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DESDE MAIO DE 1995

Desde criança aprendemos na pré-escola a im-
portância da Independência do Brasil. Pela Lei 
Federal 662/1949, o dia 7 de setembro de cada ano 
é feriado nacional alusivo ao Dia da Pátria.

Quando nos tornamos adultos a data ganha 
novos significados. Pensamos no feriado para 
descansar, passear, aproveitar a família, sem a hi-
pocrisia de afirmar que pensamos em civismo no 
dia que marca o desligamento do Brasil de Por-
tugal.

Todo o contexto histórico precisa ser relem-
brado.  A metrópole (Portugal) percebia que es-
tava perdendo, aos poucos, o controle político do 
Brasil. A corte portuguesa demonstrava forte in-
teresse em recolonizar o Brasil, eliminando focos 
de resistência, porém a presença de Dom Pedro 
no país atrapalhava estes interesses portugueses. 
O príncipe regente também sofria pressões da eli-
te brasileira que estava ávida pela independência 
do Brasil.

Foi neste momento que Dom Pedro proclamou 
a independência do Brasil, com o famoso grito: 
“Independência ou Morte!”. O fato histórico ficou 
conhecido nacionalmente como “O Grito do Ipi-
ranga”.

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

Passados 196 anos, o brasileiro ainda tenta gri-
tar sua independência. São altos impostos, econo-
mia estagnada, apatia geral no comércio e escân-
dalos e mais escândalos de corrupção.

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

O dia 7 de setembro de 2018 nos deixará a exa-
tos 30 dias do primeiro turno das eleições. Preci-
samos escolher se o Brasil se firmará definitiva-
mente como um país soberano ou voltaremos à 
colônia.

Se observarmos as duas guerras mundiais am-
bas tinham como pano de fundo a disputa energé-
tica pelo petróleo. O Brasil, pioneiro na extração 
de petróleo e gás natural em águas profundas tem 
entregado aos poucos e de maneira fatiada através 
dos leilões do governo federal toda a sua riqueza 
chamada pré-sal. Estamos aos poucos perdendo a 
nossa soberania um exemplo é a venda da Petro-
bras de forma fracionada.

Em época de campanha os discursos quase 
uníssonos dos candidatos enfatizam a importân-
cia da privatização, porém não apresentam o ou-
tro lado da moeda. Pare por um minuto e analise: 
a energia é altíssima, pois a Companhia possui 
capital aberto e ações na bolsa. Quem compra é 
investidor com a intenção de lucrar. O preço dos 
combustíveis estão elevados, imagine após tudo 
privatizado.

O grito do brasileiro hoje é pela independência 
de políticos desonestos que enriquecem à custa da 
população que os escolheu como representantes.

Diante disso, não restam dúvidas que, no dia 
em que se celebra a independência oficial do 
Brasil é preciso gritar pela falta investimento em 
educação (uma das piores do mundo), pela saúde 
(caótica, para quem depende do sistema público), 
pela segurança pública (um dos países mais vio-
lentos do mundo), e assim tornar real a parte do 
“longe vá, temor servil” cantada no Hino da Inde-
pendência.

"Parabéns, ó brasileiro,
Já, com garbo varonil

Do universo entre as nações.
Resplandece a do Brasil".

Hino da Independência do Brasil

***

7 de Setembro: 
Soberania ou Colônia!

Pesquisa ao governo 
aponta vitória de Ratinho 
Júnior no primeiro turno

Movimento deve aumentar nas 
rodovias da região Noroeste

A pesquisa Radar enco-
mendada pela ADI-
-PR (Associação dos 

Jornais Diários do Interior 
Paraná) foi divulgada nes-
ta quarta-feira (5) e mostra 
Ratinho Junior (PSD) com 
40,4% das intenções de voto. 
Cida Borghetti (PP) aparece 
em segundo lugar com 15,5% 
dos votos, seguida por João 
Arruda (MDB), com 5,1% e 
Dr. Rosinha (PT), com 3,3%. 

Se a eleição fosse hoje, 
Ratinho Junior garantiria a 
vitória em primeiro turno, 
com 61% das intenções de 
votos válidos, conforme o le-
vantamento. 

Registrada no TRE pela 
Radar Inteligência – Eire-
li ME, com o número PR-
01900/2018, a pesquisa ou-
viu 1494 eleitores, com 16 
anos ou mais, de todas as re-
giões do estado entre os dias 
30 de agosto e 3 de setem-
bro. A margem de erro é de 
2,6 pontos percentuais para 
mais ou para menos. O nível 
de confi ança utilizado é de 
95,5%. Isso quer dizer que há 
uma probabilidade de 95,5% 
de os resultados retratarem 
o atual momento eleitoral, 
considerando a margem de 
erro. 

IBOPE/RPC CONFIR-
MA RADAR/ADI 

A pesquisa Radar/ADI foi 
o segundo levantamento di-
vulgado nesta semana sobre 
a intenção de voto do eleitor 
no Paraná. Na terça-feira (4), 
a RPC apresentou pesquisa 
estimulada IBOPE, enco-
mendada pela emissora. Os 
números do Ibope mostram 
Ratinho Junior com 42% das 
intenções de voto, um cresci-
mento de nove pontos com 
relação ao levantamento an-
terior. Em segundo lugar, 
aparece Cida Borguethi 13%, 
seguida por João Arruda, 
com 6%, e Dr. Rosinha (PT), 

com 4%. 
A pesquisa, registra-

da no TRE com o número 
04985/2018 e no TSE com 
o número BR-01988/2018 
, ouviu 1204 eleitores, com 
16 anos ou mais, de todas as 
regiões do estado entre os 
dias 1º e 4 de setembro. A 
margem de erro é de 3 pon-
tos percentuais para mais 
ou para menos. O nível de 
confi ança utilizado é de 95%. 
Isso quer dizer que há uma 
probabilidade de 95% de os 
resultados retratarem o atual 
momento eleitoral, conside-
rando a margem de erro.

Folha de Londrina

Homenagem à Inde-
pendência do Brasil. 
Por conta do feriado 

nacional de 7 de Setembro, 
comemorado na sexta-feira, 
o movimento nas rodovias 
da região Noroeste do Para-
ná vai aumentar em torno de 
10%. A BR-376, sentido Ma-
ringá / Paranavaí, deve rece-
ber o maior número de veí-
culos conforme estimativa do 
Centro de Controle e Opera-
ções (CCO), da concessioná-
ria de rodovias Viapar.

A expectativa é que o fl u-
xo aumente partir das 16 ho-
ras de quinta-feira (6), sendo 
grande também na manhã de 
sexta-feira (7) e no domingo 
(9), quando as pessoas re-
tornam para casa. “Histori-
camente o movimento não 
aumenta por conta deste fe-
riado, porém como neste ano 
caiu na sexta-feira esperamos 

A BR-376, sentido Maringá / Paranavaí, 
deve receber o maior número de veículo

Pesquisa contratada pela ADI - Associação dos Jornais do Interior do Paraná. Registrada no TRE pela Radar Inteligência - Eireli-ME, 
com o número PR-01900/2018, ouviu 1494 eleitores, entre os dias 30 de agosto e 03 de setembro de 2018. A margem de erro é de 2,6 
pontos. O nível de confi ança utilizado é de 95,5%.

um volume maior de veículos 
nas rodovias administradas 
pela empresa”, projetou o su-
pervisor do CCO da Viapar, 
Ronaldo Parpinelli.

A orientação é que os 
motoristas revisem a parte 
mecânica dos veículos, o sis-
tema de ventilação, suspen-
são, pneus, além é claro de 
mantê-los abastecidos. Como 
a concessionária está reali-
zando obras em vários seg-
mentos é importante respei-
tar os limites de velocidade e 
ter mais atenção à sinalização, 
principalmente nos pontos de 
mudança de pista dupla para 
simples. Um alerta para que 
acidentes sejam evitados.

A Viapar informa que 
durante o feriado todas as 

equipes de socorro estarão a 
postos. A empresa também 
disponibiliza sete unidades 
do Serviço de Atendimento 
ao Usuário (SAU), espaços 
com sala para descanso cli-
matizada, banheiros, fral-
dário, água gelada e inter-
net. Mais informações no 

sitewww.viapar.com.br.
 
   CLIMA – O feriado pro-

longado será de tempo bom, 
segundo o Sistema Meteoro-
lógico do Paraná (Simepar). 
O céu claro vai prevalecer 
com temperaturas variando 
entre 14 ºC e 32 ºC.
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Opinião do Blog
Descaso do Governo Federal  

apaga a História do Brasil!
Perda irreparável. O incêndio 

que destruiu praticamente todo 
o Museu Nacional domingo últi-
mo, 2 de setembro, e causou uma 
consternação geral no Brasil e no 
exterior.  Localizado na Quinta 
da Boa Vista,  Bairro de São Cris-
tóvão, zona norte, Rio de janeiro, 
criado por D. João VI, em 1818, 
inicialmente como Museu Real, 
o museu completou  no dia 6 de 
junho último 200 anos de existên-
cia, com um acervo de  mais de 20 
milhões de itens, subdivididos em 
temas importantes como antro-
pologia (estuda o homem desde 
a sua origem), botânica (estuda 
as plantas, os fungos e as algas), 
entomologia (estuda os insetos), 
geologia (estuda a crosta  terres-
tre) e paleontologia (estuda as 
formas de vida existentes em pe-
ríodos geológicos passados, a par-
tir de seus fósseis). Além disso, o 
Museu possuía uma das maiores 
bibliotecas em ciências naturais, 
incorporado a Universidade Fe-
deral do Rio de Janeiro desde 
1946. Tinha cursos de extensão, 
especialização e pós graduação 
em diversas áreas de conhecimen-
tos para estudantes brasileiros e 
estrangeiros. Era um símbolo da 
nossa cultura que foi consumido 
facilmente pelo fogo por ser um 
prédio antigo e apresentar em seu 
interior muitos papeis, madeiras, 
etc. Há tempo os diversos direto-
res da instituição clamavam por 
reformas, sendo que no governo  
golpista e não legítimo de Temer, 
as coisas pioraram pelo desca-
so do governo federal para com 
a cultura brasileira, reduzindo 
drasticamente os investimentos 
não somente no Museu, mas em 
toda a  formação cultural de nos-
sa gente. É inacreditável aceitar 
que o Museu Nacional, referência 
na América Latina, não era segu-

rado, nem o prédio, nem o acervo 
e sem extintores de incêndio em 
seu interior, além dos hidrantes 
que não funcionavam.  "É mui-
ta história do Brasil consumida 
pelas labaredas diante de nossos 
olhos, mostrando um retrato 
de nosso país. Quando você  vê 
tudo aquilo arder em chamas, 
mostra a realidade do país pelo 
pouco valor que se dá as univer-
sidades brasileiras. Enquanto 
os brasileiros não aprenderem a 
defender os chamados espaços 
públicos de produção de conhe-
cimentos, saberes e culturas, 
além de enfatizar a importância 
das universidades públicas para 
o desenvolvimento cultural, in-
telectual e das sensibilidades de 
uma nação, estaremos sujeitos a 
ser tratados apenas como resí-
duos de incêndio, como agora." 
São palavras de Samon Noyama, 
Pró-reitor de extensão e cultura 
da UNESPAR (Universidade Esta-
dual do Paraná).

Síndrome de Guillain Barré
A Síndrome de Guillain Barré, 

doença que acometerá a persona-
gem Rochelle (Giovana Lancelot-
ti), da novela Segundo Sol, da Glo-
bo, é um distúrbio neurológico em 
que o sistema imunológico passa a 
atacar o sistema nervoso da pró-
pria pessoa (doença autoimune) 
e pode causar alterações motoras, 
atrofias, fraqueza gradual nas per-
nas, braços, tórax e troncos, rou-
quidão, dificuldade para engolir e 
falar, respiração difícil por alterar 
a função do diafragma, podendo 
em alguns casos levar a total pa-
ralisia e até a morte. Pode ser de-
sencadeado por infecções bacte-
rianas ou virais, como a zika vírus, 
do mosquito da dengue, vírus do 
sarampo, varicela, gripe e outros. 
A doença afeta nervos periféri-
cos, que conectam o cérebro com 
a medula espinhal, responsáveis 
por enviar os  comandos de mo-

vimentos para o resto do corpo, 
e se desenvolve quando o sistema 
imunológico passa a produzir an-
ticorpo contra a bainha de  mie-
lina, revestimento que garante o 
bom funcionamento dos nervos. 
Quando essa estrutura é danifica-
da, a capacidade de  realizar movi-
mentos básicos é comprometida. 
Rapidamente a evolução da doen-
ça compromete outros nervos, 
inclusive do músculo respiratório, 
podendo levar o paciente a para-
lisia  do corpo e posteriormente 
morte. Tratamento - É feito com 
corticóides, antiinflamatórios, 
plasmaférese (transfusão de plas-
ma). Fisioterapia é também é im-
portante. A doença pode evoluir 
para a cura, mas  em muitos casos, 
os pacientes precisam de respira-
dores, outros ficam incapacitados 
para sempre e ainda  pode aconte-
cer o óbito.

Coisas do Cotidiano
• Parabéns, aos funcionários 

das Unidades Básicas de Saúde de 
Barão de Lucena e Ivaitinga, sob a  
chefia da dinâmica enfermeira  Jo-
siane Nunes, pelas belíssimas pa-
lestras e homenagens aos homens 
daqueles Distritos pelo Agosto 
Azul. Como se sabe, Agosto é o 
mês dedicado aos homens e a en-
fermeira Josiane expôs ao grande 
número de homens participantes 
nas duas reuniões, a importância 
de irem as Unidades Básicas de 
Saúde, periodicamente, como pre-
venção e tratamento de inúmeras 
doenças. Como se sabe, as mu-
lheres vivem sete anos a mais que 
os homens por cuidarem mais de 
suas saúdes. Parabéns à enfermei-
ra Josiane  e equipe;

• A atriz Bruna Marquezi-
ne continua em alta, foi um dos 
maiores sucessos no tapete ver-
melho (red carpet, em inglês), no 
75º Festival de Cinema, em Ve-
neza, Itália. Ao usar um vestido 
longo, com uma grande abertura 
lateral,  de seda metálico em ouro 
rosa,  com fitas de ouro 24 quilates 
entrelaçados com seda, e ao movi-
mentar, expunha toda a sua plásti-
ca. Bruna fez mais sucesso que as  
atrizes  dos filmes do Festival;

• É engraçado ouvir o candi-
dato Henrique Meirelles dizer que 
vai resolver o problema da Refor-
ma da Previdência, com a redução 
de idades para as aposentadorias, 

ENTRELINHAS
***Ibope diz: Ratinho 42% e Cida 13%.  Pelo andar da carruagem, Ratinho poderá ganhar a eleição no primeiro turno para 
Governador do Paraná.***O Brasil gasta mais dinheiro com a Justiça em auxílio moradia, do que verba para a manutenção 
do Museu Nacional. São denúncias sérias que começam a  aparecer depois da tragédia do incêndio  do Museu Nacional, 
totalmente desamparado pelas autoridades.***Novas modas: biquíni asa delta mais cavado para o próximo verão e os 
vestidos de noivas com bolsos.***"Avaliações equivocadas das famílias, medo  e até campanhas negativas das redes 
sociais, além  das dificuldades de saber quem não foi vacinado ou quem precisa de dose extra, podem ser algumas das 
causas do esvaziamento da vacinação no Brasil. A exigência da  Carteira de Vacinação, em dia,  de pais e filhos, para  as 
mais diferentes ações, com certeza, poderia solucionar o problema." (Dr. Juarez de Oliveira).

redução salariais, etc.  Meirelles 
acaba deixar o cargo de ministro, 
onde tinha totais condições de 
fazer a  tal Reforma, mas não fez. 
Ou será que ele mudou de ideia, 
agora que é candidato?  O único 
candidato que diz que vai a redu-
zir os altos salários e aposentado-
rias no Brasil é  Guilherme   Bou-
los (PSOL), que ainda afirma que 
vai acabar com as mordomias de 
auxílio disso, auxílio daquilo, etc. 
Será Boulos? O que está faltan-
do nas campanhas presidenciais, 
governadores e deputados é ou-
vir  verdades, coisas viáveis, para 
as melhorias  que o  Brasil preci-
sa. Há séculos estamos ouvindo 
sempre as mesmas mentiras: vou 
resolver o problema da educação, 
saúde e segurança e gerar empre-
gos para todos;

• Você sabe o que é  Ecocar-
diograma? É um aparelho que 
utiliza ondas sonoras para criar 
imagens do coração, seu desem-
penho hemodinâmico e  diag-
nosticar com precisão os mais 
diferentes  problemas cardíacos e 
como guia de tratamento. É um 
bom exame por não ser invasivo, 
não usar radiação.  O seu resulta-
do fornece tamanho e espessura 
do coração, funcionamentos das 
câmaras  e válvulas, avaliação da 
contratilidade global e regional do 
músculo cardíaco, alterações da 
artéria aorta, presença de coágu-
los no coração e líquido no espaço 
pericárdico;

• "Já podeis da pátria filhos, 
Ver contente a mãe gentil, Já 
raiou a Liberdade, No horizonte 
do Brasil".....Trecho do Hino da 
Independência do Brasil, ocorrida 
em 7 de Setembro de 1822.  Sal-
ve Sete de Setembro. Salve o povo 
brasileiro.

Rivais prevêem crescimento 
rápido da chapa Haddad/Ma-
nuela

Analistas políticos estão co-
mentando que após o revés que o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) 
impôs à Lula, não permitindo a 
sua candidatura, ele ainda vai in-
comodar, mesmo na prisão, pois 
ao apoiar integralmente a cha-
pa Fernando Haddad/Manuela, 
pelo PT, a dupla poderá  crescer 
nas intenções de votos, com am-
plas possibilidades de chegar ao 
segundo turno. Caso Lula fosse 
candidato, com certeza, não ha-
veria segundo turno, pois ven-
ceria no primeiro, sendo essa  a 
principal razão que a Justiça po-
litizada e as forças de direita se 
encarregaram de caçar os direitos 
do cidadão Lula para não ser no-
vamente o presidente que mais de 
40% dos brasileiros queriam. Os 
publicitários que trabalham para 
os mais diferentes candidatos, 
observaram que o PT nacionali-
zou o discurso do ex presidente, 
espalhando as imagens dele com 
os mais diferentes candidatos a 
governador e, conseqüentemente, 
a  candidatura  Haddad/Manuela. 
Dia 11 próximo, o assunto deverá 
ser resolvido, quando Lula  deverá 
fazer oficialmente a apresentação 
de Haddad/Manuela e pedir voto 
para o  13, número do PT.

Candidatos  sem  propostas  
claras para cultura, quanto mais 
para museu!

Quando estive visitando inú-
meros países através dos anos, ao 
chegar numa cidade, como por  
exemplo, Paris, você tinha nos ho-
téis inúmeros programas de turis-
mo para conhecer  as atrações tu-
rísticas daquela cidade ou mesmo 
das cidade satélites.  Na maioria 
delas, como Paris,  Madrid, Nova 
York, Londres, Atenas  e outras, 
visitar museu fazia parte obriga-
tória do esquema de  turismo. E 
um preço caro, caríssimo. Foi o 
que eu paguei para visitar o Mu-

seu do Louvre em Paris, Museu 
do Prado em Madrid, o Museu 
Metropolitan (um dos maiores do 
mundo) e o Museu de Cera Tus-
sauds, em Nova York,  o Museu 
Nacional em Atenas, na Grécia, 
etc. Eu estou me referindo a tudo 
isso, para dizer que durante a Se-
gunda Guerra Mundial (1945), 
quando os alemães chegaram a 
Paris, os franceses esconderam 
em suas casas as peças mais valio-
sas do acervo cultural do Museu 
do Louvre, para evitar destruição 
ou que os alemães levassem em-
bora. Visitar museu, faz parte da 
cultura mundial. Esperei numa 
fila mais de uma hora para entrar 
no Museu Metropolitan, em Nova 
York, pagando na época, cerca 40 
dólares pela visita. Por aí você já 
pode ter uma ideia de quanto es-
ses museus arrecadam. Mas afinal, 
para que visitar um museu? É no 
museu que você vai encontrar a 
história de um país, de um povo, 
de uma cidade, de uma persona-
lidade histórica, de uma civiliza-
ção, coleções artísticas, culturas 
das mais diferentes épocas da hu-
manidade. Por exemplo: Qual a 
importância dos Íncas, que eram  
índios  altamente civilizados e  
que habitavam a Cordilheira dos 
Andes  (América do Sul), no sé-
culo XIII, nos países Peru, Chile, 
Equador e Bolívia? Somente num 
museu você poderá ter  toda a 
história e informação do Império 
Ínca, que foi uma das mais notá-
veis tribos indígenas da história e 
até hoje usamos muitas coisas de 
suas descobertas.  Os países de-
senvolvidos,  preservam muito as 
suas memórias e as histórias da 
humanidade. Nós aqui no Brasil, 
lamentavelmente, não temos tal 
formação cultural a ponto de ne-
nhum presidenciável fazer uma 
proposta descente e honesta para 
a nossa cultura, para os nossos 
museus.

Polícia Militar realiza operação de 
cumprimento de mandados judiciais

Na manhã da quarta-
-feira (5), o 4º Bata-
lhão de Polícia Mili-

tar desencadeou a 2ª fase de 
cumprimentos de mandados 
decorrentes da grande Ope-
ração denominada Aliança 
- Operação conjunta entre 
Ministério Público e Polí-
cia Militar. Nessa fase da 
operação foram cumpridas 
medidas cautelares nos mu-
nicípios de Colorado, Santa 
Fé, Santo Inácio, Cianorte, 
Paranacity, e Paiçandu, to-
talizando 32 Mandados de 
Prisão e 22 Mandados de 
Busca e Apreensão, todos 

expedidos pela Comarca de 
Colorado. Todas as unidades 
envolvidas são pertencentes 
ao 3° Comando Regional de 
Polícia Militar.

A operação desta quarta-
-feira foi coordenada pelo 4º 
Batalhão de Polícia Militar, 
e contou com apoio de po-
liciais militares do 8º BPM 
e 5ª CIPM, ao todo foram 
empregados 128 policiais 
militares.

Na 1ª fase desta operação, 
em 8 de maio de 2018, já ha-
viam sido alcançados os se-
guintes resultados: cumpri-
mento de 23 mandados de 

busca e apreensão e 2 man-
dados de prisão; detenção de 
2 pessoas por porte ilegal de 
arma de fogo e 6 pessoas por 
envolvimento com o tráfico 
de drogas;  além da apreen-
são de uma pistola cal. 9mm 
e uma Espingarda cal. 22.

A finalidade da Operação 
é a preservação da Ordem 
Pública, com ênfase no com-
bate ao tráfico de drogas, 
proporcionando, no âmbito 
da segurança pública, bene-
fícios às famílias e cidadãos 
de bem do noroeste para-
naense.

Comunicação 4º BPM

Foram cumpridas medidas cautelares nos 
municípios de Colorado, Santa Fé, Santo 
Inácio, Cianorte, Paranacity e Paiçandu

128 policiais participaram da operação e cumpriram mandados de prisão e apreensão em várias 
cidades da região
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POR QUE 
SOMOS ASSIM?

Nesta semana vivencia-
mos uma triste e lamentável 
tragédia na história do nos-
so país, que vai ser lembrada 
para sempre e certamente irá 
figurar nos livros de história 
do Brasil. O Museu Nacional 
foi incendiado e com ele uma 
grande parte do nosso passa-
do.

O Palácio São Cristóvão, 
que serviu de residência à fa-
mília real portuguesa, assim 
como à família imperial bra-
sileira e sediou a primeira As-
sembleia Constituinte Repu-
blicana, foi destinado ao uso 
do museu em 1892 e figurava 
como um dos maiores mu-

seus de história natural e de 
antropologia das Américas. 

Para se ter uma ideia da 
importância do Museu Na-
cional para o Brasil e para o 
mundo, devemos lembrar 
que ele abrigava um acervo 
com mais de 20 milhões de 
itens, entre eles um dos mais 
antigos fósseis humanos da 
América Latina, que era o 
crânio chamado Luzia, de 
11.500 anos de idade e outros 
tantos itens provenientes de 
diversas regiões do planeta, 
ou produzidos por povos e 
civilizações antigas, como 
também abrigava alguns dos 
mais relevantes registros da 

memória brasileira no campo 
das ciências naturais e antro-
pológicas, servindo de base 
para pesquisas variadas no 
Brasil e no mundo, pois tam-
bém possuía uma das maiores 
bibliotecas especializadas em 
ciências naturais do Brasil.

No entanto, mesmo diante 
da grande importância histó-
rica e científica que o Palácio 
São Cristóvão e o Museu Na-
cional representavam para o 
Brasil, o mesmo foi relegado 
a pouca significância pelos 
seus administradores e por 
nossos governantes, pois a 
UFRJ, que administra o mu-
seu, preferiu dar mais valor e 
investir na rádio da Universi-
dade do que na conservação 
o museu. E para termos uma 
ideia do tamanho da inversão 
de valores e do descaso dos 
nossos governantes, o Con-
gresso Nacional gasta valor 
maior com a lavagem dos 
carros oficiais por ano do que 
é destinado para a manuten-
ção do museu.

E o que estamos vendo 
é que essa era uma tragédia 
anunciada e até foi denuncia-
da ao Ministério Público por 

um arquiteto que lá foi visi-
tar e constatou as péssimas 
condições de conservação 
do prédio e o risco que cor-
ria, porém, nada foi feito pe-
las autoridades competentes 
para prevenir o pior.

O que perdemos nesse 
incêndio é imensurável e ir-
reparável, pois parte da nossa 
história virou pó. E esse é o 
resultado da corrupção, dos 
privilégios e do descaso, pois 
achamos que sempre pode 
ser dado um “jeitinho”, quan-
do certos acontecimentos 
são irreversíveis, como esse 
incêndio que destruiu par-
te da nossa história e como 
a morte de tantos brasileiros 
que ficam na fila de espera 
do SUS ou são mal atendidos 
nos hospitais públicos.

E sem a preservação da 
história e o respeito aos nos-
sos antepassados, não temos 
como encontrar as explica-
ções para o presente e corri-
gir os nossos erros. E se não 
entendemos quem realmente 
somos, como nos projetare-
mos para o futuro?

É necessário olhar para 
trás e buscar na nossa his-

tória os porquês de sermos 
como somos, assim como é 
necessário fazer uma reflexão 
sobre o que realmente tem 
valor para a nossa sociedade.

Será que os parlamenta-
res, os membros do Executi-
vo e do Judiciário e alto clero 
do funcionalismo público 
precisam gozar de tantas 
mordomias, quando existe 
no orçamento um déficit de 
mais de 100 bilhões de reais? 
Será que a saída é não respei-
tar ou revogar a Lei do Teto, 
que proíbe que o governo 
gaste mais do que arrecada, 
regra básica de qualquer tipo 
de orçamento, ou a saída é 
cortar os gastos desneces-
sários e aplicar os recursos 
onde realmente importa, 
como educação, saúde, segu-
rança e infraestrutura?

Nós cidadãos, que paga-
mos toda a conta das mor-
domias e dos investimentos, 
não podemos admitir que o 
governo gaste mal nosso di-
nheiro, nem que cobre mais 
tributos para esse fim e nem 
que extrapole o orçamento 
levando o país à bancarrota, 
o que precisamos é exigir que 

o nosso dinheiro seja apli-
cado naquilo que realmente 
nos trará bem-estar.

Chega de tantos privilé-
gios, chega de tanto descaso 
com o nosso patrimônio e 
com a nossa história, chega 
de tanta corrupção. Quere-
mos respeito com o patri-
mônio público, queremos 
respeito com a nossa histó-
ria, queremos respeito com a 
nossa vida. 

O Museu Nacional será 
reconstruído, porém nunca 
mais será como antes, assim 
como muitas vidas já foram 
prejudicadas ou perdidas, 
em face da má aplicação dos 
recursos públicos e nunca 
serão o que de melhor po-
deriam ser. Mas podemos 
começar a trilhar o caminho 
da prosperidade, através das 
escolhas que fazemos hoje. 

Votar, fiscalizar, denun-
ciar, participar, isso muda 
um país. Depende da atitude 
de cada um de nós. E o Ob-
servatório Social é um ótimo 
instrumento de mudança e 
está aberto a todo aquele que 
sente que além da indignação 
a atitude é fundamental.

Senado aprova MP que 
subsidia diesel até dezembro

Na última semana de 
esforço concentrado 
antes do primeiro 

turno das eleições de outu-
bro, o plenário do Senado 
aprovou nesta quarta-feira 
(5) a Medida Provisória 
(MP) 838/18 que concede 
subsídio na comercialização 
do óleo diesel de até R$ 0,30 

por litro.
Conforme acordo feito 

entre o governo federal e os 
caminhoneiros, o que en-
cerrou a paralisação da ca-
tegoria em maio deste ano, 
ao todo serão destinados R$ 
9,5 bilhões para garantir o 
desconto total de R$ 0,46 no 
litro do combustível para co-

brir parte dos custos das dis-
tribuidoras.

O texto, que também já 
que havia sido aprovado na 
terça-feira (4) pela Câmara, 
garante subsídio até 31 de 
dezembro de 2018.

Aprovado em forma de 
projeto de lei de conversão, 
o texto restringe o pagamen-

to da subvenção à venda de 
óleo diesel de uso rodoviário.

Caberá à Agência Nacio-
nal de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) esta-
belecer um preço de referên-
cia e um preço de comercia-
lização para a distribuidora 
de forma regionalizada. 

Agencia Brasil

Será realizada no dia 
15 de setembro de 2018, 
com uma carreata saindo 
de frente ao Fórum Muni-
cipal de Nova Esperança, 
às 19h00, indo até a Câ-
mara Municipal de Nova 
Esperança, para estacio-
namento dos veículos e 
a primeira concentração. 
Em caminhada a par-
tir da Câmara Municipal, 
passará pela Prefeitura 

Municipal de Nova Espe-
rança e concentrará, por 
derradeiro, na Concha. 

Programação:
- 19h00 – início da 

carreata, com breve 
devocional, em fren-
te ao Fórum Munici-
pal de Nova Esperança. 

- 19h15 – encerramen-
to da carreata, com breve 

devocional, frente Câ-
mara Municipal de Nova 
Esperança, e início da ca-
minhada até a Prefeitura 
Municipal de Nova Esperança. 
 
- 19h30 – breve devocio-
nal frente Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Esperan-
ça, e início da caminhada 
até a concha acústica. 
 
- 20h00 – devocional de 

encerramento. Farão uso 
da palavra no devocional 
de encerramento quatro 
pessoas, pela ordem: as 
chefias dos três poderes 
– judiciário, legislativo e 
executivo, e o presiden-
te do COPENE, que será 
o responsável pela men-
sagem final. Em seguida 
o evento será encerrado 
com aproximadamente 
40 minutos de louvor.

MARCHA PARA JESUS 2018

Sindicatos 
terão que se 
reinventar

Após a reforma trabalhista, 
a contribuição sindical 
passa a ser facultativa

O STF se posicionou, recentemente, sobre a 
constitucionalidade da reforma trabalhis-
ta, que desobriga a contribuição sindical. 

Extinta no ano passado, a contribuição obrigatória 
agora será mantida em caráter facultativo, cabendo 
ao trabalhador autorizar individualmente o descon-
to na remuneração.  Diante do novo panorama, os 
sindicatos estão preocupados com a queda na taxa 
de associativismo, entre outras questões, e por isso 
estudam novas formas de atuação e modernização de 
suas gestões.

De acordo com Rommel Barion, presidente do 
Sincabima – Sindicato das Industrias de Cacau e 
Balas, Massas Alimentícias e Biscoitos, de Doces e 
Conservas Alimentícias do Paraná –, diferente do 
que alguns podem acreditar, todos os atores envolvi-
dos na questão (empresários, trabalhadores e sindi-
catos) são afetados com essa decisão. “Um exemplo 
sobre essas mudanças são as negociações salariais, 
que sofreriam sem uma voz representativa do setor, 
ou mesmo as normas e exigências jurídicas, que fica-
riam muito mais difíceis de serem cumpridas sem a 
ação dos sindicatos, entre outras coisas”, avalia.

 O presidente do sindicato não vê o fim da obri-
gatoriedade como algo ruim, mas alerta para os pre-
juízos que a falta de contribuição pode causar. “En-
tendo o fim da obrigatoriedade como algo benéfico. 
A partir de agora, sindicatos que não tem sustentabi-
lidade vão desaparecer. Restarão apenas os de maior 
sustentabilidade, aqueles que prestam serviços váli-
dos e reconhecidos por seus associados, como cur-
sos, assistências técnicas e jurídicas”, diz Barion.

 Para Rommel, essas mudanças não só ajudarão 
a acabar com sindicatos que não fazem seu trabalho 
com seriedade, mas também acabarão por penalisar 
os trabalhadores. “De alguns anos para cá, houve 
uma proliferação de sindicatos que nem sempre le-
vam o seu trabalho a sério. Com tais mudanças, a 
tendência é que eles acabem. Por outro lado, quem 
sairá perdendo é o trabalhador com a falta de repre-
sentatividade da sua categoria”, finaliza.

 O grande desafio hoje, é fazer com que essa gama 
de serviços seja reconhecida pelas empresas e ajude 
na consolidação dos sindicatos por meio da manu-
tenção da taxa de associativismo. A Federação das 
indústrias do Estado do Paraná (Fiep), por exemplo, 
acaba de lançar um programa voltado para executi-
vos sindicais. Composto por oito módulos, o projeto 
tem como objetivo capacitar os executivos sindicais 
para uma atuação inovadora, com a qual poderão 
repensar seu modelo de gestão atual e alavancar o 
associativismo, aumentando assim a representativi-
dade das empresas filiadas e fomentando a sustenta-
bilidade do sindicato. 

Smartcom

Conforme acordo feito entre o governo federal e os caminhoneiros, o que encerrou a paralisação da categoria em maio deste 
ano, ao todo serão destinados R$ 9,5 bilhões para garantir o desconto total de R$ 0,46 no litro do combustível

Foto: Divulgação

ECONOMIA
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Nos próximos dias, chegará ao Rio de Janeiro uma missão do Centro de Estudos sobre a Preservação 
e Restauração de Bens Culturas (Icrom), vinculado à Unesco, para verificar o que pode ser feito em 
relação ao acervo do museu, que reunia 20 milhões de itens

Uniflor avança no IDEB

Raiva: o que é e como prevenir

Apoio internacional ao Museu Nacional 
deve envolver Parlamento Europeu

Ideb é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica que mede 
a qualidade do ensino e estabelece metas para a sua melhoria 

Especialistas explicam 
como evitar a doença que 

pode comprometer o Sistema 
Nervoso Central (SNC)

Se você consultar a ta-
bela de registro e de 
metas para o muni-

cípio de Uniflor no site do 
IDEB/resultados, encon-
trará um gráfico crescente 
na educação municipal ou 
seja o município cumpriu 
com margem o resultado 
esperado para esta medida 
em 2017  que era de 5.2 e 
se conseguiu 5.9 resultado 
este que está previsto pelo 
Instituto Anísio Teixei-
ra do MEC para o nosso 
município para depois de 
2021, isso significa que 

Muito se fala sobre a 
raiva, uma doen-
ça grave que pode 

comprometer o Sistema Ner-
voso Central (SNC), mas difi-
cilmente encontramos pessoas 
que realmente sabem como 
ela é transmitida, quais são 
seus sintomas e como preve-
nir. Transmitida por meio da 
saliva de animais infectados, 
que pode entrar em nosso cor-
po por meio de uma mordida 
ou até mesmo após lambedu-
rade uma lesão já existente na 
pele, o vírus pode viajar até o 
cérebro humano, causando in-
chaço ou inflamação.

 “O tempo entre a trans-
missão e o aparecimento da 
infecção pela raiva é de, em 
média, 45 dias. Os principais 
sintomas são febre, babar em 
excesso, dor ou sensibilidade 
exagerada no local da mor-
dida, excitabilidade, perda 
de sensibilidade ou força em 
uma área do corpo, espasmos 
musculares, agitação, ansieda-
de, dificuldade de engolir e até 
mesmo convulsões”, explica a 
Dra. Marianna Lago, infecto-
logista do Docway.

Segundo a especialista, 
caso uma pessoa seja mordi-
da por um animal desconhe-
cido é importante manter a 
calma e obter o máximo de 
informações sobre ele. Isso vai 
facilitar muito o tratamento. 
A ferida deve ser limpa com 
sabão e água e um médico 

O apoio internacional 
envolvendo vários paí-
ses em busca de ações 

para reconstrução e restau-
ração do Museu Nacional do 
Rio de Janeiro deve chegar até 
o Parlamento Europeu. O go-
verno da Bulgária se colocou à 
disposição do Brasil para fazer 
os encaminhamentos necessá-
rios. Além disso, a Organiza-
ção das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultu-
ra (Unesco) e vários governos 
também apresentaram propos-
tas de ajuda.

Nos próximos dias, chegará 
ao Rio de Janeiro uma missão 
do Centro de Estudos sobre a 
Preservação e Restauração de 
Bens Culturas (Icrom), vincu-
lado à Unesco, para verificar o 
que pode ser feito em relação 
ao acervo do museu, que re-
unia 20 milhões de itens, nos 

estamos cumprindo este 
compromisso dos mais im-
portantes para o desenvol-

vimento de nossa aprendi-
zagem para com os nossos 
alunos. Em 2015 o resulta-

do foi de 5.4, 2017 anuncia-
do agora nesta semana em 
2018 é de 5.9. Aproveita-

mos este momento de gran-
deza para a nossa educação, 
na expectativa de que po-

demos continuar crescen-
do, “queremos agradecer 
a todas as pessoas envol-
vidas com a educação do 
município: gestores, dire-
tores, conselhos escolares, 
servidores, APMF(s), pais, 
alunos e principalmente os 
nossos Professores, para-
béns precisamos continuar 
neste caminho de luta e 
de muita dedicação como 
é a nossa comunidade es-
colar”, afirma a Professora 
Analu Bernadete Grandi-
zolli Secretaria de Educa-
ção do Município. 

mais distintos campos, como 
arqueologia, zoologia, botânica 
e outros.

O apoio internacional foi 
um apelo direto do presidente 
Michel Temer a todos os go-
vernos. Ele montou um comitê 
gestor interministerial, incluin-
do quatro áreas distintas do go-
verno brasileiro, para adminis-
trar o trabalho de cooperação.

Colaboração
Com vasto conhecimento 

na área de museologia e ar-
queologia, o México ofereceu 
ajuda para a recuperação e o 
restauro do acervo nesses cam-
pos.

O governo da China tam-
bém se colocou à disposição.

As autoridades do Chile 
entraram em contato com o 
governo brasileiro e oferece-

ram apoio para os acervos de 
arqueologia e preservação do 
patrimônio.

Logo após o incêndio, o pre-
sidente da França, Emmanuel 
Macrom, e o ministro da Cultu-
ra de Portugal, Luís Filipi Castro 
Mendes, também se colocaram 
à disposição.

Em nota, a Embaixada do 
Egito se dispôs a cooperar tam-
bém nas áreas de arqueologia 
e museologia e pediu informa-
ções sobre as peças egísicias ain-
gidas pelo fogo. O Museu Na-
cional do Rio reunia uma vasta 
coleção de múmias egípcias, 
adquirida por D. Pedro II, que 
era apaixonado por história, es-
pecialmente da Antiguidade.

Gestão
A previsão é que, pelos pró-

ximos 12 meses, seja organizada 
toda a reestruturação do Mu-

Tânia Rêgo/Agência Brasil/Agência Brasil

seu Nacional do Rio, inclusive 
o novo acervo – pois 90% do 
atual foram consumidos pelas 
chamas.

Paralelamente aos projetos e 
obras de arquitetura, o governo 
quer realizar uma campanha 
internacional para recompor, 

mediante doações e aquisições, 
o acervo do Museu Nacional. 

Agência Brasil

deve ser procurado para que 
sejam realizadas as medidas 
necessárias.“Se houver risco de 
raiva, o paciente receberá uma 
série de vacinas preventivas”, 
explica a especialista.

 As vacinas são aplicadas, 
geralmente, em cinco doses 
durante 28 dias. A maioria dos 
pacientes também recebe um 
tratamento chamado imuno-
globulina humana para raiva 
(HRIG). “Ele é administrado 
no dia do acidente, se a proba-
bilidade do animal apresentar 
raiva for muito alta”, detalha 
Marianna Lago. Mesmo não 
existindo um tratamento efeti-
vo conhecido para raiva, a vaci-
na antirrábica ainda é a melhor 
maneira de se prevenir o con-
tágio. “E mesmo nessa situação 
delicada, se possível, entre em 
contato com o controle de ani-
mais para que aquele animal 
seja capturado de forma segura 
e caso haja suspeita de raiva, ele 
possa ficar em observação e re-
ceber o tratamento adequado”, 
aconselha.

 
Os animais e a raiva
 Quanto aos animais que 

transmitem a doença, a Dra. 
Jueli Berger, veterinária da 

EsalPet, explica que qualquer 
mamífero pode ser infectado 
pela raiva, que afeta o sistema 
nervoso central e pode levar o 
animal a óbito em apenas al-
guns dias após a contaminação. 
Mas os principais transmisso-
res são animais silvestres como 
morcegos, gambás e macacos, 
além de cães, gatos, bovinos, 
suínos, caprinos, ovinos e equí-
deos.

 Segundo Jueli Berger, nos 
animais a doença tem um pe-
ríodo de incubação que pode 
variar de 15 dias a 2 meses e 
pode se manifestar de duas 
formar: a furiosa e a muda. “A 
furiosa que é a mais comum 
apresenta três fases de sinto-
mas”, detalha a especialista. Na 
primeira, que costuma durar 
cerca de 3 dias, o animal con-
taminado apresenta mudança 
de comportamento, esconde-se 
em locais escuros, não obedece 
e tem momentos de agitação. Já 
na segunda fase, o pet come-
ça a se mostrar extremamente 
agressivo, mordendo e atacan-
do, e sendo comum inclusi-
ve a automutilação, além de 
apresentar salivação intensa e 
latido rouco devido à paralisia 
dos músculos de deglutição e 

das cordas vocais causados pela 
doença. Na fase final, o animal 
tem convulsões generalizadas, 
falta de coordenação motora e 
paralisia do tronco e membros 
que geralmente após 48 horas 
evolui para óbito.

 Já na forma muda, o ani-
mal se torna melancólico e 
calmo demais, esconde-se em 
locais escuros, não come, não 
late, não responde aos chama-
dos do dono e, também, apre-
senta paralisia gradativa dos 
músculos. “A melhor maneira 
de prevenção é a imunização 
adequada. Animais domésticos 
devem receber uma dose anual 
da vacina, para que não corram 
riscos”, completa a veterinária. 

P+G Comunicação Inte-
grada
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Alto Paraná cria Associação 
das Indústrias Moveleiras

Programa Estadual Trator Solidário

Associação Divina Providência 
realiza 1ª Noite Cultural

No momento, 14 empresas fazem parte 
da AIMOVAP (Associação das Indústrias 

Moveleiras de Alto Paraná e Região)

O evento comemorou os 18 anos 
de fundação da associação

O mundo está em 
constante mudança. 
Assim, com os mer-

cados cada vez mais competi-
tivos e globalizados, torna-se 
necessário que as empresas e 
os empresários possam ana-
lisar de forma mais aprofun-
dada, as reais necessidades 
acerca dessas organizações.

Essa análise pode ser tra-
çada através dos meios, dos 
critérios usados para seu ge-
renciamento, ou ainda, para 
a competitividade que essas 
empresas enfrentam, pro-
curando evidenciar a busca 
pela melhoria dos processos.

Essa melhoria dos pro-
cessos pode ser inserida na 
capacidade de adaptação aos 
novos contextos, sendo esses 
de ordem social, política ou 
econômica, mas que visam 
buscar um melhor posicio-
namento diante dos desafios 
propostos para esse cenário.

A parceria entre Ema-
ter, Seab/Governo 
do Paraná, Banco do 

Brasil e Prefeitura vem ren-
dendo frutos em Alto Paraná.

Na manhã de terça-feira, 
04 de setembro, foi entregue 
um trator novinho para o 
proprietário José Fernando 
Prado Balestra, através do 
Programa Trator Solidário, 
que concede descontos de 
12% a 15% em comparação 
aos valores de mercado.

O gerente da agência do 
Banco do Brasil de Alto Para-
ná, Humberto Gallas Kranz 
destacou que “este trator de 

55 CV é vendido por R$ 99 
mil e no programa foi entre-
gue por R$ 68.800,00. Isso 
facilita muito a vida do pro-
dutor rural, possibilitando 
agregação de valor e renda, 
apoiando quem tem o agro-
negócio como principal ati-
vidade econômica”, frisou 
Humberto.

“Temos excelentes condi-
ções nas linhas Pronaf Mais 
Alimentos, com prazos de 
até 10 anos e juros de 4,6% ao 
ano. Isso mostra que o Banco 
do Brasil é o maior parceiro 
do agronegócio nacional”, fi-
nalizou o gerente.

Participaram da entrega 
os representantes da Equa-
gril, Danilo Andrés Campos 
Finco e Rogério Barbosa da 
Silva, o gerente do Banco do 
Brasil de Alto Paraná, Hum-
berto Gallas Kranz, o com-
prador José Fernando Prado 
Balestra e o Secretário de 
Agricultura de Alto Paraná, 
Rafael Miquelan.

Na quinta-feira, 30 
de agosto, no Salão 
Paroquial, aconte-

ceu a 1ª Noite Cultural da 
Associação Divina Provi-
dência.

Com apresentações de 
teatro e artes circenses, mi-
nistradas pela Companhia 
do “Circo Teatro Sem Lona”, 

Ballet da Academia Kássia 
Reis e de Judô da Academia 
Yama, todas apresentadas 
pelas crianças e adolescen-
tes atendidas pela entidade.

Na oportunidade, foi 
realizada a arrecadação de 
alimentos não perecíveis 
que serão doados aos Vi-
centinos.

Nesse raciocínio, Édi Wil-
son Ortiz (Secretário Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico) afirma que o fe-
nômeno da globalização do 
mundo caracteriza-se pelo 
aparecimento de um conjun-
to de novas possibilidades 
concretas, fazendo com que 
algumas atividades se unem 
em busca de fortalecimento 
das indústrias e comércio lo-
cal e região.

De uma maneira geral, 
as organizações enfrentam 
desafios cada vez maiores 
acerca de seus processos de 
mudança organizacional. A 
capacidade de adaptação, 
portanto, passa a ser condi-

ção de sobrevivência.
O Pólo Moveleiro de 

Alto Paraná está constituído 
atualmente por 14 empresas, 
todas elas enquadradas na 
categoria de micro, pequenas 
e médias empresas, algumas 
possuindo ao longo de sua 
existência 40 anos de atua-
ção.

Um sonho que se tor-
nou realidade graças a ação 
conjunta da Administração 
Municipal de Alto Paraná 
(Prefeito Miro e sua equipe), 
através da Secretaria Muni-
cipal de Desenvolvimento 
Econômico (Édi Wilson Or-
tiz) e empresários do ramo 
moveleiro.

Fotos: Josimar Denardi (Uniqui Eventos)

Foto: Divulgação

Momento da 
entrega do trator 

ao comprador 
José Fernando 
Prado Balestra.
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Floraí tem a maior nota do IDEB 
entre os municípios da Amusep 

e ocupa a 5ª colocação no Estado
O resultado divulgado pelo Ministério da Educação 
(MEC) na segunda-feira (03) apontou o município 
de Floraí com a nota 7,7 no ranking do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)

O município de Floraí 
(23 quilômetros de 
Nova Esperança) ob-

teve a maior nota dentre os 30 
municípios da AMUSEP - As-
sociação dos Municípios do 
Setentrião Paranaense.

A rede pública municipal 
de ensino (alunos das séries 
iniciais – 1º ao 5º ano) obte-
ve a quinta maior pontuação 
entre os 399 municípios do 
Paraná com a nota 7,7 no ran-
king do Índice de Desenvol-
vimento da Educação Básica 
(IDEB) de acordo com o re-
sultado divulgado pelo Minis-
tério da Educação (MEC), na 
segunda-feira, (03).

Nenhum estado atingiu a 
meta que tinha para 2017 no 
ensino médio e cinco ainda 
registraram queda na nota.  
Em todo o país a média foi de 
5,8 e 6,5 no estado.

Aplicado a cada dois anos, 
o Ideb avalia a qualidade do 
ensino no Brasil, ou seja, 
quanto maior o índice, me-
lhor o desempenho dos alu-
nos. A escola municipal Elena 
Maria Pedroni superou a meta 
estabelecida pelo Ministério 
da Educação que era 6,2.

A reportagem esteve no 
município na terça-feira, (04) 
e conversou com a Secretaria 
Municipal de Educação, Ma-
ria Angela Zampieri Gime-
nez, a diretora da Escola, Ro-
silene Ariozi Viotto e também 
com o prefeito Fausto Eduar-
do Herradon, todos aponta-
ram algumas características 
que tem feito o diferencial na 
educação local, resultando na 
obtenção da elevada nota.

Maria Angela explicou que 
a nota é resultado de muito 
trabalho em equipe. “A dedi-
cação dos professores, empe-
nho dos alunos, motivação 
dos pais, incentivo da escola 
e investimentos da adminis-
tração municipal fizeram com 
que o resultado fosse positi-
vo”, avaliou.

AVANÇOS
O município vem avança-

do gradativamente no Ideb. 
Em 2013 a nota foi 6,2. No 
ano 2015 alcançou 7,0 e agora 
chega a 7,7. Otimista, a dire-
tora da Escola Elena Maria 
Pedroni, enfatizou “na próxi-
ma avaliação ultrapassaremos 
a nota 8,0, continuaremos tra-
balhando para alcançar esse 
resultado”, frisou Rosilene que 
assumiu a direção esse ano e 
lembrou também de todo o 
trabalho desenvolvido pelas 
pedagogas Franciele Pimentel 
e Daiane Conti, além da equi-
pe anterior, quando a Escola 
tinha na direção a professora 
Vania Molina Ganaza e as pe-
dagogas Candida Cavassani 
Pereira e Rosilene. 

O resultado positivo é de-
vido ao ‘conjunto da obra’, nas 
palavras do prefeito Fausto, “a 
secretária de educação Maria 
Angela é muito competente. 

“Como professor entendo que o futuro está atrelado a educação, 
não podemos esquecer dos profissionais que trabalham 
diariamente na área da educação de nossos alunos. Todos, 
sem nenhuma exceção, estão de parabéns”, comemorou o 
prefeito Fausto Herradon

Direção, equipe pedagógica, professores e alunos comemoram a conquista na Escola Elena Maria Pedroni.

A secretaria de educação Maria Angela, a pedagoga Franciele e 
a diretora Rosilene No Distrito de Nova Bilac o município investiu no CMEI

Escola Elena Pedroni foi inaugurada em fevereiro

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

“É um trabalho em 
rede, a educação 
não está sozinha, 

essa conquista 
é dividida 

com diversos 
profissionais 
dedicados e 

comprometidos 
com a educação de 

nossas crianças”, 
avalio a secretária 
de educação Maria 

Angela Zampieri 
Gimenez

Desde o início da nossa ges-
tão conferimos a ela autono-
mia para trabalhar, buscamos 
recursos e investimos muito 
em educação, com a aquisi-
ção de novos veículos para o 
transporte escolar, construção 
de escola, CMEIs, reformas e 
melhorias em todas as áreas, 
pois como professor entendo 
que o futuro está atrelado a 
educação, não podemos es-
quecer dos profissionais que 
trabalham diariamente na área 
da educação de nossos alunos. 
Todos, sem nenhuma exceção, 
estão de parabéns”, ressaltou o 
prefeito Fausto.

CAPACITAÇÃO
O município tem um plano 

de carreira que estimula a par-
ticipação dos profissionais da 
educação. Existe um trabalho 
de formação continuada vi-
sando à qualificação profissio-
nal com toda a rede munici-
pal, que inclui os profissionais 
da Escola e CMEIs de Floraí e 
Nova Bilac.

“A capacitação continuada 
ocorre também em parceria 
com as instituições de ensino 
superior como: Uem, Unice-
sumar e Programa União faz 
a Vida da Cooperativa Sicredi, 
durante o ano todo abordando 
conteúdos de língua portu-
guesa e matemática. O muni-
cípio ainda fornece o trans-
porte para os professores. Hoje 
todos os nossos professores já 
tem curso superior e muitos 
com pós graduação. Houve 
ainda aquisição de material 
complementar para os alunos 
visando a Prova Brasil”, disse a 
secretária de educação.

Anualmente os alunos 
recebem kits escolares e uni-
formes. A merenda é de qua-
lidade e supervisionada por 
nutricionista.

INFRAESTRUTURA
A Escola Elena Maria Pe-

droni foi inaugurada em novas 
instalações em fevereiro com 
recursos do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE). Um prédio 
moderno com infraestrutura 
adequada, acessibilidade, salas 
climatizadas e quadra esporti-
va está à disposição dos pro-
fessores e alunos. 

O município ainda oferece 

o contraturno escolar. O con-
traturno é uma extensão do 
aprendizado da criança. Ou 
seja, a escola e até a Secretaria 
de Educação complementam 
o ensino por meio da inclu-
são de matérias e oficinas na 
grade extracurricular. Através 
do Centro de Apoio Pedagó-
gico 110 crianças são atendi-
das. Reforço escolar, oficinas, 
ballet, jump, aulas de violão e 
kung fu, além do artesanato 
em parceria com a Assistência 

Social são atividades ofereci-
das.

“Oferecemos o contratur-
no escolar, mas o segredo de 
todo trabalho é um diálogo 
muito amplo entre a admi-
nistração municipal, secreta-
ria, professores, pais e alunos. 
Hoje temos 100% de atendi-
mento a crianças de 4 a 5 anos 
e de 0 à 3 anos já passamos a 
meta que era 50% até 2024 e 
temos 77% de crianças ma-
triculadas nesta faixa etária. 

Contamos ainda com o apoio 
da equipe escolar composta 
por profissionais da psicolo-
gia, fonoaudiologia, psiquia-
tria e neurologia. É um traba-
lho em rede, a educação não 
está sozinha, pois conta com 
o apoio da assistência social, 
saúde e conselho tutelar”, ana-
lisou a secretária Maria Ange-
la.

Na próxima semana o mu-
nicípio homenageará os alu-
nos que fizeram a avaliação no 

ano anterior e contribuíram 
para a nota 7,7 no Ideb.

O prefeito Fausto destacou 
“o investimento necessário 
feito com responsabilidade, 
a dedicação da secretária da 
educação, o apoio da vice-
-prefeita Edna, vereadores e 
toda equipe de trabalho gera 
resultados para o município. 
É uma vitória de todos os en-
volvidos, Floraí como sempre 
buscando a qualidade de vida 
de nossa gente”, finalizou.

Ideb e os municípios do Paraná
Veja os municípios do estado melhores 
rankeados no Ideb da Educação Básica

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

Se você pegar o avião para 
Buenos Aires com certeza 
chegará a Buenos Aires.  Não 

tem como pegar a estrada de Wa-
shington para Nova Iorque e che-
gar a Miami.   Este é o conselho 
bíblico de hoje.  Deseja obter vida, 
justiça e honra? Siga o caminho da 
justiça e da bondade. Jesus é esse 
caminho.

Quando Jesus esteve na terra 
disse um dia: “Eu sou o Caminho, 
a Verdade e a Vida; ninguém vem 
ao Pai senão por Mim” – João 14:6.

Em que sentido Jesus é o cami-
nho? Ele convida você a uma vida 
de companheirismo diário.   Cris-
tianismo é justamente isso, andar 
com Jesus todos os dias.   Desde 
a hora em que você acorda, cedo 
pela manhã até a hora em que você 
adormece.  Trabalhando, estudan-
do, comprando e vendendo, fa-
zendo qualquer coisa. Se você tem 
consciência da presença de Jesus, é 
um cristão.

A tragédia humana é limitar a 
vida cristã à uma hora por semana 
na Igreja ou na melhor das hipóte-
ses, à uma hora de meditação, e ora-
ção por dia.  Tudo isso é bom, mas, 
insuficiente para viver uma vida 
feliz.   O segredo é não   afastar-se 
de Jesus um instante, permitir que 
Ele forme parte das  negociações e 
decisões. Andar permanentemente 
com Ele.

Como acontece isto?   Significa 
que devemos cair no terreno do 
misticismo tentando ouvir “a voz 
de Jesus” ou experimentando sen-
sações sobrenaturais?  Não!   Jesus 
guia a vida dos seus filhos através 
dos ensinamentos de Sua Pala-
vra.   Se você não lê, e não medita 
na Palavra de Deus, como é que 
Ele vai lhe falar nos momentos de 
necessidade? A Bíblia é a revelação 
escrita da vontade de Deus para o 
ser humano.

O caminho é Jesus,  Sua Palavra 
é a guia. Seguir Jesus é seguir os 
conselhos bíblicos. Você encontra 
instruções para as circunstâncias 
mais difíceis da vida: como educar 
filhos, como sair das dívidas, como 
cultivar relacionamentos, enfim.

Faça deste dia um dia de deci-
sões de vida.   Consiga uma Bíblia, 
leia-a, estude-a, vale mais do que 
uma faculdade ou um título dou-
toral. Ela é a fonte da sabedoria.  E 
não esqueça: “o que segue a justiça 
e a bondade, achará a vida, a justi-
ça e a honra”.

Pr. Alejandro Bullón

PARA MEDITAR

SIGA A 
JUSTIÇA!
O que segue a justiça e a bondade 
achará a vida, a justiça e a honra.
Prov. 21:21

Pr. Alejandro Bullón
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Cruzadas da Independência 

DO BRASIL

HORIZONTAIS
1- (?) Augusta Eugênia Na-

poleão de Beauharnais, casada 
através de procuração com Dom 
Pedro I, na capela do Palácio de 
Leuchtenberg em Munique.

4- ‘Barão de (?)’, título do Co-
ronel José Joaquim de Lima e 
Silva, 1º comandante do ‘Bata-
lhão Imperial’.

7- ‘Defensor (?) do Brasil’, tí-
tulo com o qual D. Pedro I foi 
aclamado pela maçonaria, em 
03/05/1822.

9- Frei (?), enforcado diante 
dos muros do Forte das Cinco 
Pontas em 13/01/1825, por lide-
rar a Confederação do Equador, 
principal movimento reacionário 
contra Dom Pedro I.

12- Riacho, em cujas margens 
Dom Pedro I retornando de San-
tos se encontrou com emissários 
oriundos do Rio de Janeiro, e 
após a leitura de correspondên-
cia oriunda das Cortes, procla-
mou a independência do Brasil.

13- ‘(?) Imperial do Cruzeiro 
do Sul’, criada em 1 de dezembro 
de 1822 por Dom Pedro I, como 
símbolo do poder imperial.

14- ‘Dia do (?)’, ocorrido em 
09/01/1822, dando início ao 
processo de independência bra-
sileira, conforme resposta de D. 
Pedro I, contrariando as ordens 
das Cortes Portuguesas que exi-
giam sua volta a Lisboa.

16- ‘Imperial Ordem da (?)’, 
criada em 1929 pelo Imperador 
Dom Pedro I. 

18- ‘Sistema de (?) de terras’, 
extinguidas por Dom Pedro I, 

em 17/07/1822.
22- Enfermidade que levou à 

morte Dom Pedro I, em 24 de 
setembro 1834.

25- Frei Francisco de (?), es-
critor do texto da declaração 
chamada ‘Petição do Fico’. 

27- (?) Felipa, heroína negra, 
líder do grupo de mulheres, que 
enfrentaram os soldados portu-
gueses na ‘Batalha de Itaparica’, 
usando folhas de cansanção.

28- (?) de Alcântara Bellegar-
de, professor de matemática, 1º 
diretor do Observatório, instala-
do no torreão da Escola Militar 
em 15/10/1827.

29- Leopoldina (?) Carolina, 
arquiduquesa, filha do impera-
dor Francisco I da Áustria, 1ª es-
posa de Dom Pedro I.

VERTICAIS
2- ‘(?) do Brasil’, título outor-

gado à Dom Pedro I no dia 12 de 
outubro de 1822, dando início ao 
período denominado de Primei-
ro Reinado (1822-1831).

3- (?) Angélica de Jesus, pri-
meira heroína da independência 
do Brasil, morta por golpe de 
baioneta quando resistia à inva-
são pelas tropas portuguesas ao 
Convento da Lapa, no qual era 
freira em 19/02/1822.

5- Apelido adotado por Dom 
Pedro I em seu ingresso na ma-
çonaria em 02/08/1822.

6- ‘Palácio Real de (?)’, local 
do nascimento e morte de Dom 
Pedro I.

8- ‘(?) de São Vicente de 
Fora’, local do sepultamento de 

Dom Pedro I, como simples ge-
neral e não como rei, como de-
terminava seu testamento.

10- Guerra da (?)’, conflito 
ocorrido entre o Império do Bra-
sil e as Províncias Unidas do Rio 
da Prata, pela posse da Provín-
cia, atual República Oriental do 
Uruguai.

11- ‘(?) portuguesas’, proibi-
das de desembarcarem no Brasil 
em 14/07/1822.

15- (?) Baptiste Debret, fran-
cês, criador do brasão e da ban-
deira, símbolos imperiais.

17- ‘(?) da Independência’, 
epíteto do estadista José Boni-
fácio de Andrada e Silva. 

19- (?) Francisco, 1º titular da 
secretaria de Estado dos Negó-
cios da Fazenda, após a procla-
mação do Império.

20- ‘(?) do Ipiranga’, bradado 
em 07/09/1822.

21- Um dos nomes de Dom 
Pedro I, homônimo do primeiro 
monte de terra avistado no Bra-
sil por Pedro Álvares Cabral.

23- Símbolo do Império do 
Brasil, oficializado por decreto 
imperial de 18/09/1822.

24- 'Campo de (?)', local onde 
Dom Pedro I fez a escolha de 
800 militares para composição 
do ‘Batalhão do Imperador’.

25- Marques de (?), título de 
João Gomes da Silveira Mendon-
ça, participante da reunião que 
culminou com a primeira consti-
tuição do Brasil em 25/03/1824.

26- Luiz (?) de Lima e Silva, 
Primeiro Porta-Bandeira do Ba-
talhão do Imperador.

Por: Fernando Razente

Existe um experimento científico-filosófico cha-
mado Causalidade. A causalidade procura demonstrar 
que “toda causa gera um efeito” ou que “toda ação gera 
uma reação”. A causalidade é um conceito abstrato que 
diz respeito à existência de agentes anteriores aos efei-
tos. Em outras palavras, a causa é sempre responsável 
pelo efeito. Esse experimento pode nos ajudar a superar 
muitas dificuldades, identificando a origem dos proble-
mas. Só existe um motivo para não desejar investigar 
a causa do efeito: se a causa, por fim, denunciar quem 
está investigando. Perceberemos ao longo do texto que 
a política de noticias da imprensa brasileira às vezes é 
isso, evitar publicar às causas, para evitar perder seu pa-
trocínio. 

Nos últimos dias uma tensão social em Roraima ex-
plodiu, especialmente em Pacaraima, com uma grande 
quantidade de imigrantes vindo da Venezuela fugindo 
da crise econômica do país. No dia 18 de agosto, os ve-
nezuelanos depois de saquearem um comerciante local, 
foram expulsos do município por alguns pacaraimen-
ses revoltados com a situação. Durante o pandemônio 
que se instalou em Roraima e até agora, uma massa de 
indivíduos, principalmente da esquerda política e cul-
tural, nas redações dos jornais, nas mídias digitais com 
seus perfis pessoais, têm cobrado do governo e dos ro-
raimenses uma postura mais misericordiosa e tolerante 
com os imigrantes. A cobrança aparentemente é justa, 
mas ao percebermos o motivo torna-se execrável. A 
ênfase exacerbada das imprensas aos efeitos, como a 
pobreza dos venezuelanos no Brasil, tem como objetivo 
evitar o foco nos causadores – seus patrocinadores. É 
notoriamente sabido que a causa da crise venezuelana 
está na administração socialista de Maduro. Tenho co-
migo que os veículos de informação que evitam denun-
ciar a política de Maduro fazem pelo simples fato de se-
rem patrocinados, aqui no Brasil, por partidos políticos 
apoiadores do mesmo sistema de Nicolás Maduro. 

Percival Puggina, um jornalista católico, citou em 
um recente artigo algumas causas do problema da imi-
gração venezuelana que nos ajudam a entender porque 
a imprensa evita, ou melhor, omite propositalmente 
denunciar o ditador Maduro. São elas: “O megalômano 
Hugo Chávez e seu comunismo “bolivariano” (pobre e 
injustiçado Nicolás Maduro, em quem se potencializa-
ram os defeitos do antecessor). A esquerda venezuelana 
representada pelo PSUV (o PT deles) e seu ingente tra-
balho de levar a opinião pública para o despenhadeiro 
ideológico. O governo cubano e a turma do Foro de São 
Paulo.” Além dessas, Puggina cita o “PT, seus dirigentes 
e os governos Lula e Dilma, apoiadores e financiadores 
do desastre com recursos que, tomados da sociedade 
brasileira, agora jazem no mais perdido dos fundos.”

Percebemos com essas informações que a miseri-
córdia solicitada pela esquerda nada tem haver com a 
dignidade humana dos venezuelanos. Na realidade, os 
motivos são políticos. Como dito acima, a forma como 
a imprensa enviesada encontrou para evitar perder seu 
ordenado é omitindo a culpa do sistema socialista e no-
ticiando apenas os efeitos. Isso, porque os apoiadores 
do sistema no Brasil mantem muitos dos editores as-
salariados. Enquanto dependermos de uma imprensa 
amordaçada que só consegue lidar  com os efeitos da 
crise, não alcançaremos a origem e não derrubaremos 
o mal pela raiz. Acredito que essa crise na Venezuela 
tenha seus propósitos, visto que acontece às portas da 
eleição no nosso país. Precisamos nos atentar a esses “si-
nais” que denunciam a política socialista de Maduro e 
também notar seus apoiadores que aqui no Brasil, o país 
no qual desejam instalarem-se, não venham conseguir 
tomar o poder. 

Será que Chico Anysio, quando em 1993 confessou 
que o “jornalismo está 95% entregue ao PT” estava cer-
to? É preciso considerar que ainda no mês de agosto a 
Gazeta do Povo divulgou uma notícia, onde uma agên-
cia ligada ao Partido dos Trabalhadores foi acusada de 
contratar influenciadores digitais para elogiar candida-
turas do partido no Twitter. 

UMA OMISSÃO 
PROPOSITAL

ARTIGO

“Provei-Te, e, agora, tenho fome e sede de Ti.”– Agostinho, Confessions 
[Confissões] 

O presidente da Fede-
ração de Skate do 
Paraná (FSP) está 

afastado das funções limi-
narmente a pedido do Mi-
nistério Público do Paraná. 
O MPPR, por meio da 1ª 
Promotoria de Justiça de In-
frações Penais contra Crian-
ças, Adolescentes e Idosos de 
Curitiba, apresentou denún-
cia criminal contra ele pela 
prática do crime de explo-
ração sexual. Segundo a de-

núncia, foram identificadas 
três vítimas (adolescentes de 
15 a 17 anos), mas não está 
descartada a possibilidade 
de outros casos.

Conforme apurado pela 
Promotoria, o acusado atraía 
os jovens com a promessa de 
benefícios materiais, como 
peças de skate. No momento 
da retirada dos equipamen-
tos, condicionava a entrega 
das peças à realização de 
atos sexuais. Os crimes te-

riam sido praticados na sede 
da Federação, à época dos 
fatos no bairro Tarumã, na 
capital.

PERÍCIA –  Além de 
afastado cautelarmente de 
suas atividades na FSP, con-
forme a liminar, o acusado 
deve “abster-se de exercer 
qualquer função ou ativi-
dade ligada à Federação, 
estando, ainda, proibido de 
adentrar as sedes da refe-

rida agremiação e institui-
ções filiadas, campeonatos 
esportivos, estabelecimen-
tos recreativos ou quaisquer 
eventos voltados ao público 
infanto-juvenil”.

Também foi cumprido 
nesta semana mandado de 
busca e apreensão na sede da 
Federação, sendo apreendi-
dos equipamentos eletrôni-
cos que serão submetidos à 
perícia.  

Comunicação MPPR

Presidente da Federação de Skate do Paraná 
é afastado das funções a pedido do MPPR por 
suspeita de exploração sexual de adolescentes
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Procedimentos para exportação de 
animais vivos terão novas regras

Mais de R$ 489 milhões são destinados 
à alimentação e ao transporte escolar

Psicopedagoga supera obstáculos 
e vira referência em educação

Uma instrução norma-
tiva publicada recen-
temente no  Diário 

Oficial   atualiza os procedi-
mentos para exportação de 
animais vivos. Dentro de 60 
dias, os Estabelecimentos de 
Pré-Embarque (EPE)  –  lo-
cais privados autorizados a 
isolar os animais antes do 
transporte para o exterior – 
terão acompanhamento de 
veterinários habilitados pelo 
Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) com treinamento es-
pecífico em problemas sani-
tários, legislação e bem-estar 
animal.  

Outra novidade  é a  obri-
gatoriedade de registrar em 

relatório todas as ocorrências 
durante o transporte maríti-
mo dos animais. Esse regis-
tro deve  ser apresentado ao 
Mapa em 10 dias úteis após 
a chegada ao destino. As mu-
danças estão de acordo com 
as recomendações interna-
cionais e valem para a expor-
tação de bovinos, bubalinos, 
ovinos e caprinos vivos para 
abate (imediato ou engorda) 
ou para reprodução.

ESTRUTURA
Atualmente, o Brasil 

tem  42 EPEs em atividade, 
credenciados pelo ministé-
rio: Pará (19), São Paulo (13), 
Rio Grande do Sul (5), Minas 
Gerais (4) e Santa Catarina 

(1). Essa habilitação deve ser 
renovada a cada cinco anos. 

A exportação de animais 
vivos, principalmente de bo-
vinos e bubalinos, começou a 
se estruturar em 2004. Com 
melhores condições sani-
tárias, o rebanho brasileiro 
atraiu o interesse de países 
importadores e a venda de 
animais vivos passou a ser 
uma oportunidade comer-
cial. De acordo com o Mapa, 
em 2017, o País faturou US$ 
276 milhões. Até julho de 
2018, as exportações de bovi-
nos e bubalinos alcançaram 
US$ 301 milhões. 

Fonte: Ministério da 
Agricultura

Estados e municípios 
já podem acessar os 
valores do Programa 

Nacional de Alimentação Es-
colar (Pnae) e do Programa 
Nacional de Apoio ao Trans-
porte do Escolar (Pnate). 
Neste mês, o Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Edu-
cação (FNDE) transferiu R$ 
489,7 milhões para os entes 
federativos, a sétima das dez 
parcelas de 2018.

A alimentação escolar re-
cebeu neste mês R$ 421,5 mi-
lhões, enquanto o transporte 

dos alunos em áreas rurais 
recebeu R$ 68,1 milhões. Os 
valores destinados à alimen-
tação beneficiam estudantes 
da educação básica pública 
e filantrópica, que englobam 
ensino infantil, fundamental, 
médio e também de jovens e 
adultos, e pelo menos 30% do 
recursos devem ser emprega-
dos na compra de alimentos 
da agricultura familiar.

Fonte: Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE)

Dados do Instituto 
Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística 

(IBGE), em parceria com o 
Ministério da Saúde, revela-
ram que 6,2% da população 
brasileira tem algum tipo 
de deficiência. A pesquisa, 
divulgada no ano passado, 
considerou quatro tipos de 
deficiências: auditiva, vi-
sual, física e intelectual. O 
estudo ainda mostrou que 
desses 6,2% da população, 
1,3% tem algum tipo de 
deficiência física e quase a 
metade deste total (46,8%) 
têm grau intenso ou muito 
intenso de limitações.

A psicopedagoga e es-
pecialista em educação 
especial e em gestão esco-
lar, Ana Regina Caminha 
Braga, nascida na cidade 
de Manaus, no Estado do 
Amazonas, faz parte dessa 
estatística. Ana nasceu com 
a chamada Split Handsand-
Foot, que afeta os membros 
superiores e inferiores, por 
isso foi necessária à reali-
zação de uma cirurgia para 
utilização de uma prótese 

na perna esquerda. 
Na infância e adolescên-

cia, Ana revela ter sofrido 
com os olhares diferen-
ciados das outras pessoas, 
tanto na escolacomo nos 
demais ambientes sociais, 
pois segundo a psicopeda-
goga, a maior dificuldade 
enfrentada por pessoas com 
deficiência está no padrão 
imposto pela sociedade. “As 
dificuldades pra quem tem 
alguma especificidade seja 
ela física, motora, mental 
ou cognitiva, é em razão 
da sociedade, por ela ter 
estereotipado um modelo 
preciso e correto de beleza”, 
comenta. 

Ao contrário do que 
muitos possam pensar suas 
limitações não a impedi-
ram de ter uma vida que a 
sociedade chama de "nor-
mal". Ana completou seus 
estudos, fez intercâmbio, e 
hoje é psicopedagoga espe-
cialista na área, ajudando 
alunos, pais e professores 
a entenderem da maneira 
mais adequada esse outro 
universo. “Quando vim es-

tudar em Curitiba, conhe-
ci a psicopedagogia, amei 
poder trabalhar com as 
dificuldades e de fato indi-
retamente incentivar esse 
público e seus familiares”, 
explica. 

Para a especialista, o 
Brasil deu um pequeno pas-
so com a nova Lei de Inclu-
são, porém, há muito a ser 
feito para que todos, assim 
como ela, tenham a oportu-
nidade de ter uma vida com 
qualidade e assim alcançar 
seus objetivos. “A nova Lei 
de Inclusão, foi um passo 
relevante, com ela as pes-
soas com deficiência tem 
seus direitos garantidos, já 
que lá estão previstos la-
zer, saúde, moradia e outras 
questões para uma melhora 
qualidade de vida”, comen-
ta.

Para finalizar, Ana co-
menta que no quesito edu-
cação, os pais devem estar 
sempre atentos, acompa-
nhando e incentivando 
seus filhos. Quanto ao cor-
po docente e a escola, am-
bos devem estar preparados 

AGROPECUÁRIA

Mudanças estão de acordo com as recomendações internacionais vigentes

Pelo menos 30% do recursos devem ser empregados na compra de alimentos da agricultura familiar

Especialista fala sobre as dificuldades e o que deve ser melhorado em relação à deficiência

Foto: Arquivo/Governo de Alagoas

Foto: Divulgação/FNDE

Brasil tem 42 Estabelecimentos de Pré-Embarque (EPEs) em atividade 

Recursos são 
liberados em 
dez parcelas que 
cobrem os 200 dias 
do ano letivo da 
educação básica

para ajudar o aluno com 
deficiência nos estudos e no 
convívio em sociedade, já 
que essa ainda tem padrões 
não apenas de beleza, mas 
de aprendizagem intrínse-

cos, que precisam ser mu-
dados e trabalhados desde 
muito cedo com as crian-
ças. “Ainda temos muito a 
fazer, precisamos que pais 
e profissionais estejam pre-

parados para lidar com essa 
situação, para ajudar e in-
centivar a criança com de-
ficiência”. 

P+G Comunicação 
Integrada
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Beatriz Segall morre em SP aos 92 anos

Profissão: 
Designer de moda

Atriz que consagrou a personagem Odete Roitman na novela 
'Vale Tudo' estava internada com problemas respiratórios

Um dos mercados que 
mais cresce no país exige 

profissionais cada vez mais 
versáteis e capacitados

Foto: Thiago Teixeira/Estadão Conteúdo/Arquivo

Beatriz Segall durante entrevista, em São Paulo, em julho de 2011

A atriz Beatriz Segall 
morreu nesta quarta-
-feira (5) aos 92 anos, 

informou a assessoria de im-
prensa do hospital Albert 
Einstein, na Zona Sul de São 
Paulo, onde ela estava inter-
nada.

Em uma carreira de mais 
de 70 anos dedicada aos pal-
cos e à TV, Beatriz Segall vi-
veu em 1988 o papel que a 
eternizou na teledramaturgia 
brasileira. Após 192 capítu-
los da novela “Vale tudo”, a 
vilã interpretada pela atriz 
carioca morria com três tiros 
e fazia o país inteiro se per-
guntar: “Quem matou Odete 
Roitman?”

Veja momentos marcantes 
da carreira da atriz Beatriz 
Segall em fotos e vídeos e a 
repercussão no meio artísti-
co.

Beatriz Segall esteve in-
ternada no Hospital Albert 
Einstein, em São Paulo, e 
tinha recebido alta no dia 
21 de agosto por problemas 
respiratórios. O hospital não 
informou quando ela voltou 
a ser internada. A causa da 
morte não foi divulgada.

Confira depoimentos da 
atriz, cenas de destaque e 
trajetória completa no Me-
mória Globo

Segundo a assessoria de 
imprensa da atriz, Beatriz 
Segall morreu por volta de 
12h. Ela será velada no pró-
prio hospital a partir das 19h 
e o corpo será cremado nesta 
quinta-feira (6) em Itapece-

rica da Serra, na Grande São 
Paulo.

SAÚDE
Em 2013, Beatriz Segall 

tropeçou em pedras portu-
guesas soltas em uma cal-
çada da Gávea, Zona Sul do 
Rio, e ficou pelo menos 20 
dias em casa para se curar 
de um grande hematoma em 
seu rosto. Na ocasião, o ex-
-prefeito Eduardo Paes pediu 
desculpas à atriz.

Em 2015, Beatriz Segall se 
machucou com gravidade ao 
cair no palco durante a apre-
sentação da peça “Nine - Um 
Musical Feliniano”, em São 
Paulo. Naquela ocasião, ela 
passou por uma cirurgia no 
braço direito e acabou substi-
tuída no espetáculo.

A última participação da 
atriz na TV foi na série “Os 
experientes”, há quase três 
anos.

CARREIRA
Odete Roitman foi a per-

sonagem que marcou a car-
reira de Beatriz Segall na TV 
brasileira. A associação com 
a sofisticada personagem da 
novela de Gilberto Braga, 
Aguinaldo Silva e Leonor 
Bassères foi tanta que Segall 
passou a receber apenas con-
vites para papéis refinados.

“Odete Roitman é uma 
personagem que vai ficar na 
história; não por um valor 
meu, mas por tudo o que a 
novela reuniu. Até hoje eu 
sou chamada de Odete na 
rua. Em Cuba me chamaram 

Muito além de des-
files e tendências 
em roupas e aces-

sórios, o mercado da moda 
é extremamente abrangente 
e está em constante expan-
são. No Brasil, o segmento é 
o segundo maior gerador de 
empregos no país e de acordo 
com a Associação Brasileira 
da Indústria Têxtil e de Con-
fecções (ABIT), possui mais 
de 32 mil empresas que em-
pregam cerca de 1,5 milhões 
de pessoas, podendo chegar 
a 8 milhões considerando os 
empregos informais.

 Acompanhando o cresci-
mento do setor, surgiram di-
versas opções de qualificação 
para quem busca capacitação 
no segmento. No ano passa-
do o Brasil já possuía mais de 
100 cursos e faculdades de 
moda, e as opções de carrei-
ra para este profissional estão 
cada vez mais amplas. 

 Segundo Celinha Busch-
le, supervisora do curso de 
design de moda do Centro 
Europeu, de Curitiba, um dos 
mais conceituados do país, a 
formação em design de moda 
permite que o especialista 
atue como estilista, criador, 
produtor (de passarela e edi-
torias), figurinista, vitrinis-
ta ou consultor de estilo. “O 
curso visa despertar no estu-
dante uma visão abrangente 
do seu campo de atuação, 
preocupada com a qualidade, 
estética e viabilidade técnica 
e comercial do produto. Ele 
será capaz de criar linhas de 
roupas, dar soluções técnicas 
baseadas na relação do indi-
víduo e da vestimenta, definir 
o custo do produto, entre ou-

de Dona Odete”, disse a atriz.
“Criou-se um mito, que 

atrapalha um pouco, de sem-
pre fazer papel de chique, de 
bem-vestida. Eu queria fazer 
o papel de uma mulher bem 
povão, mas o público não 
aceitou.”

TEATRO
Nascida em 25 de julho de 

1926 no Rio de Janeiro, Segall 
fez sua primeira peça duran-
te um exercício de língua na 
Aliança Francesa. Convidada 
para se tornar profissional, re-
cusou por causa da desapro-
vação do pai, que queria que 
ela fosse professora.

Pouco depois ela partici-
pou de um filme, “A beleza 
do diabo” (1950), quando 
decidiu fazer um curso de 
intepretação. Após participar 
de um trabalho semiamador 
com outras atrizes que tam-
bém estavam começando, 
como Fernanda Montenegro 
e Nicette Bruno, foi à França 
estudar teatro e literatura.

Ao retornar ao Brasil, re-
cusou outra peça e ficou por 
14 anos como dona de casa, 
após se casar com o museó-
logo, exonomista e autor tea-
tral Maurício Segall, filho do 
artista Lasar Segall. Até que 
em 1964 aceitou um papel no 
Teatro Oficina a convite do 
diretor José Martinez Corrêa.

Além de atuar em algumas 

novelas e filmes, recuperou 
com o marido o Teatro São 
Paulo, que administrou até 
1974.

NA TV
A estreia na Globo acon-

teceu em 1978, na novela 
“Dancin’ days”. Após agradar 
o público, no ano seguinte 
esteve na novela “Pai herói”, 
quando viveu a vilã Norah.

Em 1980, participou do 
premiado filme “Pixote, a lei 
do mais fraco”, dirigido por 

Hector Babenco. Oito anos 
depois, após passagem por 
outras emissoras, voltou à 
Globo para viver seu papel 
mais icônico.

Mesmo assim, após muita 
insistência do autor Gilberto 
Braga, que fazia questão da 
atriz como Odete Roitman. 
Na época, Segall estava em 
cartaz no teatro, e não aceitou 
o projeto inicialmente.

A atriz chegou até a repe-
tir o mesmo papel em duas 
novelas diferentes. A miss 

Penélope Brown estreou em 
1990 em “Barriga de aluguel”, 
de Gloria Perez. Em 2001, ela 
voltava a aparecer em “O clo-
ne”, da mesma autora.

Na Globo, seus últimos 
trabalhos foram na novela 
“Lado a lado”, em 2012, na 
qual interpretou uma rica se-
nhora francesa, Madame Be-
sançon. Em 2015, esteve no 
seriado “Os experientes”, que 
abordava a vida na terceira 
idade. G1

tras funções”, detalha a espe-
cialista. 

 Embora seja uma profis-
são bastante glamurizada, a 
formação em design de moda 
exige muita dedicação e co-
nhecimento. O profissional 
precisa desenvolver habili-
dades tanto práticas como 
teóricas, desde técnicas de 
desenho, costura, modelagem 
e identificação e classificação 
de materiais têxteis, até a his-
tória da moda e planejamento 
e gestão de coleções.

 Quanto ao perfil buscado 
para o profissional da área, 
Celinha Buschle afirma que o 
principal é ser criativo e ino-
vador. “Mais do que se man-
ter atualizado quanto às ten-
dências e coleções nacionais e 
internacionais, o designer de 
moda precisa ser flexível, es-
tar atento e buscar referências 
que lhe ajudarão a criar pe-
ças originais, a partir de seu 
próprio conhecimento. Este 
é o grande diferencial de um 
bom profissional”, completa. 
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Social
Osvaldo Vidual

A comemoração dos 80 anos de Apparecida Francisca Chagas (Cida), 
reuniu familiares e amigos no salão de festas do condomínio Delta Ville II em 
Maringá. Na ocasião, Cida, a aniversariante, recebeu uma bela homenagem 

da família Cury, agradecendo a ela, pelos 60 anos de dedicação e amor. 
Na foto a aniversariante homenageada está com sua filha do coração, dra. 

Marcia Paiva Lopes Cury e seu primo o jornalista Osvaldo Vidual Filho.

Empresário do Café Pianovski, Wanderley Carlos Pianovski 
formou se em Direito, recebendo os comprimentos de 

familiares, colaboradores e amigos, na foto ele está entre seus 
irmãos: Aleixo, Solete, Terezinha, Maria Olezia, sua mãe d. Tereza 

e sua irmã Lúcia. Todos da família Pianovski que usufruem de 
prestigio e uma situação muito confortável em Alta Floresta-MT.

Professor Marcelo, 
comemorou idade nova 

rodeado pelo carinho 
da esposa e também 

professora Carla 
Danielly, familiares, 

equipe de trabalho da 
Secretaria de Educação 
do município de Nova 

Esperança e amigos.

Administração e funcionários da unidade de Nova Esperança 
receberam autoridades e cooperados para um coquetel, 

onde se comemorou os 15 anos do Sicoob Noroeste.

Esbanjando beleza 
e elegância, 

Adriana e seu 
marido Beto 

Gazolla, num 
momento de 

descontração, é 
o destaque da 

coluna dessa 
semana. Ele é 

diretor presidente 
do Supermercado 

Gazolla de Nova 
Esperança.

15 anos do Sicoob Noroeste


