em presença de 
enzimas lisossomais, transforma-se 
nos hormônio tiroxina (T4) e poste-
riormente em triiodotironina (T3).  
Funções hormonais :- Em condições 
normais os hormônios da tireoide ( 
T3, T4) exercem  ações semelhan-
tes, sendo T3 muito mais ativo que o 
T4, sendo que este é encontrado em 
maior quantidade no sangue perifé-
rico : 1) Intestino - Reforçam as ações 
sobres as catecolaminas  que interfe-
rem no funcionamento do intestino 
e também  dos rins; 2) Cérebro - São 
essenciais para o desenvolvimento 
e manutenção do Sistema Nervoso 
Central. Também potencializam as 
ações das catecolaminas  que po-
dem agir como neurotransmissores; 
3) Coração - Interferem nos  ba-
timentos cardíacos bem como no 
bombeamento de sangue por minu-
to (débito cardíaco), assegurando o 
fornecimento de oxigênio para todo 
o corpo; 4) Regulam a síntese de 
proteínas nas células, essencial para 
o desenvolvimento e crescimento 
dos músculos e da massa óssea; 5) 
Temperatura corporal -  Regulam a 
geração de calor pelo metabolismo e 
o consumo de oxigênio; 6) Peso - Re-
gulam o metabolismo energético dos 
nutrientes, principalmente a glicose, 
gerando energia para as atividades 
vitais e exercícios físicos; 7) Repro-
dução - Interagem com os hormô-
nios da hipófise e do aparelho repro-
dutor, ajudando a manter as funções 
reprodutivas. Síndromes Hiperti-

reoidismo - No hipertireoidismo, os 
hormônios T3 e T4 estão elevados 
em conseqüência da elevação do 
TSH, e  em geral são pessoas magras  
(metabolismo acelerado), ansiedade, 
nervosismo, irritabilidade, astenia, 
insônia, bócio, sudorese excessiva, ta-
quicardia, intolerância ao calor, pele 
quente e  sedosa, tremor, aumento da 
pressão arterial divergente, hiperre-
flexia, retração palpebral, exoftalmia, 
alterações menstruais, hiperfagia, 
hiperdefecação. Doença de Graves 
ou Bócio Difuso Tóxico que é uma 
condição autoimune (o próprio siste-
ma imunológico de defesa provoca a 
doença) que leva a hiperatividade da 
tiroide pelo excesso de hormônios T3 
e T4. 60 a 80% dos hipertireoidismo 
são causados por essa doença. Exis-
tem dois sub tipos: um que provoca 
a exoftalmia e outro que engrossa a 
pele, principalmente de membros in-
feriores. As causas da doença podem 
estar enquadradas em estresse, gravi-
dez, tendências familiares, sexo femi-
nino, abaixo de 40 anos, tabagismo, 
etc. No Hipotireoidismo -  T3 e T4 
estão diminuídos no sangue circulan-
te e a sua falta pode ser conseqüência  
da diminuição da produção do TSH 
ou da  falta de iodo.  As manifesta-
ções clínicas são pela redução das ati-
vidades metabólicas e pelo depósito 
de glicosaminoglicanos    ácido hialu-
rônico na região intersticial. Tireoidi-
te de Hashimoto - É a principal causa 
do hipotireoidismo primário pela  di-
minuição da circulação dos hormô-
nios da tireoide.  É uma inflamação 
crônica da tireoide provocada pelo 
ataque de anticorpos do organismo 
na glândula. Vírus, parasitas, bacté-
rias podem desencadear a doença. 
Uma das complicações da doença é o 
Bócio.   Diagnóstico: Clínico e  do-
sagem do TSH e T4. Outros exames 
de sangue ou de imagem  também 
podem ser necessários. Dosagem de 
anticorpos, anti-tireoglobulinas, po-
dem ser necessários.  Não esquecer 
de pesquisar nódulos na tireoide. É 
importante ficar atento porque di-
versas doenças podem ter a mesma 

clínica que as provocadas pelos hor-
mônios da tireoide.  Tratamento - O 
tratamento de distúrbios da tireoide 
vai depender da causa que gerou a 
patologia. No hipotireoidismo, a re-
posição hormonal é fundamental. Já 
no hipertireoidismo, o tratamento 
é mais longo e complexo, exigindo 
acompanhamento.  Dependendo do 
caso, se faz necessário usar iodo ra-
dioativo, antitireoidianos, betablo-
queadores, corticóides, etc.  Cirurgia 
é pouco indicada em tratamento das 
doenças da tireoide e vai depender da 
patologia e indicação. .-. 

Pingos e Respingos Internatio-
nal News from Brazil

*Rules for transgender players 
- Now that transgender player Ti-
fanny Abreu, 33,  is in the spotlight of 
Brazil`s Super-League, the country`s 
top women`s volleyball tournament, 
playing for team Volley Bauru, the 
FIVB  (International Volleyball Fede-
ration), the participation of transgen-
der athletes in volleyball;

*Brazil`s Lula Appeals decision to 
seize his passport - Lawyers for Luiz 
Inacio Lula da Silva on Friday (the 
29th) appealed a decision to seize the 
former president`s passport, on the 
heels of an appeals court ruling uphol-
ding his corruption conviction;

* Brazil among the elite  of ma-
thematical research - Brazilian science 
has been facing a gloomy reality, such 
as a sharp drop  in funds for the area 
and researchers  leaving the country, 
but mathematics may be a silver lining 
in Brazilian science. The country has 
been included in the international ma-
thematics elite group, Group 5, among 
the most developed nations in mathe-
matical research;

*In Rio - Neymar, player of the Pa-
ris Saint Germain team to build house 
with hangar for storing private jet.

Words of the week: research/
transgender/spotlight/appeal/tourna-
ment;

"Decide what makes you happy 
and fight for it" (Share this popular 
phrase).

Materiais de uso coletivo não podem 
ser solicitados em lista escolar

Giz, canetas para quadro branco, apagadores, 
material de limpeza e de higiene estão entre alguns 

dos itens que fazem parte de materiais de uso coletivo.

A volta às aulas está che-
gando e como o cos-
tume do brasileiro é 

deixar para a última hora para 
efetuar a compra dos materiais 
escolares, uma dúvida sempre 
vem à tona: a escola pode ou 
não pode pedir materiais de 
uso genérico e coletivo, como 
por exemplo copos descartá-
veis ou papéis higiênicos. Nes-
te sentido a reportagem esteve 
com o representante do Minis-
tério Público, Promotor de Jus-
tiça Dr. Ricardo Barison Garcia 
que explicou: “os pais também 
devem ficar atentos aos itens 
que não podem ser pedidos na 
lista e muitas vezes são cobra-
dos pelas escolas. É o caso de 
materiais de uso coletivo dos 
estudantes ou da instituição, 
necessários à prestação dos ser-
viços educacionais contratados, 
como giz, canetas para quadro 
branco, apagadores, material 
de limpeza e de higiene, dentre 
outros”, explicou. 

Caso a exigência seja feita, o 
Promotor de Justiça aconselha 
os pais a buscarem o diálogo 
com a unidade de ensino para 
que os itens proibidos sejam 
retirados da lista. “Caso não 

Alex Fernandes França
Com informações do MP/PR

sejam atendidos, devem sim-
plesmente não adquiri-los e, em 
caso de conduta abusiva da ins-
tituição, os pais devem procurar 
o Ministério Público, que irão 
adotar as medidas necessárias.” 
A proibição de materiais de uso 
coletivo nas listas é prevista pela 
Lei Estadual nº 17.322/2012.

Outra conduta não per-
mitida é a cobrança de taxa de 
material escolar. Segundo Dr. 
Ricardo, é obrigação da escola 
fornecer as listas aos pais para 
que possam comparar preços e 
escolher o estabelecimento em 
que irão adquirir os produtos. A 
indicação de marcas específicas 
também é uma prática comer-

cial abusiva, já que vai contra os 
princípios da livre concorrência 
e da livre escolha do consumi-
dor. “Por isso, é ilegal dar pre-
ferência a marcas ou modelos 
de qualquer artigo do material 
escolar, com exceção dos livros 
didáticos ou paradidáticos”, sa-
lienta o representante do MP.

As escolas também não po-
dem obrigar que os pais com-
prem todo o material de uma 
única vez. Os itens devem ser 
entregues na medida e no tem-
po em que serão utilizados pe-
los alunos. Conforme destaca 
Garcia, “o consumidor tem o 
direito de entregar o material 
escolar no transcorrer do ano 

letivo, conforme a necessidade 
pedagógica indicada. Isso tam-
bém ameniza o impacto finan-
ceiro no orçamento dos pais no 
início do ano letivo”.

O Ministério Público com-
plementa que, sempre que 
houver dúvida, os pais devem 
procurar as escolas, buscando 
saber em quais atividades peda-
gógicas o material pedido será 
utilizado. Além disso, devem 
também acompanhar, duran-
te o período letivo, a utilização 
dos objetos nas mais diversas 
atividades realizadas pelos seus 
filhos. Artigos que não tenham 
sido utilizados pelo aluno de-
vem ser devolvidos.

1. Álcool
2. Água mineral
3. Agenda escolar espe-
cífica da escola
4. Algodão
5. Balde de praia
6. Balões
7. Barbante
8. Bastão de cola quente
9. Bolas de sopro
10. Botões
11. Canetas para lousa
12. Carimbo
13. CDs, DVDs e outras 
mídias
14. Clipes
15. Cola para isopor
16. Copos descartáveis
17. Cotonetes
18. Elastex
19. Esponja para pratos
20. Estêncil a álcool e 
óleo
21. Fantoche
22. Fita/cartucho/tonner 
para impressora
23. Fitas adesivas
24. Fitas decorativas
25. Fitas dupla face
26. Fitilhos
27. Flanela
28. Feltro
29. Fita dupla face e fita 
durex em geral
30. Giz branco ou colo-
rido
31. Garrafa para água
32. Gibi infantil

33. Jogos em geral
34. Lixa em geral
35. Grampeador
36. Grampos para gram-
peador
37. Guardanapos
38. Isopor
39. Lenços descartáveis
40. Livro de plástico 
para banho
41. Maquiagem
42. Marcador para retro-
projetor
43. Material de escritório
44. Material de limpeza
45. Medicamentos
46. Palito de dente
47. Palito para churrasco
48. Papel higiênico
49. Pasta suspensa
50. Piloto para quadro 
branco
51. Pincéis para quadro
52. Pincel atômico
53. Plástico para classi-
ficador
54. Pratos descartáveis
55. Pregador de roupas
56. Produtos para cons-
trução civil (tinta, pin-
cel, argamassa, cimento, 
dentre outros)
57. Papel em geral (no 
limite de uma resma por 
aluno)
58. Sacos de plástico
59. Talheres descartáveis
60. TNT

60 itens proibidos
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MOMENTO PARA REFLETIR
Teve início um novo ano 

e com ele renovamos nos-
sas energias para seguir em 
frente e buscar melhorias em 
nossa vida e na vida de quem 
amamos. Todo início de ano 
é assim, fazemos propósitos 
e criamos metas, algumas 
que realizaremos e outras 
que serão perdidas no meio 
do caminho, seja pela indife-
rença, seja pelas dificuldades 
encontradas, ou qual motivo 
for.

Passamos por três longos 
anos, talvez os mais difíceis 
da história do nosso País, 

onde enfrentamos uma forte 
recessão em nossa economia, 
testemunhando alguns Mu-
nicípios e Estados da Fede-
ração em situação financeira 
crítica, sem pagar salários 
aos funcionários, cortando 
gastos com saúde, educação 
e segurança, alguns deles 
tomados de assalto por ban-
didos, inclusive de colarinho 
branco, que se sentem à von-
tade para delinquir, já que o 
Estado que deveria ter mão 
forte, está sem recursos e, 
portanto, fraco.

Mas começamos a ver 

uma luz no fim do túnel, já 
que a inflação e os juros bai-
xaram, nos indicando que 
podemos ser otimistas quan-
to ao futuro, desde que fa-
çamos o que é certo hoje. A 
regra de ouro deve ser obede-
cida, ou seja, o governo não 
pode emitir dívidas para o 
pagamento de despesas cor-
rentes, nem gastar mais do 
que ganha e governar de for-
ma honesta, eficiente e trans-
parente.

Sabemos que a turbulên-
cia no cenário político, onde 
grandes nomes da política 
estão respondendo proces-
sos criminais nas Cortes bra-
sileiras por corrupção, está 
impedindo que o Brasil saia 
mais rapidamente dessa crise 
e caminhe com passos segu-
ros e largos. Essa é uma fase 
difícil mas necessária, pois os 
corruptos devem ser investi-
gados e presos, não havendo 
qualquer justificativa para 
que isso não ocorra, sempre 

observando o devido proces-
so legal, por óbvio.

Em 2018 o destino do 
Brasil está nas mãos dos 
144,1 milhões de cidadãos 
brasileiros aptos a votarem, 
pois teremos eleições nos 
âmbitos federal e estadual, 
onde elegeremos nossos re-
presentes na Presidência da 
República, no Congresso Na-
cional (Senadores e Deputa-
dos Federais), como também 
os Governadores de Estado e 
os Deputados Estaduais.

Somos nós, eleitores, que 
iremos escolher nossos re-
presentantes. É como assinar 
uma procuração para que 
alguém que conhecemos e 
confiamos, administre nos-
sos bens e eduque nossos fi-
lhos.

Não nos enganemos que 
a campanha eleitoral não te-
nha começado, pois os pré-
-candidatos estão em plena 
atividade, buscando seduzir 
seu eleitorado e ganhar sua 

confiança. Cada um desen-
volvendo o seu papel, como 
atores num palco, querendo 
ganhar a atenção do públi-
co. E o nosso papel é buscar 
conhecer a vida pregressa 
do candidato, saber das suas 
ideologias, conhecer seu 
pensamento sobre a forma 
de governar, dos seus feitos 
enquanto político ou como 
procede em sua vida privada 
e profissional. Isso é funda-
mental para que não compre-
mos gato por lebre, ou seja, 
pensamos votar em alguém 
que comunga dos mesmos 
ideais, mas que pensa total-
mente diferente de nós.

Caso haja suspeitas e in-
dícios de envolvimento em 
corrupção de algum políti-
co, é nosso dever afastá-lo da 
vida pública, pelo menos até 
que sejam apurados os fatos 
e a Justiça se convença da sua 
inocência, pois é inaceitável 
dizer que “rouba mas faz”. 
Afinal de contas estaremos 

assinando uma espécie de 
procuração para quem elege-
remos.

Além da honestidade, 
também é fundamental que o 
político seja competente, pois 
serão eleitos para administrar 
nosso dinheiro (pois quase 
metade do que ganhamos 
transferimos para o governo 
em forma de tributos) e es-
ses que elegeremos é quem 
escolherão aqueles que vão 
administrar nossas empresas 
estatais, que viraram cabides 
de emprego, não importando 
a competência do indicado, 
mas quem o indicou.

Portanto, entre as metas 
de 2018, coloquemos como 
prioridade agir com respon-
sabilidade e comprometi-
mento na escolha dos nossos 
futuros governantes. Disso 
dependente a nossa segu-
rança, nossa saúde, a educa-
ção formal dos nossos filhos, 
portanto, nosso presente e 
nosso futuro.

FALA LEITOR!

Câmera da Viapar flagra acidente com 
carroça:
"Já passou da hora de proibir carroças." (Carlos 
Pagani - via Facebook).

Grupo de Alemães visita Nova Esperança para 
conhecer sobre a cultura do bicho-da-seda

Tolerância zero e punição para quem 
vende bebida alcoólica para menores

Nova Esperança rece-
beu nesta semana a 
visita de um grupo 

de alemães que vieram co-
nhecer o bicho-da-seda. O 
evento foi organizado pela 
Emater e Secretaria de Agri-
cultura, e ministrado pelo 
Técnico Agrícola e Coorde-
nador Técnico Macrorregião 
Noroeste, Oswaldo Pádua. O 
grupo foi acolhido pelo pre-
feito Moacir Olivatti.

A comitiva foi recepcio-
nada na manhã de segunda-
-feira, 29 de janeiro no Cen-
tro Catequético. Ao todo 
33 estudantes e agricultores 
alemães estiveram reunidos 
para conhecer mais sobre o 
cultivo e cultura da amoreira 
e do bicho-da-seda. Referen-
cia mundial, o Brasil produz 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

o melhor fio de seda do mun-
do e a maior produção do país 
sai de Nova Esperança.

A palestra foi traduzida 
pela também organizadora 
da excursão, “Suzy” que é do 
Rio Grande do Sul e organiza 
grupos de intercâmbio para o 
agronegócio. Os alemães, em 
sua grande maioria residem 
próximo a capital Berlim e vi-
vem da extração de açúcar de 
beterraba, bebidas destiladas 
e da agroindústria.

Anteriormente a comitiva 
esteve na África do Sul. “Eles 
desconheciam a produção da 
seda e chegaram a conclusão 
que o valor do produto que é 
comercializado fora do país 
se justifica devido todo o pro-
cesso produtivo”, enfatizou o 
técnico Oswaldo Pádua.

Na sequência, o grupo se 
dirigiu às propriedades rurais 
que são referência para co-
nhecer na prática todas as fa-
ses da produção, desde a par-

Comitiva com 33 alemães esteve em Nova Esperança no inicio da semana.

Alemães receberam exemplares da 4ª edição da Noroeste Revista que abordou como matéria 
principal o bicho-da-seda. 

Fotos Michelle Jorge / Ascom-PMNE

te genética até os fios de seda. 
Em Alto Paraná conheceram 
um seringal e no Distrito de 
Maristela visitaram a proprie-
dade do Sr. Claudecir Luck-
man, descendente de alemães 
que além da sericicultura, di-
versificou a propriedade com 
tanque de peixe, produção de 
abacaxi, morangos e plantio 
coco.

Para o técnico Oswaldo 
Pádua “esta visita é muito im-
portante para nós, tendo em 
vista que os turistas levarão 
para seu País de origem a se-
ricicultura. Foram apresenta-
dos a eles, de forma bastante 
sucinta, as propriedades que 
são referências, isso ajuda na 
divulgação da nossa cultura e 

a possibilidade futura para a 
abertura de novos mercados”, 
explicou.     

O prefeito Moacir Olivatti 

fez questão de presentear os 
alemães com exemplares da 
quarta edição da Noroeste 
Revista que é uma produção 

do Jornal Noroeste. Oportu-
namente na edição de dezem-
bro/2017, o bicho-da-seda foi 
o tema principal.

Está em vigor lei que 
pune com prisão a 
venda de bebida al-

coólica a menores. Uma 
ação do Conselho Tutelar, 
Polícia Militar, Poder Judi-
ciário, Promotoria Pública, 
Conselho de Segurança e 
Fiscalização do Município 
devem conscientizar os pro-
prietários de estabelecimen-
tos comerciais sobre o as-
sunto e assegurar à criança 
e ao adolescente a proteção 
de sua saúde e qualidade de 
vida futura, prevenindo da-
nos relacionados ao consu-
mo de álcool.

SOBRE A LEI

A Lei 13.106/2015, altera 
dispositivos do Estatuto da 
Criança e do Adolescente 
(ECA) e estabelece pena de 
até quatro anos de prisão 
para quem vender, fornecer, 
servir, ministrar ou entregar 
bebida alcoólica ou outros 
produtos que possam causar 
dependência psíquica para 
crianças ou adolescentes. A 
multa pelo descumprimento 
pode chegar a R$5 mil, além 
da possibilidade de fecha-
mento do estabelecimento 
comercial até pagamento da 
multa.

A Portaria 01/2017 do 
Juízo da Infância e Juventu-
de do Foro de Nova Espe-

rança deve ser retirada no 
prédio do Conselho Tutelar 
e anexada nos estabeleci-
mentos comerciais que rea-
lizam a venda de bebidas 
alcoólicas.

A quem se aplica, fiscali-
zação e denúncias

Deve retirar a portaria 
todos os estabelecimentos 
comerciais que realizam a 
venda de bebidas alcoóli-
cas. A lei se aplica a bares, 
restaurantes, lanchonetes, 
casas noturnas, casas de es-
petáculos, padarias, lojas de 
conveniência, adegas, feiras, 
eventos e afins. Sendo assim, 
esses locais não podem ven-
der, oferecer ou entregar be-

bidas alcoólicas a menores 
de 18 anos.

As fiscalizações aconte-
cerão sem data ou horário 
marcado. A partir do dia 31 
de janeiro deste ano todos os 
estabelecimentos menciona-
dos acima devem ter a por-
taria em mãos e colocar em 
prática os artigos da lei.

Quaisquer dúvidas po-
dem ser esclarecidas junto 
ao Conselho Tutelar. Da 
mesma forma, as denúncias 
podem ser realizadas no 
mesmo local, ou, pelo tele-
fone: 44 3252-4183; plantão 
98418-5492 (Oi) e 99818-
9439 (Tim).

ASCOM/PMNE
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Ministério Público abre Inquérito 
para investigar gastos com 

diárias da Prefeitura de Uniflor

Município altera 
o valor do vale 
alimentação do 
funcionalismo

Ricardo Barros 
viabiliza recursos 

para Floraí

O Parque das Grevíleas, 
o menino e a selva

Tema foi alvo de matéria publicada pelo Jornal Noroeste. Comparativo 
mostrou que, embora seja o menor município dentre os que compõem o 

Foro Regional de Nova Esperança, Uniflor superou os demais nos gastos. 

O Ministério Público 
do Estado Paraná,  
por meio da  1ª Pro-

motoria de Justiça que atua 
na  Defesa do Patrimônio 
Público instaurou um pro-
cedimento para investigar 
os gastos com diárias e pas-
sagens no município de Uni-
flor. Levantamento feito pela 
reportagem do Jornal No-
roeste, que consultou o Por-
tal da Transparência e que 
serviu de base para instau-
ração do procedimento, teve 
como base os municípios que 
compõem o Foro Regional 
de Nova Esperança. 

Para apurar a situação 
envolvendo os gastos, o Mi-
nistério Público pede que o 
município apresente infor-
mações acerca do tema, que 
ganhou grande repercussão 
junto à opinião pública da 
pequena cidade. 

O Promotor de Justiça, 
Dr. Ricardo Barison Garcia 
disse: “tomamos ciência do 
fato graças à publicação feita 
pelo Jornal Noroeste, em que 
recebemos o exemplar do 
periódico e também a uma 
denúncia formalizada pela 
vereadora Irene de Alen-
car Nunes, em que ela fez 
uma representação para que 
o Ministério Público tome 
conhecimento dos fatos e 
investigue se de fato existe 
irregularidades ou não. Ins-
tauramos um Inquérito Civil 
Público que é o instrumento 
propício para que possamos 
investigar supostos casos ir-
regulares’, explicou Barison.

Os gastos com diárias 
no ano de 2017 em Uni-
flor somaram a quantia de 

Um dos espaços mais 
queridos pelos nova 
esperancenses sem 

dúvidas é o Parque das Gre-
víleas.  O espaço, antes mes-
mo da sua urbanização era 
frequentado, ainda que clan-
destinamente, pelos garotos 
da minha idade.  O lugar, 
mesmo todo cercado por ara-
mes farpados era nosso redu-
to, onde, rasgávamos nossas 
já surradas camisetas para 
adentrar à densa mata que 
compunha o seu interior.  

Naquele tempo, longe da 
tecnologia que hoje aprisiona 
milhares de crianças e jovens, 
nossa aventura era real. Esti-
mulados pelos filmes do Tar-
zan, efusivamente exibidos 
na Sessão da tarde da Rede 
Globo de Televisão, nós, os 
garotos, não víamos a hora 
de poder reunir a turma para 
nossas aventuras naquela e 
outras matas.

Para quem desconhece a 
estória, Tarzan é filho de aris-
tocratas ingleses que desem-
barcam em uma selva africa-
na após um motim. Com a 
morte de seus pais, ele é cria-
do por macacos na África. É 
uma adaptação moderna da 
tradição mitológico-literária 
de heróis criados por ani-
mais. Uma destas histórias é 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O Promotor de Justiça, Dr. 
Ricardo Barison Garcia destacou: 
“tomamos ciência do fato graças 

à publicação feita pelo Jornal 
Noroeste. A partir deste Inquérito 

Civil Público é que vamos 
requisitar informações, diligenciar, 
requerendo explicações por parte 

do município”, explicou.

Reportagem feita pelo Jornal Noroeste e publicada em 12 
de janeiro deste ano trouxe os dados acerca dos gastos MP 
investiga se houve ou não irregularidades na concessão das 
diárias.

Hauney C. Malacrida

R$70.615,00. Governo Mu-
nicipal, Departamentos de 
Administração, Finanças, 
Viação, Obras e Serviços 
Urbanos, Assistência Social, 
Educação e Esporte, Saúde, 
Licitações e Meio Ambiente, 
juntos, foram responsáveis 
pela composição deste mon-
tante. 

Segundo dados do IBGE, 

a cidade tem população es-
timada em 2.614 habitantes, 
sendo a menos populosa, 
mas com gastos inversamen-
te proporcionais. Além das 
diárias, a Prefeitura Mu-
nicipal de Uniflor gastou 
mais R$17.313,44 com pas-
sagens, que juntos, somam 
R$87.928,44. 

INFORMAÇÕES E DI-
LIGÊNCIAS:

“A partir deste Inquérito 
Civil Público é que vamos 
requisitar informações, dili-
genciar, requerendo explica-
ções por parte do município, 
afim de apurar irregularidade 
ou não no pagamento dessas 
diárias. Não podemos adian-
tar muito e nem ainda  for-

mar conclusões. Se houve ex-
cesso, será analisado no bojo 
desta investigação. Se consta-
tadas as irregularidades va-
mos propor uma Ação Civil 
Pública contra as pessoas que 
receberam valores.em caso 
de não constatação, o proce-
dimento é arquivado junto 
ao Conselho Superior do Mi-
nistério Público que homo-
loga ou não nosso eventual 
arquivamento. Estamos na 
fase de análise de dados para 
averiguar a necessidade pos-

terior de explicações por par-
te do município de Uniflor”, 
finalisou o representante do 
Ministério Público, Dr. Ri-
cardo Barison Garcia.

Exibidos na reportagem 
deste Jornal, publicada em 
12 de janeiro deste ano, os 
valores gastos pelo municí-
pio de Uniflor são superio-
res aos  realizados por Nova 
Esperança, cidade que possui 
28.084 habitantes, ou seja, 
uma população quase 11 ve-
zes superior à uniflorense. 

Em 12 de janeiro de 
2018, o executivo 
municipal de Floraí, 

através do prefeito Fausto 
Eduardo Herradon, sancio-
nou a Lei nº 1456/2018 que 
altera a Lei nº 1316/2013, 
fixando novo valor do re-
passe financeiro mensal ao 
funcionalismo público em 
forma de Vale Alimentação, 
creditando o então valor 
que seria de R$ 100,00 (cem 
reais) para R$ 150,00 (cen-
to e cinquenta reais) já no 

próximo crédito do cartão 
neste dia 31 de janeiro.

Para chegar a esse de-
nominador comum, houve 
a solicitação da associação 
dos servidores públicos de 
Floraí na figura do presi-
dente Edson Viotto e equi-
pe, que em conjunto com 
os 9 vereadores, o prefeito 
Fausto Herradon e a vice 
Edna Contin, chegaram a 
esse propósito concretizado 
já no inicio de 2018.

ASCOM/FLORAÍ

O deputado Ricardo 
Barros (PP), atual 
Ministro da saúde 

em recente visita a Floraí 
(15 de dezembro), comen-
tou com o prefeito Fausto 
Herradon (PSDB) e a vice 
Edna Contin (PP), que es-
taria incluindo em suas 
emendas parlamentares re-
cursos financeiros direcio-
nados a fortalecer as ações 
em saúde pública em nossa 
cidade.

Na sexta feira (26) a as-
sessoria do nobre deputado 
em contato com a vice Edna 
Contin, informou que fora 

empenhado a pagar 4 proje-
tos e ações para o município 
de Floraí, inclusive recursos 
financeiros para a saúde 
através do PAB (Programa 
de atenção básica), ambu-
lância de simples remoção, 
veículo tipo Van e veículo, 
empenhos esses que totali-
zam 620 mil reais.

É sempre bem vindo es-
ses recursos federais, pois 
os mesmos virão de sobre-
maneira para melhorar na 
qualidade de vida dos mu-
nícipes.

ASCOM/FLORAÍ

DINHEIRO PÚBLICO

CRÔNICA FLORAÍ

* 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.

Por Alex Fernandes França*

a de Rômulo e Remo, que fo-
ram criados por lobos e pos-
teriormente fundaram Roma, 
claro segundo a Lenda, mas 
que aprendemos na discipli-
na de História Antiga. 

Por ter sobrevivido na sel-
va desde sua infância, Tarzan 
mostra habilidades físicas 
superiores às de atletas do 
"mundo civilizado", além de 
poder se comunicar com os 
animais. Era neste “ser” que 
nos inspirávamos. Em bus-
ca de cipós nas matas, pu-
lávamos de galho em galho. 
O Parque das Grevíleas, que 
leva este nome graças à abun-

dância desta espécie de árvo-
re, também é todo composto 
por espécies nativas.Ria-se, 
brincava-se, enfim, aventura-
va-se naquela época mágica. 

Enormes tubulações pas-
sam escoando parte conside-
rável da água da cidade que 
antes formavam as voçorocas 
que engoliam Nova Espe-
rança. Infelizmente, nos idos 
da década de 70 e início dos 
anos 80,  houve mortes de 
crianças, o que é lamentável, 
tanto que não se recomenda 
a visitação sem a presença 
de um adulto e devidamente 
liberada pela Secretaria de 

Meio Ambiente, que zela pelo 
local.

Mas nós, os “mini Tar-
zans” nos divertíamos e mui-
to. Outras fases vieram, em 
que aprendemos com cada 
uma delas. O senso criativo 
e  critico passou pela fase da 
contemplação, que nos levou 
à observação do universo que 
nos cerca. Estamos a escrever 
e a historiar. Testemunhas 
oculares de um tempo ma-
ravilhoso. Hoje cada Tarzan, 
creio eu, está com sua amada 
Jane. Meninos homens, mas 
o mais importante, homens 
meninos!
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Paraná registrou 275 mortes em 
confrontos policiais em 2017

Tecnologia para soja é destaque da Brandt 
no dia de campo da Agropar, em Atalaia

Durante o ano de 2017, 
275 pessoas mor-
reram em confron-

tos com policiais no Paraná. 
Deste total, 131 mortes ocor-
reram no segundo semestre 
do ano, quando houve ligeiro 
recuo em relação ao primei-
ro semestre, que fechou com 
144 casos. Já na comparação 
do total de mortes entre 2017 
e os anos anteriores, o quadro 
é o seguinte: em 2015, foram 
247 casos, em 2016, 264 e 
neste último ano, 275.

O balanço foi elaborado 
pelo Grupo de Atuação Es-
pecial de Combate ao Crime 
Organizado (Gaeco), órgão 
do Ministério Público do 
Paraná que tem entre suas 
funções o controle da ativi-
dade policial, a partir de in-
formações repassadas pelas 
polícias Militar e Civil e pelas 
Guardas Municipais. Ele foi 
encaminhado ao secretário 
de Segurança Pública, ao de-
legado-geral da Polícia Civil e 

ao comandante da PM, para 
conhecimento.

O controle de mortes em 
confrontos pelo Gaeco está 
sendo feito desde 2015. O le-
vantamento permite o pronto 
acompanhamento dos casos 
pelas Promotorias de Justiça, 
em todo o Estado, de modo 
a assegurar a correta apura-
ção das mortes e contribuir 
para diminuir a letalidade 
das abordagens e confrontos 
policiais.

ENFRENTAMENTOS  – 
Das 131 mortes registra-
das no segundo semestre 
do 2017, 125 ocorreram em 
confrontos com policiais mi-
litares, quatro com policiais 
civis e duas com guardas mu-
nicipais. Considerando os 
275 óbitos do ano, 263 foram 
em situações que envolve-
ram policiais militares, seis 
com policiais civis e seis com 
guardas municipais.

Das 275 mortes ocorridas 

em confrontos com policiais 
em 2017, 229 ocorreram em 
“situação normal de serviço” 
e 46 em situação de folga dos 
policiais ou guardas munici-
pais. As mortes derivam de 
236 eventos, isto é, situações 
de enfrentamento, significan-
do que em algumas situações 
foi morta mais do que uma 
pessoa. Os confrontos ainda 
deixaram 236 feridos, um 
número 17% menor do que o 
verificado em 2016, quando 
foram anotados 284 feridos.

DADOS POR MUNICÍ-
PIOS  – Foram registradas 
mortes em confrontos em 37 
cidades paranaenses no se-
gundo semestre do ano pas-
sado. Mantendo uma tendên-
cia já verificada no primeiro 
semestre de 2017, a região de 
Curitiba concentrou grande 
parte dos casos: foram 47, na 
capital; sete em São José dos 
Pinhais; cinco em Fazenda 
Rio Grande e em Piraquara; 

três em Colombo; dois em 
Araucária; e um em Almi-
rante Tamandaré, Campo 
Magro e Pinhais. No interior, 
constatou-se no segundo se-
mestre de 2017 13 mortes em 
Londrina; cinco em Marin-
gá e em Cascavel; quatro em 
Guarapuava; três em Ponta 
Grossa, em Umuarama e em 
Quedas do Iguaçu e duas em 
Foz do Iguaçu e Pontal do Pa-
raná. Com uma única morte, 
aparecem: Bandeirantes, Bra-
silândia, Cambará, Cambé, 
Cambira, Castro, Cianorte, 
Engenheiro Beltrão, Juranda, 
Mandaguaçu, Marquinho, 
Munhoz de Melo, Paranaguá, 
Salto do Lontra, São João do 
Caiuá, São João do Ivaí, São 
Miguel do Iguaçu, Toledo e 
Vera Cruz do Oeste

No semestre anterior, as 
mortes em confrontos ha-
viam sido registradas em 43 
municípios. Do total de 144 
casos, 61 casos, 44,2% do 
total, ocorreram na Grande 

Curitiba. Foram 31 na capi-
tal, 11 em São José dos Pi-
nhais, quatro em Araucária, 
quatro em Piraquara, três em 
Colombo, duas mortes em 
Almirante Tamandaré, duas 
em Pinhais e duas em Quatro 
Barras, além de um óbito em 
Campina Grande do Sul e ou-
tro em Fazenda Rio Grande. 
Outras cidades com número 
elevado de casos são Londri-
na (14), Foz do Iguaçu (dez) 
e Umuarama (oito). Doura-
dina, São Miguel do Iguaçu 
e Terra Boa tiveram quatro 
mortes em confrontos. Hou-
ve três casos em Cascavel e 
Guaratuba e dois casos em 
Maringá e Sarandi. Com uma 
única morte, apareceram Alto 
Paraná, Arapongas, Bandei-
rantes, Barbosa Ferraz, Bom 
Sucesso, Campina do Simão, 
Campo Mourão, Carambeí, 
Farol, Guarapuava, Ibiporã, 
Itambaracá, Ivaiporã, Ivaí, 
Nova Prata do Iguaçu, Orti-
gueira, Ouro Verde do Oeste, 

Piraí do Sul, Ponta Grossa, 
Rio Bonito do Iguaçu, Santa 
Tereza do Itaipu, Santa Tere-
za do Oeste e Ventania.

FAIXA ETÁRIA – A fai-
xa etária com mais vítimas 
de confrontos com policiais 
militares no segundo semes-
tre de 2017 foi a de jovens 
com idade entre 18 e 29 anos, 
praticamente todos do sexo 
masculino. Elas correspon-
dem a 76% do total de víti-
mas (portanto, três em cada 
quatro mortos eram jovens), 
um percentual maior do que 
o verificado no semestre an-
terior (63%). A faixa de 13 
a 17 anos, que representava 
quase 11% no primeiro se-
mestre, foi reduzida a menos 
que 6% no segundo semestre. 
E a faixa dos que tem idade 
entre 30 e 59 anos, que repre-
sentava 25% no primeiro se-
mestre, reduziu-se a 17% nos 
últimos seis meses do ano. 

MP/PR

Atalaia, localizada ao 
norte do estado do 
Paraná, é conhecida 

pela sua predominância na 
produção de soja e milho. O 
histórico de cultivo desses 
grãos no município é antigo, 
e, começou a ser plantado na 
década de 1980. O solo da 
região é capaz de comportar 
todas as variedades e o clima 
subtropical traz grandes be-
nefícios aos agricultores.

A Brandt do Brasil é par-
ceira do evento realizado pela 
Cooperativa Agropecuária 
do Médio Oeste do Paraná 
(AGROPAR), que aconte-
ce no dia 02 de fevereiro de 
2018, a partir das 16h, em 
Atalaia (PR).  A Brandt par-
ticipa com sua linha de fer-
tilizantes foliares com foco 
na cultura de soja. O dia de 
campo tem como objetivo 
apresentar as últimas novi-
dades tecnológicas para a 
produção agrícola e mostrar 

alternativas mais sustentá-
veis para o produtor.

“Levaremos nosso portfó-
lio com tudo que há de mais 
tecnológico e eficiente para 
lavoura. A expectativa é re-
ceber cerca de 100 agriculto-
res. A Agropar é uma grande 
parceira e o seu dia de cam-
po é uma boa oportunidade 
para fortalecer os negócios”, 
explica Pedro Afonso, repre-
sentante técnico de vendas 
da Brandt do Brasil.

A Brandt reforça o pro-
duto SMART TRIO que au-
menta a saúde vegetal, corri-
ge deficiências de nutrientes 
e torna mais eficientes as 
aplicações foliares, ajudan-
do a mitigar o estresse das 
plantas cultivadas causados 
por herbicidas pós-emer-
gentes, entre outros benefí-
cios; destaque também para 
os condicionadores de água, 
micronutrientes e outros 
produtos especiais da Linha 

GAECO

TARGET de Nutrição de 
Plantas; Linha ACTION de 
melhoradores de calda para 
pulverização, anti deriva, 
anti espuma e dispersante 
de gota; e o MANNI-PLEX 
B MOLY, que contém dois 

micronutrientes-chave, o 
Boro (B) e Molibdênio (Mo), 
os quais ajudam as plantas a 
converter o nitrogênio em 
amônia e assim melhoram 
o metabolismo do mesmo, 
com resultado na nodulação 

dos grãos, melhor floresci-
mento, frutificação e aumen-
to de produtividade.

O dia de campo acontece 
no silo da Agropar, em Ata-
laia (PR). Mais informações 
sobre a Brandt do Brasil: 

www.brandtbrasil.com.br ou 
www.facebook.com/Brandt-
Brasil

BRUNA RODRIGUES
TEXTO COMUNICAÇÃO 

CORPORATIVA

Indústria fecha 2017 com crescimento 
de 2,5%, após três anos de queda

Após três anos de que-
das consecutivas, a 
produção industrial 

brasileira fechou o ano pas-
sado com crescimento acu-
mulado de de 2,5%, na com-
paração com 2016, puxada 
pelo setor automotivo. Este 
é o primeiro resultado anual 
positivo desde 2013, quando 
a indústria fechou com ex-
pansão de 2,1%, e o maior 
desde 2010, ano em que a 
indústria teve o recorde de 
10,2% de crescimento.

Os dados fazem parte da 
Pesquisa Industrial Mensal 
Produção Física Brasil (PIM-
-PF) divulgada hoje (1º), pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), 
que apresentou também o 
resultado mensal do último 

mês de 2017: o parque fabril 
do país fechou dezembro 
com crescimento de 2,8% em 
relação a novembro, na série 
livre de influências sazonais.

Esta foi a maior alta men-
sal na série ajustada sazo-
nalmente desde os 3,5% de 
junho de 2013. A indústria 
fechou os quatro últimos 
meses do ano passado com 
crescimentos mensais conse-
cutivos, período em que acu-
mulou expansão de 4,2%.

Em relação a dezembro 
de 2016, a indústria teve alta 
de 4,3%, a oitava taxa posi-
tiva consecutiva na compa-
ração com o mesmo mês do 
ano anterior, mas inferior 
às taxas de outubro (5,5%) e 
novembro (4,7%). No quarto 
trimestre, indústria cresceu 

4,9% em relação ao mesmo 
período de 2016. Já o cres-
cimento acumulado do se-
gundo semestre do ano foi de 
4%.

Categorias e ramos de ati-
vidades

Em 2017, houve cresci-
mento em todas as quatro 
grandes categorias econômi-
cas, 19 dos 26 ramos, 51 dos 
79 grupos e em 56,4% dos 
805 produtos pesquisados 
pelo IBGE, em comparação 
com o ano anterior.

Entre as grandes catego-
rias econômicas, o princi-
pal destaque foi para bens 
de consumo duráveis, com 
expansão de 13,3% no ano; 
seguido de bens de capital, 
com alta de 6%. As duas ca-
tegorias tinham registrado 

queda em 2016, de 14,4% e 
10,2% respectivamente.

Segundo o IBGE, a ex-
pansão de bens de consumo 
duráveis foi influenciada 

pela fabricação de automó-
veis (crescimento de 20,1% 
no ano) e eletrodomésticos 
(10,5%). Já em bens de bens 
de capital, destacam-se equi-

pamentos de transporte (au-
mento de 7,9%), de uso mis-
to (18,8%) e para construção 
(40,1%). 

Agência Brasil

Arquivo/Isac Nóbrega/PR

Em dezembro, a alta foi de 2,8% em relação ao mês anterior
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“Porque Deus amou o mundo de tal ma-
neira que deu o seu Filho unigênito, para que 
todo aquele que nele crê não pereça mas tenha 
a vida eterna.” João 3:16

“Os homens que amam muito estão prontos a 
dar muito, e usualmente podem medir a verdade 
deste amor através de seus sacrifícios e renún-
cias.

Esse amor que não guarda nada para si, mas 
se esgota em ajudar e abençoar o seu objeto, é 
o verdadeiro amor, e não apenas um amor de 
nome.

O pouco amor se esquece de trazer água para 
lavar os pés, mas o grande amor quebra o vaso de 
alabastro e derrama seu valioso perfume.

Considerem qual foi o dom que Deus deu.

Não poderia encontrar a expressão correta 
se tentasse explicar completamente o que é esta 
bênção que não tem preço; e não vou arriscar-
-me a fracassar ao tentar o impossível.

Unicamente vou convidá-los a pensar na sa-
grada Pessoa que foi dada pelo Pai para demons-
trar Seu amor para com os homens.

Tratava-se do Seu unigênito Filho: Seu Filho 
amado, em quem tinha Sua complacência.

“E o amor é isto: não fomos nós que amamos 
a Deus, mas foi ele que nos amou e mandou seu 
Filho para que, por meio dele, os nossos pecados 
fossem perdoados.” 1 João 4:10

O fundo negro do pecado faz ressaltar muito 
mais claramente o fulgor da linha do amor.

Quando o relâmpago escreve com dedos de 
fogo o nome do Senhor na amplidão da escura 
face da tempestade, nos achamos forçados a vê-
-Lo; assim também é quando o amor inscreve 
a cruz sobre as negras tábuas de nosso pecado, 
ainda os olhos que não podem ver estão obriga-
dos a ver que “Nisto consiste o amor”.” 

Charles Spurgeon

TEMPO COM MEU DEUS:  
DEUS AMOU O MUNDO 

DE TAL MANEIRA...

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

No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS

- AJUDANT E DE ELET RICISTA
- AT ENDENT E DE PEDÁGIO (PCD)

- CLASSIFICADOR DE GRÃOS
- ELET RICISTA DE CAMINHÃO

- EMPACOTADOR  (PCD)
- ENCARREGADO DE FÀBRICA

- FISCAL DE LOJA
- INSTALADOR DE 

EQUIPAMENTOS DE INT ERNET
- MECÂNICO DE CAMINHÃO

- OPERADOR DE CAIXA 
- T ÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO 

DE INT ERNET (HELP DESK)
- T RABALHADOR  RURAL  (PCD)

PLANTÃODASEMANA

03/02/2018 ATÉ 09/02/2018

Esta coluna abordará semanalmente, esclarecimentos 
a fatos ocorridos no município e dúvidas da população 
sobre os diversos setores:

ISENÇÃO DO IPTU
A isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano 

pode ser solicitada até 20 de março deste ano. Tem direito 
a requerer o pedido de isenção do IPTU os proprietários 
de imóveis aposentados, pensionistas, portadores de defi-
ciência ou famílias em situação de vulnerabilidade social.

O requerimento pode ser realizado na Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Esperança, de segunda a sexta-feira, das 
8h às 11h30 e das 13h30 às 16h nos guichês do Setor de 
Tributação mediante a apresentação da seguinte docu-
mentação: 

- Xérox do RG e CPF do titular;
- Documento do cartório de registro de imóveis com-

provando ter apenas um imóvel;
- Cópia da conta de água, comprovante de renda de 

todos os moradores do imóvel;
- Cópia da escritura da casa, atestado de óbito se viú-

vo (a);
- Declaração de atestado médico informando a defi-

ciência do proprietário do imóvel;
- Declaração do Cadastro Único da Assistência Social;

NOVIDADES NO IPTU
Os carnês do IPTU 2018 devem começar a ser entre-

gues em março com o vencimento para o dia 10 de abril. 
Neste ano, quem optar por realizar o pagamento a vista 
terá 15% de desconto sobre o valor do tributo, um bene-
fício de 5% a mais do que no ano anterior.

A Lei 2.561 aprovada no ano passado cria o Progra-
ma Menos IPTU que dispõe sobre o incentivo de des-
conto progressivo de 2% anual para os contribuintes que 
mantém seus tributos quitados sem atrasos. Em síntese, o 
programa visa valorizar o contribuinte que mantém seus 
débitos em dia, podendo chegar ao desconto adicional de 
8% no final de 4 anos, desde que não atrase o pagamento 
de seus tributos. A lei completa pode ser baixada no site 
do município, acessando o endereço: www.novaesperan-
ca.pr.gov.br, clicando na sessão legislação.

O SEU IPTU VOLTA EM BENEFÍCIOS PARA VOCÊ
O dinheiro do seu IPTU volta em benefícios para 

você. São esses recursos que garantem a execução obras 
de infraestrutura, investimentos na área da saúde, educa-
ção, cultura, esporte, ações sociais e outras.

Ontem aconteceu a es-
treia nacional do filme com 
maior número de indicações 
para o Oscar 2018, A Forma 
da Água. Interessante que 
os cinemas da região sim-
plesmente não estrearam o 
filme, mas, mesmo assim, a 
Coluna Sétima Arte traz pra 
você tudo a respeito dessa 
obra que promete ser uma 
das grandes sensações na 
premiação mais importante 
do cinema esse ano.

A Forma da Água é um 
filme, no mínimo, diferente. 
Complicado de definir seu 
gênero, pois ele pode ser um 
filme de monstro, um terror, 
um drama, um romance, ou 
fantasia, por isso, classificá-
-lo é algo extremamente di-
fícil e, acredito, cabe a cada 
um encaixá-lo no gênero 
que achar mais apropriado. 
Diante disso, percebe-se que 
a principal motivação do fil-
me deve girar em torno da 
pergunta: é possível desen-
volver uma história de amor 
entre espécies de diferentes?!

A resposta para isso, só 
um aficionado por monstros 
como o diretor mexicano 
Guillermo Del Toro pode-
ria dar. Del Toro construiu 
sua carreira de sucesso em 
Hollywood apresentando ao 
mundo tramas plausíveis e 

incríveis que sempre gira-
ram ao redor de monstros 
medonhos (veja o caso de o 
Labirinto do Fauno, um dos 
melhores filmes de Del Toro 
em minha opinião). Mas 
engana-se quem pensa que 
Monstros são um recurso 
fadado aos filmes B, de baixa 
produção e orçamento, pelo 
contrário, esse diretor pro-
vou que é possível sim, fazer 
cinema de qualidade com 
esse tipo de inspiração.

Tanto que um de seus 
filmes de monstro levou a 
Academia de Artes de Ciên-
cias Cinematográficas de 
Hollywood a indica-lo treze 
vezes ao Oscar. O que tem 
A Forma da Água de tão 
diferente dos demais filmes 
desse ano? Quando você co-
meça a ver o filme a respos-
ta a essa pergunta começa a 
materializar-se lentamente 
na sua cabeça. Isso porque 
o filme de Del Toro vem ao 
encontro de muitos anseios 
de Hollywood na atualida-
de, pois de forma lúdica ele 
combate muitas ideias ruins 
difundidas como valores na 
sociedade de hoje, como a 
xenofobia, o ódio ao diferen-
te, o menosprezo do femini-
no, dentre outras.

Além disso, Del Toro faz 
uma grande homenagem ao 

cinema em seu filme, desde 
o local onde mora a prota-
gonista (em cima de um ci-
nema com estrutura de tea-
tro), aos trechos de filmes 
que ele apresenta na televi-
são ao longo da trama, ou 
as referências aos musicais, 
que servem para embalar os 
sonhos da protagonista. Por 
isso, A Forma da Água não é 
apenas uma homenagem aos 
filmes de monstro (sobretu-
do ao clássico da Universal 
de 1954, O Monstro da Lagoa 
Negra), mas uma homena-
gem ao que o cinema tem de 
melhor, que é sua capacidade 
de embalar sonhos e histórias 
aparentemente impossíveis, 
mas plausíveis, tanto que o 
próprio diretor revelou em 
uma entrevista que sua in-
tenção era criar um filme em 
que a mocinha ficasse com o 
monstro no final. Ele fez isso 
de forma magistral!

Assim, o novo filme de 
Del Toro é uma fábula, um 
conto de fadas, uma fantasia, 
mas também é uma exalta-
ção aos desajustados, aos que 
não se encaixam, aos que são 
deixados de lado. Agora era a 
hora de falar da protagonista, 
mas antes de comentar sobre 
ela, eu gostaria de fazer uma 
errata. Na semana passada 
ao me referir a esse filme, eu 
aleguei que ela, era uma pes-
quisadora, engano meu, na 
verdade ela é apenas a zela-
dora da base onde a criatura 
aquática misteriosa está sen-
do estudada.

Sally Hawkins, a prota-
gonista, é digna do Oscar ao 
qual foi indicada. Nesse filme 
ela interpreta uma zeladora 
simples que vai, ao longo da 
história, revelando sua com-
plexidade e também sua sur-
preendente força de vontade 
e coragem. Esse personagem 
permitiu a ela provar a todos 
que sua indicação ao Oscar 
por Blue Jasmine, em 2013, 
não foi um engano ou sorte 
de principiante, pois ao in-
terpretar Eliza em A Forma 
da Água, ela mostra todo o 
seu talento ao interpretar 
uma muda que se expressa 
muito bem por meio de ges-
tos e caretas. É possível per-
ceber cada sentimento, mes-
mo sem nenhum texto a ser 
proferido.

Outro destaque positivo 
do elenco é Octavia Spencer, 
que também garimpou uma 
indicação ao Oscar de Me-
lhor Atriz Coadjuvante por 
meio de sua interpretação 
da faxineira Zelda, melhor 

amiga de Eliza e muitas ve-
zes sua voz, nas horas difíceis 
e também nas engraçadas. 
Além dela, Richard Jenkins, 
Micheal Stuhlbarg e Michael 
Shannon brilham ao longo 
do filme, sendo esse último 
um vilão excelente, capaz 
de demonstrar a todos que 
o monstro não reside sob a 
forma do diferente, do apa-
rentemente feio ou do estra-
nho, mas que muitas vezes 
ele tem uma forma familiar, 
agradável e que não gera des-
confianças.

Sob os aspectos técnicos 
o filme apresenta um rotei-
ro coeso e profundo, mesmo 
sendo uma fantasia. Cada 
personagem é apresentado 
de forma digna permitindo 
ao expectador compreender 
e se identificar com os dra-
mas particulares de cada um 
deles, que ajudam a compor 
a trama central. Créditos 
para o próprio diretor, que 
escreveu o roteiro junto com 
Vanessa Taylor, uma das pro-
fissionais por trás do grande 
sucesso de Game Of Thrones. 
A Direção de Arte também 
surpreendeu ao ser capaz 
de construir cenários de ex-
trema beleza e detalhes que 
são impossíveis de passar 
despercebidos. Outro profis-
sional que merece destaque 
por causa desse filme é Dan 
Laustsen, o diretor de foto-
grafia, poucas vezes se viu no 
cinema um efeito tão bonito, 
o tom azul esverdeado que 
ele impôs ao filme (e ao carro 
do vilão – risos) faz com que 
tudo colabore para a história 
que está sendo contada.

Vamos à trama! Em ple-
na Guerra Fria, durante a 
década de 1960, a muda 
Eliza (Sally Hawkins), ze-
ladora em um laboratório 
experimental secreto do go-
verno, se apaixona por uma 
criatura aquática fantástica, 
trazida de algum lugar das 
florestas da América Central 
e mantida presa e maltratada 
no laboratório de uma base 
militar americana. Quando 
a criatura se encontra amea-
çada, Eliza resolve executar 
um arriscado e apaixonado 
resgate. Para isso ela conta 
com a ajuda do melhor ami-
go Giles (Richard Jenkins) 
e da colega de turno Zelda 
(Octavia Spencer).

Por que ver esse filme? O 
motivo mais aparente pode 
ser as indicações ao Oscar, 
mas se você ainda não está 
convencido, outro motivo 
importante pode ser o fato 
de A Forma da Água ter sido 
o grande vencedor do Fes-
tival de Veneza do ano pas-
sado. Além disso, é possível 
pontuar algo aqui que talvez 
te ajude a se sentir motiva-
do a ir ao cinema. A Forma 
da Água é um filme comple-
xo e cheio de alegorias, que 
ressalta a importância dos 
indivíduos que estão à mar-
gem da sociedade, que refor-
ça a ideia de que ninguém 
deve ser ou estar sozinho e 
que exige muita maturidade 
para poder apreciá-lo. Suas 
cenas picantes, suas referên-
cias musicais e seu desfe-
cho empolgante, fazem dele 
uma verdadeira obra de arte. 
Aproveite e boa sessão!
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ONG Transparência Internacional avaliou 100 maiores 
empresas e dez maiores bancos do país. No ranking 
geral, a Copel aparece em 8º lugar. Resultado reflete 
esforços para aprimorar a transparência da gestão, 

incluindo a instituição de uma diretoria de Governança, 
Risco e Compliance, diz presidente da empresa

Um estudo inédito 
realizado pela as-
sociação Transpa-

rência Internacional (TRAC 
Brasil) mediu o nível de 
transparência nas atividades 
das 100 maiores empresas e 
dos dez maiores bancos bra-
sileiros, destacando a Copel 
como a melhor colocada en-
tre as empresas públicas ava-
liadas. O resultado está em 
um relatório divulgado pela 
instituição esta semana, em 
evento promovido na capital 
paulista. No ranking geral, a 
Companhia Paranaense de 
Energia aparece em 8º lugar.

A seleção das empresas 
participantes foi feita com 
base em um levantamento do 
jornal Valor Econômico, e a 
pesquisa, realizada ao longo 
do segundo semestre de 2017, 
teve como objetivo avaliar o 
modo como estas empresas 
divulgam informações sobre 
suas práticas anticorrupção, 
estrutura organizacional e – 
no caso das multinacionais – 
os dados financeiros relativos 
à atuação em outros países. 
A Copel obteve um índice de 
96% na avaliação de divul-
gação do seu programa anti-
corrupção, e 75% no quesito 
transparência organizacional.

Para o presidente Antonio 
Sérgio Guetter, o resultado 
reflete os esforços empreen-

    IDEIAS EXTERNAS EM 
ESPACOS PEQUENOS

A área externa é um local que precisa de um pouco 
de atenção ou um olhar mais especial, afinal, é o espa-
ço responsável por conectar a construção de sua casa 
com a entrada principal, além de uma forma íntima 
para se comunicar com o seu jardim, varanda, terraço, 
claro, se você possuir esses espaços.

Sabe aquele corredor na entrada da sua casa? En-
tão, chegou a hora de você caprichar na decoração. 
Uma área social é um convite para descansar e respirar 
um pouco de ar fresco. Independente do tamanho da 
sua área externa, capriche 
na decoração: coloque 
um pouco de graça no 
indicador de numeração 
da casa, no tapete (ou ca-
pacho da entrada). Você 
também deve caprichar 
na iluminação da área ex-
terna, assim, você reforça 
a área da segurança do 
imóvel. Muitas pessoas 
reservam até um canti-
nho especial para o ani-
mal de estimação na área 
externa da casa, afinal, o quintal é um ótimo ambiente 
para os pets. Ter uma área de lazer pequena em casa 
deixou de ser um luxo há muito tempo, hoje se faz ne-
cessário ter um lugar para poder relaxar e realizar uma 
reunião dos amigos e familiares. Uma área de lazer pe-
quena é um espaço de fuga de tudo muitas vezes, e é 
muito importante que seja um lugar aconchegante e 
que traga tranquilidade e não dor de cabeça. A jogada 
de cores do ambiente, podemos deixar por conta do 
colorido do jardim, mantendo o lugar clean para tra-
zer mais aconchego. Ter um  SPA em casa é uma ótima 
opção para fazer uma boa leitura, e curtir o momento 
para relaxar com a família. Como podemos ver a foto 
que vem trazendo todo toque rústico da madeira entre 
plantas naturais que deixa o lugar mais natural.

Ousar na decoração para seu bem estar é trazer paz 
para dentro de você.

ARTIGO

Eleições: economia em alerta
*Por Carlos Sviontek

O ano de 2017 foi de es-
tabilização da econo-
mia, com o controle 

da inflação e a redução signi-
ficativa de juros. As equipes 
lideradas por Henrique Mei-
relles (Ministro da Fazenda) 
e Ilan Goldfajn (Presidente 
do Banco Central) iniciaram 
a recuperação do mercado 
de crédito e o aumento dos 
salários reais, favorecendo o 
aumento de investimentos e 
crédito coorporativo. Mesmo 
com as notícias positivas no 
segundo semestre de 2017, as 
previsões para o ano de 2018 
ainda são nebulosas.

  Embora tudo indique 
que o crescimento do PIB 
brasileiro em 2018 seja de 
2,5 a 3%, as eleições presi-
denciais, que ocorrerão em 
outubro (1º turno), nublam 
o cenário de médio e longo 
prazo. Em relação ao pleito, 
o mercado tem como maior 
receio a eleição de um can-
didato de esquerda (Lula, ou 
como segunda opção Ciro 
Gomes), que provavelmente 
implicaria em um retrocesso 

em todas as mudanças estru-
turais realizadas pelo atual 
governo (Teto de gastos, TLP 
e Reforma Trabalhista) e em 
um agravamento do cenário 
econômico. No outro extre-
mo da disputa, encontra-se 
o deputado Jair Bolsonaro 
(PSC-RJ), que embora tenha 
tentado emplacar um discur-
so supostamente ‘liberal’ em 
alguns eventos, deu várias 
demonstrações de ser con-
trário as reformas e defende 
com frequência a intervenção 
estatal na economia, também 
visto com maus olhos pelo 
mercado. 

  Seguindo os dados do 
mercado, o cenário deve per-
manecer estável em relação 
a juros (7% a.a.) e a inflação 
(4% a.a.), porém deve en-
contrar grande volatilidade 
cambial durante todo o ano. 
O boletim Focus (Cerca de 
cem instituições financeiras 
ouvidas pela Banco Central) 
prevê que o dólar americano 
deva finalizar o ano de 2018 
cotado em R$ 3,30, porém 
a oscilação deve quebrar a 

barreira dos R$ 4 (cenário 
eleitoral negativo) ou dos R$ 
3 (cenário eleitoral positivo). 
Pensando nisso, as empresas 
devem tomar muito cuida-
do na hora de captar recur-
sos, principalmente no que 
se refere ao índice em que o 
empréstimo será indexado. 
Só assim será possível evitar 
surpresas no médio prazo 
com possíveis alterações do 
próximo governo. Logo o 
planejamento de uma dívida 
estruturada é a opção mais 
segura para fugir dos produ-
tos de prateleira de bancos 
comerciais.

 Além das eleições, outros 
dois fatores complicadores 
podem desestabilizar o qua-
dro: a realização das reformas 
estruturais propostas pelo 
governo Temer e o risco asso-
ciado à classificação do Brasil 
pelas agências de rating. A 

não aprovação da reforma da 
previdência, a principal em 
discussão, poderia represen-
tar a gota d’água para o rebai-
xamento perante as agências, 
que por consequência, dimi-
nuiria a quantidade de inves-
timentos estrangeiros no país 
e também poderia impossi-
bilitar o governo de emitir 
títulos no exterior, perdendo 
uma importante fonte de fi-
nanciamento.

  Ou seja, esse cenário 
desafiador vai exigir muita 
maturidade e paciência de 
todos os empreendedores 
brasileiros, principalmen-
te no segundo semestre do 
ano. Antes de tomar decisões 
importantes, será fundamen-
tal analisar os mais variados 
cenários para que a possível 
instabilidade do mercado 
não acabe gerando grandes 
perdas.

*Por Carlos Sviontek, diretor da 
Legacy Partners (www.legacypartners.
com.br), é formado em Administração 
pela universidade Federal 

Copel é a empresa pública 
mais transparente do Brasil

didos nos últimos anos no 
sentido de aprimorar ainda 
mais a transparência da ges-
tão, incluindo a instituição de 
uma diretoria de Governança, 
Risco e Compliance no final 

de 2016. “Nos antecipamos 
ao cumprimento das exigên-
cias da Lei Anticorrupção e 
da nova Lei das Estatais, e o 
relatório divulgado hoje mos-
tra que estamos no caminho 

certo”, afirma.

DOIS GRUPOS  - Além 
de obter um dos melhores 
desempenhos individuais do 
ranking elaborado pela TRAC 

Brasil, a Copel integra ainda 
dois grupos que se destacam 
no documento. Entre as dez 
primeiras colocadas, quatro 
são oriundas do setor elétrico 
nacional: Neoenergia, EDP 

– Energias do Brasil, CPFL 
Energia e Copel. A pesquisa 
também aponta uma correla-
ção positiva significativa en-
tre transparência e abertura 
de capital, ou seja: as compa-
nhias com ações negociadas 
no mercado saem-se em geral 
melhor que as demais, caso da 
Copel, cujas ações integram 
as bolsas de São Paulo, Madri 
e Nova Iorque.

Os dados foram comemo-
rados pelo diretor de Gover-
nança, Risco e Compliance da 
empresa, Fabio Malina Losso. 
“Recebemos com grande ale-
gria a notícia sobre a exce-
lente colocação da Copel na 
pesquisa, que é resultado da 
colaboração de todo o time da 
Copel com nossos projetos. 
Vamos continuar o trabalho 
por um ambiente de transpa-
rência interna e externa, em 
conformidade com o que a lei 
exige e com as melhores prá-
ticas de governança corpora-
tiva e compliance”, comenta o 
diretor.

Mais informações sobre 
a atuação da Copel na área 
de governança podem ser 
obtidas no Portal da Trans-
parência, criado em 2014, e 
também no Programa de In-
tegridade da Companhia, am-
bos disponíveis no site www.
copel.com. 

AEN

Divulgação

No ranking geral, a Companhia Paranaense de Energia aparece em 8º lugar.
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Dr. Rosley Gomes Carneiro é 
homenageado pelo Conselho 

Regional de Farmácia em Curitiba
O reconhecimento do profissional farmacêutico-biquímico 
foi pautado em seus  relevantes serviços prestados à Saúde

O Farmacêutico Bioquí-
mico Dr. Rosley Gomes 
Carneiro, diretor clínico 

do Laboratório Nova Esperança 
desde 1972,  recebeu, por ocasião 
do Dia Internacional do Farma-
cêutico, uma importante homena-
gem conferida pelo Conselho Re-
gional de Farmácia, em sua sede na 
capital do Estado, Curitiba. Dentre 
as várias categorias ele representou 
a especialidade de Análises Clíni-
cas. 

Personalidades engajadas em 
seus ambientes de trabalho - públi-
cos e privados - que contribuíram 
por mais qualidade dos serviços 
prestados que envolvem e unem 
o setor farmacêutico, além de co-
laborarem para a melhoria da saú-
de no Paraná estiveram entre os 
seletos homenageados. Dr. Rosley 
Gomes Carneiro tem 47 anos de 
ótimos serviços prestados na área. 
Dono de um passado limpo, pau-
tado na ética e no profissionalismo, 
ele destaca: “agradeço primeira-
mente à Deus, nosso refúgio e for-
taleza. Também aos funcionários, 
desde os primeiros aos atuais, bem 
como às minhas filhas e colegas de 
profissão Janaína e Soraia, que 
certamente seguirão a mesma tra-
jetória. Também estendo os agra-
decimentos aos clientes e médicos 
que durante anos tem confiado em 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

nosso trabalho”, frisou o Farmacêu-
tico Bioqúimico.

Para a escolha do reconheci-
mento ao seleto grupo de home-
nageados, o plenário levou em 
conta dois critérios: ações políticas 
e institucionais e vida profissional 
dedicada ao setor. O ex-presidente 
do CRF- PR e um dos proposito-
res da comenda. Arnaldo Zubioli 
explicou acerca dos critérios para 
a entrega da comenda: “são per-
sonalidades engajadas em seus 
ambientes de trabalho - públicos 
e privados - que contribuíram por 
mais qualidade dos serviços presta-
dos que envolvem e unem o setor 
farmacêutico, além de colaborarem 
para a melhoria da saúde no Para-
ná”, destacou.

A atual presidente do CRF-PR, 
Miriam Ramos Fiorentin para-
benizou o profissional Dr. Rosley 
Gomes Carneiro, felicitando-o pe-
los seus 47 anos de bons serviços 
prestados e o parabenizou pelo tra-
balho desenvolvido sobretudo com 
ética e profissionalismo.

DEUS É FIEL!!!

A  presidente do Conselho Regional de Farmácia do Paraná,  
Miriam Ramos Fiorentin entregou a homenagem ao profissional 
Dr. Rosley Gomes Carneiro

Dr. Rosley Gomes 
Carneiro – homenagem 
aos 47 anos de atuação 
exercidos com   ética e 

profissionalismo

O ex-presidente do 
CRF- PR e um dos 

propositores da co-
menda. Arnaldo Zubio-
li enalteceu o trabalho 

dos homenageados Reconhecimento do Con-
selho Regional de Farmá-
cia  ao valoroso trabalho 
dedicado à profissão e  à 

saúde da população

Fotos: Divulgação
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Matrículas no ensino 
integral cresceram em 
toda a educação básica

Nas escolas de ensino médio, aumento foi de 22% em 
2017. Só neste ano, o Governo do Brasil líberou R$ 

406 milhões para a implementação dessas unidades

Dados do Censo Escolar 2017, do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Tei-

xeira (Inep), apontam que as matrículas no 
ensino integral da rede pública cresceram 
em todos os níveis da educação básica. Nas 
escolas de ensino médio, esse aumento foi 
de 22% e o percentual de alunos matricula-
dos nessa modalidade também cresceu: em 
2016, era 6,7%; no ano passado, chegou a 
8,4%. Matrículas em tempo integral do en-
sino fundamental na rede pública também 
cresceram entre 2016 e 2017: saíram de 
10,5% para 16,2%. Segundo informações 
divulgadas nesta quarta-feira (31) pelo 

Ministério da Educação (MEC), “o percen-
tual de alunos, contando as redes pública 
e privada, passou de 9,1%, em 2016, para 
13,9%”.

Na educação Infantil, o levantamento 
do Inep considerou a variação no número 
de matrículas entre 2013 e 2017. O grande 
destaque foram as creches, cujos registros 
de alunos inscritos tiveram, nesse período, 
um crescimento de 94,5%. Apenas no ano 
de 2017, esse aumento foi de 5,2%, segundo 
os dados do censo escolar. De acordo com 
o MEC, a educação infantil pública possui 
8,5 milhões de matrículas e tem potencial 
para ampliar a oferta.

 INVESTIMENTO E RESULTADO
Segundo a ministra substituta da Edu-

cação, Maria Helena Guimarães de Castro, 
os dados refletem a prioridade do MEC 
com a educação em tempo integral. Só este 
ano, a pasta já liberou R$ 406 milhões para 
a implementação do ensino médio integral 
nos estados.

No caso do ensino fundamental, ela 
afirma que o sucesso deve-se ao programa 
Novo Mais Educação, que visa melhorar a 
aprendizagem em português e matemática 
ampliando a jornada escolar. O programa 
recebeu, em 2016 e 2017, R$ 900 milhões.

O Ministério Público do Paraná acaba 
de  divulgar  o número de mortos e 
de lesionados em razão de enfrenta-

mento com as forças de segurança interna, 
no segundo semestre de 2017. É bom escla-
recer desde logo que, infelizmente, há tam-
bém baixas de policiais no período.

Observaram-se poucas alterações desde 
que as estatísticas passaram a ser feitas pelo 
MPPR, em 2015, em função de programa 
de enfrentamento às mortes decorrentes da 
atividade policial, instituído pelo Ministério 
Público. O número de óbitos no segundo se-
mestre de 2017 (131), ligeiramente inferior 
em relação ao primeiro semestre (144), não 
deixa de ser considerado positivo. De uma 
perspectiva bem simplória, pode-se afirmar 
que 13 pessoas deixaram de ser mortas.

A marcha dos números, porém, não 
transmite igual alento. Em 2015, as mortes 

EDUCAÇÃO

ARTIGO

Nas escolas de ensino médio, esse aumento foi de 22% e o percentual de alunos matriculados nessa modalidade também cresceu: em 2016, era 
6,7%; no ano passado, chegou a 8,4%.

* Leonir Batisti

Divulgação

Os reflexos da violência na sociedade
decorrentes da ação ou reação de policiais 
militares (há casos também envolvendo 
policiais civis e guardas municipais) foram 
240, que cresceram para 253 em 2016, ao 
passo que em 2017 totalizaram 263. O des-
taque dos dados relacionados a policiais 
militares se deve ao fato de que policiais 
civis e guardas municipais apenas circuns-
tancialmente são colocados em situação de 
confronto, que é mais própria das atividades 
da Polícia Militar.

Frequentemente aparecem indagações 
quanto ao tema.

Antes de mais nada, parece bastante 
óbvio que o resultado é motivado pela so-
ciedade violenta em que estamos todos in-
seridos. Policiais são chamados a atender 
assaltos em que criminosos estão armados 
(e até excluo aquelas situações mais extre-
mas) e acabam sendo impelidos à ação ou 
reação que determina resultados fatais indi-
cados nos levantamentos.

Naturalmente há situações em que a ação 
policial foge do padrão, como no caso em 
que a avaliação da realidade por parte do 
policial é equivocada (e, em outros estados, 
temos visto alguns exemplos com resultados 
funestos). Há ainda uma terceira situação 
(ao que consta, felizmente, em número bem 
modesto), em que a ação policial decorre de 
vingança individual ou de motivos não le-
gítimos.

O programa de enfrentamento às mor-
tes decorrentes da atividade policial insti-
tuído pelo MPPR e os levantamentos que 
decorrem dele têm uma importância fun-
damental na construção de uma sociedade 
mais justa e menos violenta. Não temos a 
ilusão de afirmar que esse último objetivo 
vai ser alcançado exclusivamente com qual-
quer programa, por mais brilhante que seja. 
O que deve estar presente é que integran-
tes do Estado estão sujeitos a atuar sempre 

dentro da pauta legal, e, por isso, deles não 
pode ser aceito qualquer extravasamento. 
O Ministério Público tem compreensão da 
complexidade de cada ação policial, que no 
mais das vezes ocorre sob intenso estresse. 
Mas é igualmente óbvio que essa condição 
não pode justificar tudo, até porque nossas 
corporações policiais são constituídas de 
profissionais, e notadamente a Polícia Mi-
litar se esmera em treinar seus integrantes 
continuamente.

É importante transmitir à população que 
todas as situações que envolvem integran-
tes do poder público podem ser apuradas e 
isso abrange, com maior razão, as polícias. 
Relembre-se que representam a sociedade 
organizada no Estado e recebem delegação 
e autorização para agirem de modo impo-
sitivo, com armas. Aliás, é por isso que têm 
um regime legal distinto, o que não supõe 
nem implica no direito de matar. Devem ser 
afastadas ideias, erradamente divulgadas, de 
que há uma conspiração perversa contra o 
policial, quer seja por parte do Ministério 
Público, quer seja de parte das entidades de 
defesa dos direitos humanos. As condutas 
em que o policial age em defesa proporcio-
nal, de si próprio ou de terceiros, são plena-
mente justificadas legalmente, e não deter-
minam qualquer processo contra o policial. 
Algumas dessas atitudes, é bom que se diga, 
podem até ser merecedoras de elogios, pois 
não se deve esquecer do risco pessoal que 
sofre o policial. Porém, atitudes que decor-
rem de mera vingança idiossincrática ou 
mesmo do despreparo de um policial devem 
ser julgadas em conformidade com a lei. 
Essa é a marca de uma sociedade civilizada: 
o império da lei.

_______________________________________________
* Procurador de Justiça e coordenador estadual do Grupo de Atua-

ção Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e doutor 
em Ciências Juridíco-Políticas pela Universidade de Lisboa.
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Social
Osvaldo Vidual

Comemorando idade nova, recebendo os cumprimentos de 
familiares, colaboradores e amigos o empresário Mauro dos 

Santos, diretor da S.R Camisaria. Na foto ele está com sua 
bela família, na ocasião, vestindo camisas da própria marca. 

Indira e 
Fernando 
Ziroldo, com os 
filhotes Lorenzo 
e Enrico, são os 
destaques da 
coluna social 
desta semana. A 
família Ziroldo 
é tradicional em 
nossa sociedade, 
sendo Fernando, 
diretor da 
renomada loja 
Keila Calçados

Comemoração dupla 
para os médicos 

recém formados pelo 
UniCesumar, com missa 

de ação de graças na 
Catedral Nossa Senhora 
da Glória de Maringá. 

- dra. Bruna Arnaut, 
com as irmãs Daniela 

e Adriana Arnaut.
- dr. Rafael Chemin 
com os pais Ana e 
João Chemin Neto


