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"Tenho a teoria tola de que, se 
todas as pessoas soubessem a 
proximidade e infalibididade 
da morte, não se preocupariam 
tanto em comprar coisas". 
(Elton Tada)
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“A intensidade da propaganda da crise poderá ditar 
a velocidade do fio da guilhotina sobre a economia 
de um país”.  Ivan Teorilang  (poeta brasileiro)

O presidente norte americano, Donald Trump assi-
nou na quarta-feira, 25 o decreto determinando a cons-
trução de um muro na fronteira com o México para 
impedir a entrada de imigrantes ilegais.

A construção do muro foi uma de suas promessas 
de campanha, segundo o presidente, as obras começa-
rão em alguns meses e será financiada pelo contribuinte 
americano, mas que posteriormente o México pagará 
pelo projeto, outra de suas promessas de campanha. 
No entanto, o governo mexicano já enfatizou que não 
assumirá os custos do muro, que podem chegar a US$ 
20 bilhões. Em Real, o valor ultrapassaria os R$ 63 bi-
lhões para cobrir os 3,2 mil quilômetros de extensão da 
fronteira.

Desde a campanha eleitoral americana, Donald 
Trump, figura excêntrica, chama a atenção para suas 
propostas.

No mesmo dia, Trump assinou o decreto destinado 
a aumentar a repressão aos imigrantes, tendo como alvo 
as chamadas “cidades santuário”, em que eles (imigran-
tes) são protegidos de deportação. A ordem é aumentar 
o número de centros de detenção e cortar os recursos 
federais a essas cidades, a maioria governada pela opo-
sição democrata. Nos próximos dias o presidente deve 
tomar mais medidas de restrição à imigração que afirma 
serem necessárias para aumentar a segurança do país, 
entre elas, decretos para limitar a entrada de refugiados 
e bloquear a emissão de vistos a pessoas de vários países 
de maioria mulçumana, incluindo Síria, Sudão, Somá-
lia, Iraque, Irã, Líbia e Iêmen.

A forma protecionista de Trump administrar será 
uma oportunidade de negócios para o Brasil. Infeliz-
mente para alguns brasileiros ilegais que estão nos Esta-
dos Unidos às coisas tendem a piorar.

Visando ainda enfraquecer o poderio da China, 
Trump ainda cancelou por decreto e oficializou a saí-
da dos EUA do Tratado Transpacífico de Comércio 
Livre (TPP – sigla em inglês). O referido Tratado era 
um acordo que definia bases comerciais com 12 países 
banhados pelo Oceano Pacífico.

A saída dos Estados Unidos do TPP é considerada 
por especialistas como uma oportunidade para o Brasil 
e beneficiaria também o Paraná com a conquista de no-
vos destinos para exportações, principalmente de pro-
dutos alimentícios.

Atualmente poucas exportações paranaenses têm os 
EUA como destino. Em 2016, apenas 5% dos produtos 
exportados pelo Paraná foram para lá. O Paraná envia 
para os norte americanos madeira e café solúvel, produ-
tos que eles não produzem.

A grande oportunidade para o Paraná está no fato 
que Trump deve anunciar também um pacote de inves-
timentos, outra promessa de campanha, com o objetivo 
de estimular a construção civil. Se tal medida se concre-
tizar, ocorrerá um benefício direto ao Estado que ex-
porta para lá madeira, produto muito usado na constru-
ção. Somaria a isso os produtos agrícolas já comprados 
pelos norte americanos.

Embora tudo “pareça” beneficiar no futuro o Brasil 
e também o Paraná, as ações de Trump são mesmo de 
um líder protecionista que visa provocar a depreciação 
monetária dos outros países e valorizar o mercado local.

Em síntese, um grupo de exportadores ganhará mui-
to com o governo Trump em detrimento de grande par-
te da população, inclusive brasileiros que ficarão com 
preços crescentes para muitos bens e serviços produzi-
dos aqui, mas com prioridade de envio para o mercado 
externo. O muro de Trump fortalece ainda mais os EUA 
e realmente os separa do “resto” do mundo. Será opor-
tunidade para alguns em prejuízo de muitos outros.

O ano de 2016 foi difícil e muitos perderam os empre-
gos. Em 2017, a busca por recolocação deve naturalmente 
ser bastante competitiva.  E ainda há muitas incertezas. 
Então, como aumentar suas chances?

Há dois perfis profissionais. Primeiro, os mais jovens 
e inexperientes, que não conseguem comprovar por meio 
do currículo suas aptidões e potencial para realizar as fun-
ções almejadas.  Nesses casos, é interessante concentrar-se 
no currículo, destacar as atividades realizadas na institui-
ção de ensino.  Com um bom currículo, é hora de distri-
buí-lo adequadamente. Pesquise na internet empresas da 
área de interesse e encontre o ícone “Trabalhe Conosco” 
ou similar. Ali é possível verificar a existência de vagas em 
aberto e enviar currículos. Não esqueça das agências de 
empregos, elas também têm vagas disponíveis.

Já para o profissional maduro, o que vale são as expe-
riências acumuladas. Então, é preciso demonstrar o que foi 
capaz de fazer, sua bagagem profissional e as habilidades 
que possui. Principalmente, o que pode fazer daqui para 
frente. Demonstrar conhecimento e que aceita novos pro-
jetos também é importante. Ou seja, a organização precisa 
perceber com clareza como o candidato poderá colaborar 
no alcance dos objetivos propostos. 

Para os dois perfis, vale um raciocínio um tanto óbvio, 
mas que, muitas vezes, é deixado de lado:  o profissional 
precisa produzir mais do que o valor que recebe. Ele preci-
sa trazer lucro para a empresa. Demonstrar como fará isso 
é um fator decisivo na hora da contratação.

A procura pelo novo emprego deve ser levada muito a 
sério. Sugiro fazer uma relação das empresas que podem 
ser contatadas. Onde estão as vagas na sua área de atuação? 
Quem está contratando? Quais empresas demonstram um 
crescimento no mercado? Antes de procurar essas organi-
zações, pense se existe alguém do seu network que possa 
ajudar nesse contato. Peça ajuda.

Utilize as redes sociais com inteligência. O primeiro 
passo é ter perfis coerentes em todas as suas redes sociais. 
Eles devem mostrar a mesma pessoa, com as mesmas opi-
niões e valores. Pense: “como quero ser percebido pelos 
outros?”. Especialmente no LinkedIn, aproveite para dizer 
que está em busca de novas oportunidades e em que área. 
Afinal, as pessoas precisam saber disso. Utilizar uma boa 
foto de perfil, de acordo com o dress code de sua profissão 
também é um fator positivo. Pesquisas demonstram que 
os perfis com fotos são mais considerados.

Participe, ainda, de grupos de interesse profissional, 
tanto no Facebook quanto no LinkedIn. Existem os mais 
variados, com pessoas que sempre têm algo em comum 
e costumam trocar indicações para vagas. Também vale 
pesquisar as vagas abertas que são postadas nas redes e en-
viar sua apresentação.

Aliás, aqui cabe uma orientação: cuide do que publi-
ca na sua rede social. Ela provavelmente vai ser fonte de 
pesquisa para um futuro empregador. Outros conselhos 
que cabem especialmente para os jovens – nada de fazer 
apologia ao álcool ou às drogas, evite comentários precon-
ceituosos ou fotos em situações que possam comprometer 
sua imagem profissional.

O próximo passo, naturalmente, é a entrevista de em-
prego. É essencial preparar-se para ela, não apenas na apa-
rência, mas também pesquisando sobre a empresa. Pense 
em boas respostas para as questões e elabore perguntas 
que demonstrem interesse em saber mais sobre a orga-
nização e a função a ser desempenhada. Cuide para que 
sua imagem seja compatível com o emprego que deseja. 
Demonstre confiança.  Seu novo emprego virá em breve.

***

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

O muro de Trump é 
oportunidade para o Brasil?

“Mesmo diante de todas as adversidades, 
devemos manter o equilíbrio, ter 

inteligência emocional e agradecer sempre 
pelo aprendizado”- Sérgio Lumas

***

O avanço da tecnologia proporcionou o 
crescimento do uso das redes sociais. Ferra-
menta importante para aproximar os que estão 
longe, acaba sendo extremamente eficaz para 
distanciar os que perto estão. No mundo atual, 
as notícias correm muito rapidamente. Nem 
bem o evento acontecera para que em seguida 
as informações (correspondam ou não estas à 
realidade dos fatos) corram rapidamente.  

Com smartphones em mãos, as pessoas já 
começam a filmar e a fotografar a ocorrência. 
Sem quaisquer informações precisas sobre o 
evento, quase sempre uma tragédia, passam 
a compartilhar o conteúdo coletado, até de 
maneira irresponsável. Quem nunca recebeu 
as imagens de um acidente de trânsito, com a 
vítima sendo exposta sem quaisquer respeito à 
sua memória ou ao sentimento dos familiares? 
Registrar imagens é fácil. Difícil é desenrolar 
o novelo e gerar a informação com a precisão 
que o fato exige. O respeito às pessoas e a fide-
lidade à ocorrência é pressuposto básico para 
que a notícia seja fiel ao evento gerador e im-
parcial na forma com que é abordada, respei-
tando as partes envolvidas. 

Uma situação que vem acontecendo com 
grande frequência é a propagação de notícias 
falsas nas redes sociais. Esta semana correu 
o boato maldoso sobre uma fuga de 20 pre-
sos, que teriam escapado da Cadeia Pública 
de Nova Esperança. Rapidamente esta infor-
mação foi compartilhada nos grupos de what-
sapp. No áudio uma mulher alertava sobre o 
“acontecido”. Segundo a voz, “os fugitivos es-
tavam armados, roubando carros e pertences 
das vítimas”.  Quem faz este tipo de comuni-
cado presta um desserviço à população. Gera 
pavor e medo. Cria um clima de insegurança, 
cuja sensação demora a passar. Quem espalha 
este tipo de notícia usa de má fé e merece ser 
punido.

A dependência tecnológica da pessoa faz 
com que esta deixe de analisar com inteligên-
cia as notícias veiculadas. Você acredita que 
algum fugitivo ficaria no reduto em que cum-
pre a pena? Alguém que foge de uma cadeia 
iria dar chance pro azar e ficar na mesma cida-
de, sob o risco de ser recapturado pela equipe 
da Polícia? Qual criminoso escapa de uma pri-
são e logo já estaria portando armas de gros-
so calibre? Quando agimos racionalmente, as 
evidências ficam mais claras. 

A credibilidade das redes sociais é colocada 
em cheque quando temas desta natureza sur-
gem. Perfis falsos difamatórios e boatos que se 
espalham mostram a vulnerabilidade destes 
meios. Atribuir confiabilidade ao conteúdo 
veiculado é algo para se avaliar. Vamos agir 
com raciocínio, usando de inteligência emo-
cional para que não sejamos engodados pela 
falsa mídia. Que Deus nos abençoe!

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

Fato ou boato: até 
onde vai a credibilidade 

das redes sociais?

Aumente suas chances de 
recolocação no mercado

ARTIGO

*Por Bernt Entschev

Bernt Entschev é conselheiro da 
Câmara de Comércio e Indústria 
Brasil-Alemanha (AHK Paraná) e 
é consultor em Recursos Humanos.
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Nota da Sanepar – Vazamento de 
esgoto em bairro de Nova Esperança

A Sanepar esclarece que realizou os serviços de manutenção 
no local na última segunda-feira, assim que foi comunicada sobre 
o vazamento localizado na Avenida Felipe Camarão. De acordo 
com os técnicos da empresa, o extravasamento de esgoto foi provo-
cado por excesso de lixo jogado na rede coletora da empresa, agra-
vado por ligações irregulares de água de chuva nas tubulações. A 
Sanepar orienta os clientes a não jogarem lixo como absorventes, 
fraldas descartáveis, papel higiênico, preservativos, óleo de cozi-
nha, entre outros materiais, no sistema de esgotamento sanitário. 
Estes resíduos podem provocar entupimentos, causando extrava-
samentos e, em alguns casos, o retorno do esgoto para dentro das 
residências. A empresa também alerta que o lançamento de água 
de chuva na rede coletora é proibido e pode gerar multas aos clien-
tes, além de transbordamentos e refluxos. Os lançamentos de lixo 
e de água de chuva nas tubulações prejudicam o tratamento do 
esgoto e podem causar vários transtornos aos moradores.

Mau cheiro
O lixo jogado na beira da estradinha 

de terra demonstra a falta de respeito 
ao meio ambiente e aos demais 

concidadãos nova esperancenses

Opinião do Blog
Bobó de Camarão: esse prato deli-

cioso está na mesa!
A influência dos negros na culinária 

brasileira é  grande, apesar de não termos 
uma grande quantidade de pratos afro-
-brasileiros, mas muitos deles marcam 
presenças em nossos restaurantes como 
pratos nobres como é o caso do Bobó de 
Camarão, Moqueca de Peixe, Feijoada e 
outros. Os pratos dessa culinária, são de 
temperos fortes usando raízes, sementes, 
frutas, folhas, verduras, legumes, etc.  Nas  
barracas de ruas, feiras, restaurantes  de 
várias cidades do Nordeste, principalmente 
na Bahia, onde a presença da raça negra é 
muito forte, você encontra outras varieda-
des desta culinária como o vatapá, acarajé, 
xinxim, sarapatel, caruru, cuscuz, angu, 
carne seca, canjica, etc. Mas indiscutivel-
mente o Bobó de Camarão faz parte da 
nobreza  da culinária afro-brasileira, onde 
está presente o cheiro do mar (camarão) e 
a cor do sol (azeite de dendê). É um caldo 
denso, cremoso, feito originariamente em 
panela de barro  ou panela de ferro e me-
xido com colher de pau. Mas se não tiver  
esses apetrechos, use a panela e a colher 
que  forem possíveis. O importante é você 
ter um bom camarão médio limpo, descas-
cado e refogado, mandioca, leite de coco, 
azeite de dendê, pimentão picado, cebola 
picada, dentes de alhos picados, azeite, sal 
e pimenta. Você ainda pode acrescentar o 
coentro picado e a manteiga. Existe todo 
um ritual para se preparar um Bobó de 
Camarão, afirma Emília Ribeiro Arruda de 
Oliveira, conhecedora da arte de cozinhar,  
além do amor e carinho em sua preparação, 
exige um tempo de 2 à 2horas e meia, pois 
são 22 procedimentos para que o prato fi-
que pronto para servir. "Você vai à cozinha 
na hora em que está sendo preparado um 
Bobó de Camarão, a sensação que nos dá 
é que a brisa do mar já tomou conta de 
nossa respiração e a boca está cheia de 
água aguardando a primeira garfada", 
afirma Emília Ribeiro.  Para quem gosta 
de frutos do mar, celebre este verão mergu-
lhando nas sensações tropicais que o Bobó 
de Camarão nos oferece.

E a Febre Amarela voltou!
O último surto de febre amarela no 

Brasil ocorreu entre 2008 e 2009, mas ago-
ra a doença voltou e Minas Gerais aparece 
com vários casos da doença seguidas de 
mortes. No Estado de São Paulo, cidades 
como Ribeirão, São José do Rio Preto, etc. 
estão em alertas pelo aparecimento de al-
guns casos. A doença já ocasionou três 
mortes no Estado de São Paulo. Afinal, 
o que é a Febre Amarela? É uma doença 
infecciosa causada por vírus e transmitida 
por  picada de mosquito.  A doença pode 
se apresentar em duas formas: 1) A febre 
amarela urbana, que é transmitida pelo Ae-
des aegypti. Apesar de  pertencer a mesma 
família, mas é diferente da dengue, zika e 
chikungunya.; 2) A febre amarela silvestre 

transmitida pelo mosquito Haemagogus e 
Sabethe. A doença é considerada aguda e 
hemorrágica e recebe o nome de amarela 
por causa do amarelão d o corpo. Ambas 
as doenças são as mesmas, diferenciando 
quanto a transmissão. Sintomas - As vezes 
a febre amarela pode vir assintomática ou 
então com febre, dores musculares, dor de 
cabeça, perda de peso, náuseas e vômitos, 
fotofobia, fadiga e fraqueza,  olhos, face ou 
língua avermelhada.  Esses sintoma podem 
demorar  cerca de 24hs.  Muitas vezes, o 
quadro volta ( fase de intoxicação) e o vírus 
vai atingir diveros órgãos e sistemas, princi-
palmente fígado e rins, resultando febre alta, 
icterícia, urina escura, dores abdominais, 
sangramentos, delírios, convulsões, coma 
e morte. Como se vê, os sintomas da febre 
amarela poderá se confundido com malária, 
leptospirose, hepatite viral e dengue hemor-
rágico. Diagnóstico - Inicialmente clínico, 
sendo necessário uma boa história tirada 
do paciente,  inclusive de onde ele veio, para 
onde vai, exames laboratoriais. Tratamento 
- Não existe medicamento para combater 
a febre amarela pois a doença é ocasiona-
da por vírus.  O tratamento é sintomático 
e caso agrave, é necessário a internação e 
avaliação, podendo ser levado a UTI, trans-
fusão de sangue e até hemodiálise. Devido 
a possível hemorragia, evitar AAS. Preven-
ção - A prevenção da doença é a vacinação, 
cuja a vacina poderá ser encontrada em 
Unidades Básicas de Saúde. Esquema de 
Imunização - Para a Enfermeira Renata 
Leoni Monteiro, do Programa Saúde da Fa-
mília (PSF) de Nova Esperança: 1 dose aos 
9 meses e outra as 4 anos, não necessitando 
revacinação. Se antes dos cinco anos não 
tiver tomado nenhuma dose, fazer 1 dose 
e repetir 30 dias após. Fase adolescente ou 
adulta: fazer duas doses com intervalo de 10 
anos; Idosos acima de 60 anos não necessita 
vacinar, a não ser que vá viajar para regiões 
endêmicas com avaliação  médica. Neste 
caso, poderá tomar 1 dose 10 dias antes de 
viajar. Gestantes, mães que amamentam e 
crianças abaixo de nove meses também são 
contra indicadas a vacinação. Se viajar para 
regiões endêmicas, para vacinar, dependerá 
de uma avaliação médica.

Cármen  Lúcia, presidente do Brasil?
Há pouco mais de 

seis meses como presi-
dente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), a 
ministra Cármen Lú-
cia, mineira de Montes 
Claros, vem fazendo 
um trabalho muito in-
teressante à frente  do 
Supremo, a ponto de deixar o Planalto en-
ciumado com o seu crescimento, inclusive 
político. Em muitas oportunidades, a minis-
tra tem  feito várias reuniões com os mais 
variados segmentos da sociedade, expondo 
opiniões, usando frases de efeito,  que vem 
agradando toda a mídia, principalmente a 
Rede Globo de Televisão. O que mais irri-

tou o Planalto foi a ministra ter mandado 
liberar uma verba de milhões de reais para 
o governador Pezão, do Rio de Janeiro, que 
o ministro Henrique Meirelles só queria li-
berar mediante uma contrapartida daquele 
Estado. Outro fato que irritou o Planalto 
foi o presidente Temer ter solicitado a pre-
sença da ministra em seu gabinete, mas 
ela ignorou o pedido,  fazendo com que o 
presidente  fosse até a sua casa para discutir 
assuntos diversos. A situação do presidente 
Temer é complicada, pois ele ainda será jul-
gado pelo Tribunal Superior Eleitoral  pelas 
questões que a chapa Dilma-Temer deveria 
ser cassada, assim também como ele exe-
cutou várias pedaladas como Dilma e não 
foi punida. As 43 delações de seu nome 
na  Lava ato também estão complicando 
o presidente. Caso Temer saia, nem Renan 
e nem Maia poderá ocupar a presidência 
do Brasil por estarem com processos. Res-
tará a Cármen Lúcia, presidente do Brasil 
conduzir os nossos destinos. Agora, se ela 
quiser ser candidata em 2018, tudo é possí-
vel, mas terá que penalizar Lula pelos seus 
processos no STF. Não será tarefa  fácil para 
Cármen Lúcia, até porque Lula, é hoje, o 
candidato imbatível a presidência do Brasil 
em 2018, conforme pesquisa Datafolha.-

Ler, é estar  em sintonia com o seu 
tempo!

O mundo em que vivemos está cada 
vez  mais integrado e o maior e mais eficaz 
instrumento da tão falada globalização é a 
informação e, mesmo levando-se  em con-
sideração todos os avanços tecnológicos, a 
melhor forma de se manter ainda bem in-
formado é a leitura.  Ouvir rádio pode ser 
uma boa maneira mas a quantidade de in-
formação impede que você utilize um sen-
so crítico para analisar os fatos e tirar suas 
conclusões. A televisão, por sua vez, tem o 
seu tempo limitado para as notícias e ainda 
não aprofunda nas matérias  e  as trata de 
uma maneira superficial. Agora, quando 
você opta em ler um jornal, uma revista ou 
um livro, seja qual for o seu objetivo, é você 
quem dá as cartas. Se não entendeu alguma 
coisa, é só voltar e reler.  Como se vê,  ler, 
deixa você em sintonia e permite inúmeras 
possibilidades de diversão.  Num primeiro 
momento esses dados podem não ter gran-
de significação, mas é importante ressaltar 
que as sociedades que são colocadas como 
exemplos culturais para o mundo, são, ge-
ralmente,  as que mais cultivam o hábito da 
leitura. Além de enriquecer o vocabulário, 
ler é uma oportunidade ímpar de adquirir 
conhecimentos, arrumar um bom empre-
go, proporciona uma incrível viajem num 
mundo de informações sem limites.  O Ja-
pão é o país que  mais se lê  no mundo. Até 
a Argentina, um país menor que o nosso,  
se lê mais que o Brasil.  A verdade é que 
precisamos ler mais que, em síntese,  tem 
um custo bem  mais barato em relação a 
tantas outras coisas. Que tal fazermos da 
leitura um excelente hábito em nossas vi-
das?

Revolução de costumes das gerações  
Z e E

Televisão ligada enquanto se estuda 
para uma prova e fones de  ouvidos ao redi-
gir um trabalho escolar são cenas comuns 
na atualidade entre os jovens nascidos em 
meados da década de 1980 a 1990.   Alguns 
especialistas o chamam de  geração Z de 
zapear, uma geração que nasceu sob o ad-
vento da internet e do boom tecnológico. 
Seu mundo é tecnológico e virtual. Ago-
ra surge a geração neutra ou seja, aquela 
que substitui "o" do masculino e o "a" do 

feminino p ela letra "e". Os jovens dessa 
geração chamam de "sexualidade fluída". 
A novilíngua das redes sociais e onipresen-
ça nas escolas do tema da vez podem não 
durar mais que alguns verões, mas o que 
elas sinalizam veio para ficar. Pesquisas 
realizadas pela psicóloga Luciana Mutti, de 
Porto Alegre, revelou que 20% dos adoles-
centes  entrevistados já haviam transado 
com homens e mulheres. A pesquisa foi 
feita entre 400 jovens gaúchos de 13 a 18 
anos. Só para você  lembrar, até 1.990, a 
Organização Mundial de Saúde classificava 
a homossexualidade como distúrbio men-
tal. Ainda em 1.993, um levantamento do 
IBOPE sobre homossexualidade mostrou 
que 79% dos entrevistados afirmaram que 
não aceitariam que seu filho saísse com um 
gay; 62% declararam que  um pai deveria 
tentar convencer o seu filho a mudar de 
condição se descobrisse que ele é homos-
sexual; 56% dos entrevistados na época 
responderam que alterariam a sua conduta 
com um colega se soubesse que ele é ho-
mossexual. 45% trocariam de médico pelo 
mesmo motivo; 58% disseram contrários a 
adoção de uma criança por um casal gay; 
36% deixariam de empregar um candidato, 
mesmo que ele fosse o melhor dos sele-
cionados, por ser gay. Como se vê, aquela 
geração binária de dois sexos, dois gêneros, 
ao que parece, tende a acabar. Isso não quer 
dizer que um  menino de hoje, se apaixone 
por outro menino e mais tarde,  venha a se 
casar com uma menina. É a sexualidade 
fluída  que está em pleno andamento.-Elas 
e eles se dizem neutros!

Com a morte de Teori,  a operação 
Lava Jato fica em perigo!

A morte do ministro Teori Zavascki 
de uma maneira trágica, deixou os brasi-
leiros bastante preocupados com o futuro 
da operação Lava Jato, tudo porque o mi-
nistro relator do processo da Lava Jato no 
Supremo, estava prestes a homologar as 
delações premiadas  dos 77 membros da 
Odebrecht, a maior da história do país, 
com citações de cerca de 220 nomes de pes-
soas que faziam parte dessas maracutaias, 
com destaque para o presidente Michel 
Temer(PMDB), o senador e chanceler José 
Serra(PSDB), o governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin(PSDB), Senador Rome-
ro Jucá(PMDB), Senador Renan Calheiros 
(PMDB) e muitos outros.  As circunstan-
cias desta tragédia levam um irrespirável 
ar de suspensão, em todo o país a exigir 
uma investigação rigorosa sobre a queda 
do avião, mas que a princípio, tudo leva crer 
que foi falha humana. Creio que o desti-
no da Lava Jato está nas mãos da ministra 
presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Cármen Lúcia, pois ela tem o poder 
de decidir se redistribui o relatório do pro-
cesso a outro colega através de sorteio, ou 
aguarda a indicação e nomeação do novo 
magistrado que deverá ser feita pelo presi-
dente Michel Temer. Em ambos os casos, a 
ministra tem apoio dentro do Regimento 
Interno do STF. Mas, de qualquer maneira,  
não vejo um ministro do STF da estirpe 
de Teori Zavascki, de uma moral ilibada, 
sem aceitar pressões, a ponto do senador 
Romero Jucá, com mais de 105 delações na 
Lava Jato,  reconheceu ao falar num vídeo 
gravado com Sérgio Machado,  de que  não 
havia caminhos para pressionar  Teori  a 
esvaziar a Lava Jato. Aliás a própria minis-
tra  Cármen Lúcia tem o poder de assumir 
e  homologar tais delações que já estariam 
prontas, segundos os juízes assessores de 
Teori, que seriam feitas logo no início de 
fevereiro. Se Cármen Lúcia  tais homologa-
ções, ganhará beijos e abraços de todos os 
brasileiros, além de uma candidatura a pre-
sidente do Brasil. Caso não o faça, terá que 
ouvir as insinuações nas palavras do juiz 
Sérgio Moro que disse: "A morte de Teori 
Zavascki poderá decretar o início do  fim 
do Supremo Tribunal Federal, pois não 
há um ministro como ele."

Coisas do Cotidiano
• São Paulo - 463 anos comemorou no 

dia 25 de janeiro último. Parabéns aos pau-
listanos, cidade pujante e cosmopolita da 
América Latina, berço de uma das maiores 
economias do mundo;

• Como já era esperado, o acidente 
aéreo que vitimou o ministro Teori Zavaski 
foi falha humana. Piloto tentou descer duas 
vezes e não conseguiu, dado as precárias 
condições do tempo naquele momento 
(chuva, neblina, muitas nuvens e pilotando 
no visual) e também a falta de tecnologia 
no aeroporto de Parati para operar pouso 
e decolagem;

• Espaço - Cultura - Globeleza - Des-
de que  por volta de 1990 Hans Donner 
criou para a Rede Globo a vinheta de car-
naval com a modelo Valéria Valensa, que 
mais tarde veio a ser sua esposa, a emissora 
sempre obedeceu um padrão de mulata 
sambando seminua com o corpo todo  pin-
tado, recebendo o nome de Globeleza.  Nes-
te ano, pela primeira vez a representante da 
folia  aparece vestida. A novidade foi aplau-
dida pelas feministas que consideram a 
dançarina como uma grave objetificação do 
corpo da mulher negra na mídia. De outro 
lado, a Globeleza não mais representa so-
mente o carnaval carioca, onde as mulheres 
seminuas aparecem  em profusão, mas sim 
outros ritmos de carnavais no país como o 
frevo, o maracatu, o bumba meu boi, o axé, 

etc. Faltou ainda as marchinhas, os blocos, 
na vinheta da Globo. O importante é que a 
modelo Erika Moura, vinheta desde 2015,  
aparece vestida a caráter de maracatu rural, 
o que ficou muito bonita. É isso aí, são no-
vos tempos, mostrando  a necessidade que 
se tem em mudar e que a cultura popular 
está em alta!.

• Será que o investigado (Temer) pode 
indicar um investigador (novo ministro) 
e que poderá ser o paulista  Ives Gandra, 
que entende que mulher tem que obedecer 
o homem? O que se pode esperar de um 
Ministro com esta filosofia de vida?

• E os ingleses de Londres estão co-
piando o que Fernando Haddad, ex prefei-
to de São Paulo fez na capital, ou seja, dan-
do mais espaços para pedestres e bicicletas. 
Londres já está com quase 300 mil bicicle-
tas usando o mesmo sistema de Haddad. 
Que ótimo!

• E a imprensa americana e Donald 
Trump não chegam a um acordo, havendo 
críticas de ambos os lados. Trump chamou 
os jornalistas americanos de fazerem parte 
das pessoas desonestas somente por causa 
que  foram divulgados números oficiais 
de presentes na posse de Barack Obama e 
Trump. A presença de público nas posses 
de Obama (2009 e 2013) chega a ser quase 
o dobro dos que presenciaram a posse de 
Trump; 

• Com uma frieza inaceitável, o minis-
tro Eliseu Padilha, envolvido em delações 
da Lava Jato,  no velório de Teori, em Porto 
Alegre, disse à Rádio Guaíba que: "A mor-
te de Teori vai fazer com que a gente te-
nha mais tempo para resolver as questões 
políticas na Lava Jato." Alias, esse Padilha 
e nada é a mesma coisa! Assim como Padi-
lha, Michel Temer (também envolvido nas 
delações premiadas onde o seu nome foi 
citado 45 vezes), também se sente aliviado 
com a morte de Teori, pois de qualquer 
maneira, o processo estará nas mãos de um 
novo ministro que, com certeza, não será 
como Teori era, ou seja, duro na queda;

• Presos que estão no Complexo Penal 
de Pinhais, no Paraná, centro que abriga 
ladrões e corruptos da Lava Jato como 
José Dirceu, João Vaccari Neto, Eduardo 
Cunha, estão preocupados com a onda 
de rebeliões em presídios pelo Brasil. A 
ala que os políticos, lobistas e empresários  
estão, é vizinha a de uma ala onde estão 
condenados por estupros, homicídios, cri-
minosos, membros de facções, etc.;

• Sra. Marisa Letícia, esposa de Lula, 
sofreu um Acidente Vascular Cerebral 
(AVC), por ser hipertensa e pelo rompi-
mento de um aneurisma. Foi operada em 
São Paulo e somente a evolução do caso 
dirá se houve sucesso ou não na cirurgia;

ENTRELINHAS
***Jornal Nacional da Globo, do dia  que aconteceu a queda do avião de Teori, anunciou o fato e fez questão de dizer que 
Teori era o relator da Operação Lava Jato no qual Lula era réu. O Jornal Nacional esqueceu de dizer que o presidente  Michel 
Temer (PMDB), Senadores José Serra(PSDB), Romero Jucá(PMDB), Renan Calheiro (PMDB), governador de São Paulo 
Geraldo Alckmin(PSDB) e mais de 200 parlamentares, empresários e lobistas também fazem parte das delações premiadas 
da Odebrecht.  Que pena, pois as investigações sobre Temer ficarão prejudicadas. A esperança é que não!***Vários presídios 
no Rio de  Janeiro estão com as suas obras paradas por falta de dinheiro; Caso fossem terminadas, seriam mais  4 mil 
vagas para detentos.***E os insetos estão  castigando os brasileiro. Não chega a dengue, zika e a chikungunya, agora temos 
também a febre amarela.***Governo federal ajuda a "Oi" e não tem dinheiro para salvar a Universidade Federal do Rio de 
Janeiro.  Os estudantes que explodam!***Governo Obama(EUA) não teve nem um caso de corrupção em seus governos 
de  oito anos . Que exemplo! Alguém é capaz de indicar no Brasil um político honrado como Barack Obama?***A falta de 
condicionamento físico é uma das  principais causas de lesões articulares para os corredores de rua.***"Se não estivermos 
dispostos a pagar um preço por nossos valores, se não estivermos dispostos a fazer alguns sacrifícios para realizá-los, 
antes deveríamos nos perguntar se realmente acreditamos neles." (Barack Obama - 55 anos , natural de Honolulu, capital 
do Estado norte-americano do Hawai (EUA) e ex-presidente  daquele país).

Esgoto corre a céu aberto no 
Jardim das Flores e lixo jogado por 

moradores seria a causa do problema
A reportagem esteve no Conjunto Jardim das Flores (continuação da Avenida 

Felipe Camarão) e registrou as cenas lamentáveis. Lixo e esgoto expostos a 
céu aberto impressionam negativamente. O mau cheiro é insuportável.

Não bastasse o absurdo 
que é encontrar sofás 
velhos, restos de lixo e 

entulhos de construção lançados 
às margens da estradinha vicinal 
paralela à PR 463, nas adjacências 
do Jardim das Flores em Nova Es-
perança, a reportagem se deparou 
com esgoto correndo a céu aberto. 
Além do mau cheiro que tomou 
conta do local, existe o risco da 
proliferação de doenças, já que 
havia muitas crianças brincando 
naquelas proximidades. O am-
biente totalmente insalubre pode 
se tornar propício a diarreias e vi-
roses seja em crianças quanto aos 
adultos.

A cena de esgoto a céu aberto é 
repugnante. O lixo jogado na beira 
da estradinha de terra demonstra a 
falta de respeito ao meio ambiente 
e aos demais concidadãos nova es-
perancenses. Basta um vento mais 
forte ou uma chuva para carregar 
as substâncias tóxicas para muito 
mais longe, contaminando e parte 
dos moradores do bairro. As ima-
gens foram registradas na tarde de 
segunda-feira (23). 

LIXO:
O deplorável hábito de jogar 

lixo às margens de estradas e em 
terrenos baldios acontece em vá-
rios locais no município, basta que 
alguém inicie para que em pouco 
tempo o volume de lixo e entulho 
aumente cada vez mais. Na gran-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

de maioria das vezes não são as 
pessoas do local que jogam, mas 
principalmente outros, vindos de 
outros locais e que tentam encon-
trar um “jeitinho” prático de se li-
vrar do lixo sem ter que arcar com 
suas responsabilidades ambientais. 

Além de causar péssimo as-
pecto, mau cheiro e atrair vetores 
de doenças, jogar lixo em terrenos 
baldios, em margens de estradas 
e rodovias, ou mesmo em cur-
sos d’água é crime ambiental (lei 
9.605/1998) estando sujeito à mul-
ta e/ou detenção. 

Jogar lixo urbano, sucatas e até 
galhos e entulhos às margens das 
rodovias pode acarretar em multa 
e até responsabilização criminal do 
autor, com enquadramento na le-
gislação ambiental. Muitos acabam 
jogando animais mortos. Como 
resultado, a decomposição orgâni-
ca destes animais acaba indo parar 
na Bacia do Paracatu, local onde a 

Sanepar capta a água que abastece a 
cidade e que a população consome. 
Vergonhosa a ação destes “cida-
dãos”. Ao ver alguém jogando lixo à 

beira das estradas, denuncie! A re-
portagem entrou em contato com a 
Comunicação da Sanepar, (Marin-
gá), que enviou a seguinte nota:

Fotos: Alex Fernandes França

Lixo jogado às margens da estrada: cena comum que faz do 
local ambiente propício à proliferação de doenças

A reportagem flagrou um grande volume de esgoto exposto a 
céu aberto
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Filha do casal Manezinho BB e Rosangela, a 
estudante Isadora Bertolin Silva foi aprovada 
em 2º lugar em Medicina no Vestibular da UEL 2017! Pelas redes sociais, a estudante 
manifestou a sua gratidão. “A felicidade que um momento como esse traz é indes-
critível! Muito obrigada a todos que me apoiaram, que acreditaram em mim. Obri-
gada aos que acompanharam meus muitos dias de luta e, agora, também podem 
comemorar comigo este dia de glória. Agradeço a minha família, minha fortaleza: 
meu pai (Manezinho BB) e minha mãe (Rosangela), minha irmã (Mariana) e meu 
irmão (Marco Aurélio). Agradeço também ao elenco de professores que, de modo 
imensurável, me ajudou a alcançar esse sonho. Por fim, agradeço aos meus fiéis 
amigos. Toda a crença e positividade de vocês foram tão importantes quanto meus 
esforços. O mérito dessa conquista jamais seria individual. Sucesso pra nós! Passei, 
não: Passamos! Faltam palavras para agradecê-los! De longe, o dia mais feliz até 
agora. ‘Enquanto houver persistência, a vitória não é uma possibilidade, mas sim 
uma certeza’ #medUEL”

Durante a Assembleia de Demonstração de Resultados do Sicredi-Nova Espe-
rança, que reuniu aproximadamente 550 associados, foi registrado dentre tantas, 
a presença de: Edson da Silva Rocha, gerente regional de desenvolvimento, Prefei-
to de Nova Esperança, Moacir Olivatti, Antonio Marcos Montanha, conselheiro 
consultivo, Francisco Donizete Razente, conselheiro administrativo e o gerente da 
unidade de atendimento de Nova Esperança, Marcio Roco.

O diretor do Jornal Noroeste, Alex Fernandes França, durante Assembleia do 
Sicredi realizada no Asserne em Nova Esperança, presenteou o presidente Wel-
lington Ferreira, com um exemplar da revista Noroeste, onde o Sicredi foi des-
taque. 

A vereadora Nice Zacharias esteve recentemente visitando seu filho Edson em São 
Paulo e lhe entregou um exemplar da Noroeste Revista.  Edson felicitou os profis-
sionais da revista e parabenizou a todos pela excelência do trabalho. 

Emília Ribeiro Arruda de Oliveira, Procuradora de Justiça do Ministério 
Público do Paraná, em seus momentos de lazer, gosta de praticar corridas de 
rua e cozinhar. "Eu gosto de  preparar um Bobó de Camarão, além do amor 
e carinho em sua preparação, exige um ritual em seus 22 procedimentos até 
ficar pronto para servir", afirma Emília Ribeiro. "O cheiro do mar (camarão), a 
cor do sol (azeite de dendê) e muitos outros ingredientes, fazem desse nobre 
e cremoso prato da culinária afro-brasileira, uma celebração ao verão". "Mas 
não deixe de ir à cozinha quando se estiver prepa-
rando o Bobó de Camarão: dá muita água na boca 
até a primeira garfada", disse Emília!

Bobó de Camarão: esse delicioso prato está na mesa!

Osvaldo Vidual

Divulgação

D
ivulgação
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Sicredi União PR/SP realiza 
Assembleia em Nova Esperança

Evento reuniu cerca de 550 cooperados na 
Associação dos Servidores Públicos Municipais. 

Presidente da Cooperativa Wellington Ferreira fez o 
demonstrativo do desempenho da Sicredi em 2016.

A Sicredi União PR/SP 
realizou, na noite de 
segunda-feira (23), nas 

dependências da Associação dos 
Servidores Municipais de Nova 
Esperança, sua Assembleia para 
apresentação dos resultados e 
desempenho da Cooperativa no 
último ano. 

O encontro reuniu os associa-
dos para a prestação de contas de 
2016, com a deliberação da desti-
nação das sobras e apresentação 
do planejamento para o próxi-
mo ano, evidenciando a gestão 
transparente e democrática da 
Sicredi União PR/SP. Também 
estiveram presentes o Prefeito de 
Nova Esperança, Moacir Olivatti; 
Presidente da Câmara Municipal 
Dirceu Trevisan; Presidente do 
Rotary Mauro Cerezuela, Repre-
sentante da Emater, Oswaldo da 
Silva Pádua; ex-prefeito Gerson 
Zanusso, Vereadora Nice Zacha-
rias; Diretor da Apae, João Joraci 
Zanchetti, Pres. Do Sindicato Ru-
ral João Zaninelo; os Conselhei-
ros: de Administração Francisco 
Razente; Fiscal, Leonardo Victor 
Barbosa; Consultivo Antonio 
Marcos Montanha, dos Gerentes 
Regionais de Desenvolvimento, 
Edson Rocha e Sérgio Gentilin

 O presidente da Sicredi 
União PR/SP, Wellington Fer-
reira explicou de forma bastante 
transparente os balanços e os re-
sultados, e por meio de  um data 
show expôs os números e as me-
tas alcançadas. “Por ser uma ins-
tituição financeira cooperativa, a 
Sicredi tem como diferencial um 
modelo que valoriza a participa-
ção, no qual os associados delibe-
ram sobre os rumos do negócio”, 
frisou Ferreira. Na assembleia, a 
decisão coletiva ocorre na prá-
tica. De forma igualitária, cada 
associado representa um voto e a 

maioria decide o melhor para to-
dos. ”Por operar com um sistema 
de distribuição de sobras, a Sicredi 
contribui para o fortalecimento da 
economia local, pois os recursos 
permanecem na região, aumen-
tando a capacidade de desenvol-
vimento. A divisão entre os asso-
ciados é realizada na proporção da 
utilização de serviços e produtos. 
Quem mais contribuiu para gerar 
recursos, recebe um retorno maio. 
Esse modelo de gestão mostra a 
transparência na gestão da coo-
perativa”, destacou o presidente. O 
evento é o ponto alto do modelo 
de gestão da Sicredi União PR/

SP, que alicerça as cooperativas de 
crédito como uma sociedade, e o 
voto de todos tem o mesmo valor.

 Os assuntos debatidos e as 
deliberações de interesse coletivo 
ocorrem nestas reuniões, em que 
cada coordenador é responsável 
por levar as decisões dos asso-
ciados, do seu núcleo, para a As-
sembleia Geral. Após a realização 
das reuniões, no dia 13 de março 
será realizada a assembleia geral 
para aprovação de todos os itens 
apresentados nas reuniões deli-
berativas, com a participação dos 
coordenadores de cada um dos 75 
núcleos.

O Presidente da Sicredi União PR/SP 
Wellington Ferreira expôs de  forma 
bastante transparente os balanços, 
resultados e metas para 2017

O encontro reuniu os associados para a prestação de contas de 
2016, com a deliberação da destinação das sobras e apresenta-
ção do planejamento para o próximo ano

O gerente da Sicredi de 
Nova Esperança, Márcio 

Roco conduziu o cerimonial

Fotos: Osvaldo Vidual
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Secretária da Saúde alerta para a 
importância do uso consciente do Samu: 

“trotes telefônicos poderão custar uma vida”

Como elevar a 
competitividade 

industrial?

Jéssica dos Santos Pini, Secretária de Saúde de Nova 
Esperança recebeu a reportagem para explicar a 

finalidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(SAMU) e as situações em que deve ser acionado.

Inovação e parcerias 
estratégicas são fatores que 
fazem a diferença quando o 
assunto é desenvolvimento

Preocupada com o acio-
namento inadequado do 
Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU), a 
Secretária Municipal de Saúde, 
Jéssica dos Santos Pini esclare-
ceu, de forma bem clara e ob-
jetiva qual a real finalidade do 
Serviço. 

“O Samu foi criado no Bra-
sil em 2004 e está presente em 
2.538 municípios, atendendo 
mais de 137 milhões de pes-
soas. Sua finalidade é prestar 
o socorro à população nas ur-
gências e emergências, para re-
duzir o número de mortes e as 
seqüelas decorrentes da falta 
de socorro rápido e adequado. 
O serviço funciona 24 horas 
por dia com médicos, enfer-
meiros, auxiliares/técnicos de 
enfermagem e condutores que 
atendem à população”, expli-
cou Jéssica.

As ligações para o SAMU 
são gratuitas, por meio do 
número 192. Profissionais 
capacitados atendem a essas 
chamadas na Central de Regu-
lação, e, conforme as informa-
ções fornecidas, transferem os 
casos emergenciais ao médico 
regulador. Esse profissional faz 
o diagnóstico da situação e ini-
cia o atendimento no mesmo 
instante, com orientações so-
bre as primeiras ações a serem 
realizadas.

É encaminhada ao local 
em que o paciente está uma 
ambulância de suporte bási-
co de vida, com auxiliar/téc-
nico de enfermagem socor-
rista; para os casos de maior 
gravidade também é enviada 
ao local uma ambulância de 
suporte avançado de vida, na 
qual estão presentes o médico 
e o enfermeiro. Após a che-
gada da ambulância com os 
profissionais de saúde, é reali-
zado o atendimento inicial de 
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Nem o Cemitério escapa 
da ação dos vândalos. 

Queremos registrar um B.O.

Ao ligar para o SAMU – 
192 é importante seguir 

essas orientações:

• Fazer a ligação para o número 192 nos casos de urgência e 
emergência e aguardar falar com o atendente;
• Manter-se próximo à vítima;
• Tentar manter a calma;
• Informar ao atendente o endereço, ponto de referência, nome 
e idade do paciente;
• Descrever com clareza o que aconteceu, se o paciente está 
acordado ou desacordado, o que está sentindo e responder às 
perguntas do médico;
• Em caso de trauma, identifique quantas vítimas têm no local, 
se existe alguma presa nas ferragens, o estado de consciência 
das mesmas e como e o que de fato ocorreu;
• Seguir as orientações passadas pelo médico;
• Solicitar a outra pessoa para esperar e sinalizar para a ambu-
lância quando esta estiver chegando ao local;
• Se houver qualquer nova informação, ligue novamente para 
192 e relate as mudanças ocorridas.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com “A implantação da base 

do SAMU em nossa cidade 
faz parte de sua regionali-
zação, na qual este servi-

ço passou a atender os 30 
municípios da regional de 
Maringá. As outras bases 

do SAMU se encontram 
em Maringá, Sarandi, 

Paiçandu, Mandaguari, As-
torga e Colorado”, expli-

cou a Secretária da Saúde, 
Jéssica dos Santos Pini.

Alex Fernandes França

acordo com o quadro clínico 
do paciente e providenciada 
sua transferência ao hospital 
mais próximo ou que tenha 
o suporte necessário para seu 
tratamento, garantindo que o 
atendimento de urgência tenha 
continuidade.

“No município de Nova Es-
perança há uma ambulância de 
Suporte Básico de Vida desde 
agosto de 2016, com equipe 
composta por enfermeiro, téc-
nico de enfermagem e condu-
tor socorrista. A base (local em 
que a ambulância fica quando 
não está em atendimento) é lo-
calizada na Avenida São José, 
junto a Defesa Civil; porém o 
socorro aos pacientes é solici-
tado por contato com a Cen-
tral de Regulação, que fica em 
Maringá, por meio do telefone 
192”, ressaltou a Secretária.

“A implantação da base do 
SAMU em nossa cidade faz 
parte de sua regionalização, 
na qual este serviço passou a 
atender os 30 municípios da 
regional de Maringá. As outras 
bases do SAMU se encontram 
em Maringá, Sarandi, Paiçan-

du, Mandaguari, Astorga e Co-
lorado. Estes municípios foram 
escolhidos conforme critérios 
geográficos, levando em conta 
a facilidade do acesso às de-
mais cidades atendidas.Con-
tamos também com o serviço 
de atendimento aeromédico do 
SAMU, sendo que um helicóp-
tero fica baseado em Maringá, 
atendendo, com equipe com-
pleta de médicos e socorristas 
especializados, as ocorrências 
de resgate e transporte de pa-
cientes da região, para os quais 
o transporte em ambulância 
poderia retardar e comprome-
ter o tratamento adequado”, es-
clareceu Jéssica Pini.

No entanto, para que a 
nossa população seja benefi-
ciada com o atendimento do 
SAMU, o município investe 
mensalmente, em média, R$ 
48.000,00, além de ser respon-
sável pela manutenção da am-
bulância de suporte básico de 
vida e pela aquisição dos mate-
riais necessários para o atendi-
mento de urgência e emergên-
cia do SAMU local.

“O investimento se justifica 
ao garantir o atendimento ágil 
e de qualidade aos pacientes 
em situações em que há risco 
de morte ou de seqüelas tem-
porárias ou permanentes. Po-
rém, se espera da população o 
uso correto deste atendimento 
especial para os casos de ur-
gência e emergência. É im-
prescindível que sejam evita-
das ligações desnecessárias ao 
SAMU, que possam atrapalhar 
o bom andamento dos traba-
lhos, bem como que não haja 
a ocorrência de trotes telefôni-
cos, que ocupam as linhas de 
contato com o serviço, dificul-
tando o atendimento dos casos 
que realmente precisam do 
SAMU”, alertou a Secretária.

“Também é necessário que 
não haja repasse de informa-
ções erradas propositalmente 
a Central de Regulação - 192, 
com o intuito de garantir a 
ocorrência do atendimento 
pelo SAMU nos casos de não 
urgência. O deslocamento des-
necessário da ambulância de 
suporte básico de vida a locais 
em que não há gravidade do 

caso pode atrasar o atendimen-
to a pacientes em risco de mor-
te, sendo, inclusive, fatal para 
estes”, salientou Jéssica Pini.

O SAMU-192 deve ser cha-
mado quando ocorrerem as se-
guintes situações:

- Problemas cardiorrespira-
tórios

- Intoxicações
- Queimaduras graves
- Trabalhos de parto domi-

ciliar ou quando há risco de 
morte da mãe ou do feto

- Tentativas de suicídio
- Crises hipertensivas ou 

sintomas de Acidente Vascular 
Encefálico (derrame cerebral)

- Acidentes/traumas com 
vítimas

- Afogamentos
- Choque elétrico
- Acidentes com produtos 

perigosos
O transporte de paciente 

aos serviços de atendimento 
SUS que não caracterize ur-
gência e emergência com risco 
de morte ou de seqüelas é rea-
lizado pelo município, com as 
ambulâncias próprias. Para tal, 
deve-se entrar em contato com 
a Secretaria de Saúde (NIS) ou 
Hospital Municipal, em qual-
quer horário, para as providên-
cias necessárias.

A crise econômica piorou a concorrência das empresas brasileiras e, 
conforme revela pesquisa da Confederação Nacional da Indústria 
(CNI), o Brasil está menos competitivo - encontra-se em penúlti-

mo lugar em um ranking de 18 países. Para se ter uma ideia, países como 
Chile, México e Peru estão à frente do Brasil. Ainda de acordo com a CNI, 
os países foram selecionados para pesquisa em função das características 
econômicas, sociais e conforme a participação no mercado internacional.

E como estimular a competitividade industrial? Investir em inovação e 
buscar parcerias estratégicas estão entre as alternativas. É aí que entidades 
e associações industriais têm um papel fundamental, é o caso da Câmara 
de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha (AHK Paraná), que busca esti-
mular a economia de mercado por meio da promoção do intercâmbio de 
investimentos, comércio e serviços entre a Alemanha e o Brasil, além de 
promover a cooperação regional e global entre os blocos econômicos.

Segundo o diretor da AHK Paraná, Andreas Hoffrichter, a entidade é 
uma porta de entrada para os investidores alemães que possuem interesse 
em investir no Brasil.

Diferencial competitivo
As companhias que desejam se destacar no mercado devem apostar 

nos processos criativos e sustentáveis, afinal, a inovação traz um diferencial 
competitivo para o desenvolvimento da indústria. E quando falamos em 
inovação não podemos deixar de citar a economia alemã. “A Alemanha é 
uma das economias mais inovadoras do mundo, com investimentos maci-
ços e tecnologia de ponta”, reforça Hoffrichter.

Ele acrescenta, ainda, que a Alemanha acredita no Brasil e considera 
o país um parceiro estratégico. “Apesar das diferenças culturais, existe uma 
grande afinidade entre os dois países e esse intercâmbio é sinônimo da in-
tensificação das relações entre Brasil e Alemanha, que há mais de 100 anos 
é parceira de negócios do Brasil. Não é por acaso que existem mais de 1.600 
empresas alemãs no país, que empregam cerca de 250 mil pessoas”, afirma.
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Nova Esperança
O vandalismo deve ser 

repreendido pela sociedade, 
e denunciar ao ver algum ato 

ocorrendo é fundamental

Casos de vandalismo crescem a cada dia e 
ônus da reposição recai sobre o contribuinte 

Boatos em redes sociais aumentam e 
responsáveis por espalhar notícia falsa 

poderão responder criminalmente

Envoltos sobre o manto do anonimato e demonstrando 
total covardia, os vândalos agem livremente, destruindo o 

patrimônio público. Recentemente o escritório do cemitério e 
luminárias de praças foram os alvos da ação dos marginais

Delegado desmentiu boato veiculado esta semana 
em grupos de WhatsApp sobre a fuga de 20 presos. 

Eventos desta natureza colocam em cheque a 
confiabilidade dos assuntos postados na rede.

Os casos de van-
dalismo que vem 
ocorrendo com fre-

quência em Nova Esperança 
assustam a população. Lu-
minárias de praças públi-
cas, escritório do cemitério 
municipal, orelhões, enfim, 
nada passa despercebido nas 
mãos destes marginais que 
agem covardemente sob o 
manto do anonimato e da 
obscuridade.  De acordo a 
Lei Nº 4.717/65, patrimô-
nio público é o conjunto 
de bens e direitos de valor 
econômico, artístico, esté-
tico, histórico ou turístico, 
pertencentes aos entes da 
administração pública direta 
e indireta. Aquele que des-
truir, inutilizar ou deteriorar 
coisa alheia, segundo o Art. 
163, Código Penal (Lei Nº 
2.848/40), cumprirá pena 
de detenção, de 1 (um) a 6 
(seis) meses, ou multa. 

O vandalismo deve ser 
repreendido pela sociedade, 
e denunciar ao ver algum ato 
ocorrendo é a maneira de 
auxiliar no combate a esta 
conduta criminosa, demons-
trando assim a consciência 
necessária para que possa-

Distancias que antes 
pareciam inacessí-
veis foram estrei-

tadas com o avanço da tec-
nologia. As redes sociais, 
principalmente o whatsapp 
são grandes exemplos dis-
so. Muita gente desconhece 
que uma notícia falsa pode 
correr rapidamente e ganhar 
uma grande repercussão, 
causando conforme o seu 
teor, medo e temos à popu-
lação.  Uma destas informa-
ções correu as semana,  dan-
do conta sobre a fuga de 20 
presos da cadeia pública de 
Nova Esperança. O assunto 
ganhou rapidamente reper-
cussão das redes sociais, ge-
rando pânico na população. 
Tal “notícia” dava conta de 
que a fuga ocorrera na noi-
te de terça-feira (24) e que 
estes detentos estariam im-
plantando o terror na cida-
de. Em um grupo chegou a 
circular que estes fugitivos 
estariam “abordando as pes-
soas e, fortemente armados, 
rendendo a todos, subtrain-
do pertences, carros e mo-
tos”. 

A reportagem, logo que 
soube do fato, procurou o 
delegado da Polícia Civil de 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

mos ter uma cidade com seu 
patrimônio preservado e li-
vre dos maus tratos. 

A atitude empregada nos 
atos de vandalismo sim-
plesmente reflete a falta de 
respeito, com o patrimônio 
alheio, seja este público ou 
particular. Simplesmente sair 
por aí quebrando, pichando, 
causando pânico na socie-
dade para tentar se destacar 
dos demais é ato que deve ser 
punido com rigor, impon-
do uma sanção concernente 
com os crimes previstos na 
legislação. No último final 
de semana, madrugada de 
sábado (21) para domingo 
(22), arruaceiros arromba-
ram o escritório do cemité-
rio municipal. Em seguida 
entraram e quebraram além 
do computador uma impres-
sora, destruíram as persianas 
e esparramaram pelo chão  
toda a documentação que ali  
havia. 

Segundo informações ob-
tidas pela reportagem eles 
tentaram entrar pela porta e 
pelos vitrais. Como não con-
seguiram, quebraram então o 
telhado, romperam o forro e 
entraram no escritório. Falsa 
a ideia de que aquele local, 
conhecido por espaço de 
descanso eterno, seja de paz 
e tranquilidade. Os últimos 
eventos ocorridos naquele 

“campo santo” dizem o con-
trário. 

LUMINÁRIAS QUE-
BRADAS

Segundo o relato de um 
morador que pediu pra não 
ser identificado, na mesma 
madrugada de sábado/do-
mingo (20/21) um bando foi 
visto depredando as lumi-
nárias da Praça Noboru Ya-
mamoto (em frente ao Paço 
Municipal). Gerando terror 
e com gritos de ordem, por 
onde passavam o patrimô-
nio público era destruído, 
em ato de total insanidade. 
Os recursos gastos pela ad-
ministração pública munici-
pal na substituição dos bens 
depredados são pagos pela 
própria comunidade que vê 
seus impostos e taxas sendo 

jogados pelo ralo sem fim do 
vandalismo. 

Os atos de vandalismo 
vêm aumentando significa-
tivamente em Nova Espe-
rança o que tem provocado 
a revolta de grande parte da 
população que fica indigna-
da com tamanha insanidade 
por parte de seus chamados 
“concidadãos”.  A população 
pode e deve contribuir com 
as autoridades denunciando 
quando avistar alguém com 
atitude suspeita ou casos ex-
plícitos de vandalismo. 

A reportagem conversou 
com o delegado Dr. Leandro 
Farnese Teixeira que disse: 
“já temos um suspeito. A 
Polícia está trabalhando no 
caso e esperamos em breve 
apresentar os vândalos à so-
ciedade”, finalizou.

Cacos das  luminárias da 
Praça Noboru Yamamoto  
que foram quebradas 
pelos vândalos.

O escritório do Cemitério de Nova Esperança foi novamente 
arrombado. Nada foi levado.

Nova Esperança Dr. Leandro 
Farnese Teixeira que afirmou: 
“Tudo se tratava de um boa-
to. Nada aconteceu. Várias 
pessoas entraram em contato 
com a delegacia. Quem espa-
lha este tipo de notícia usa de 
má fé. É possível responsabi-
lizar quem espalhou este tipo 
de informação que gerou pâ-
nico no meio da população. 
Esta notícia falsa chegou ao 
conhecimento da cúpula do 
sistema penitenciário em 
Curitiba que nos contatou. 
Estamos trabalhando pra 
manter os detentos fechados 
na carceragem”, explicou Dr. 
Leandro. A recomendação 
dada pelo delegado é que 
antes de compartilhar qual-
quer informação, sempre que 
possível, seja verificada a sua 
veracidade. “Na dúvida, é 
mais apropriado abrir mão 
de contribuir na sua divul-
gação de boatos”, finalizou o 
delegado, Dr. Leandro Farne-
se Teixeira.

“Informação 
falsa, ou boatos 
compartilhados 

na internet, 
podem trazer 

consequências 
graves e ser 

considerados 
crimes”, 

ressaltou  o 
delegado da 
Polícia Civil, 
Dr. Leandro 

Farnese 
Teixeira
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Paraná teve, em média, dois 
transplantes por dia em 2016

SAÚDE

O Estado ocupa a segunda posição com melhor 
desempenho do país na área de doação de órgãos

O número de trans-
plantes realizados 
no Paraná passou 

de 541, em 2015, para 718, 
em 2016. O aumento de 
33% marca mais um recor-
de na realização dos proce-
dimentos e representa uma 
média de dois transplantes 
de órgãos por dia no Estado 
no último ano. 

“Começamos este ano na 
segunda posição de estado 
com melhor desempenho 
do país na área de doação de 
órgãos. Antes de assumir-
mos a gestão, o Paraná es-
tava em 10º lugar neste ran-
king. Em apenas seis anos, 
subimos oito posições e isso 
é motivo de sobra para ce-
lebrarmos”, comemora o se-
cretário estadual da Saúde, 
Michele Caputo Neto. 

Os dados da Associação 
Brasileira de Transplantes 
de Órgãos (ABTO) são refle-
xos do crescimento expres-
sivo de resultados na área 
nesta gestão. “O número de 
procedimentos praticamen-
te triplicou. No ano de 2010 
foram 169 transplantes, um 
aumento de mais de 300%”, 
salienta a diretora da Cen-

tral estadual de Transplantes 
(CET), Arlene Badoch. 

ÓRGÃOS – No total, en-
tre 2010 e 2016, foram rea-
lizados 3031 transplantes 
entre coração, fígado, rins 
e pâncreas. O maior avan-
ço verificado foi nos pro-
cedimentos de transplante 

de pâncreas, que passaram 
de cinco, em 2010, para 44 
em 2016 – o que representa 
780% de aumento. 

Os transplantes de fígado 
(42, em 2010, para 213, em 
2016) e rins (107, em 2010, 
para 434, em 2016) tive-
ram um aumento de 407% 
e 306%, respectivamente. 

Diagnosticado com hepatite 
B e depois de esperar quatro 
meses, Henrique de Almeida 
Lara, 55 anos, foi transplan-
tado de fígado. 

“Eu já me sentia morto. 
Passei quase um ano direto 
no hospital, revezando en-
tre UTI e enfermaria, não 
aguentava mais. Agora estou 

100%, como se nunca tivesse 
passado por um transplante”, 
comemora Henrique, que 
passou pela cirurgia em ju-
nho no ano passado. 

O transplante de coração 
também aumentou, passan-
do de 18 procedimentos em 
2011 para 27 em 2016. Ger-
son Barbalho Benedito, 51 
anos, recebeu um novo co-
ração no mês de julho, após 
aguardar um ano na fila de 
espera em Curitiba. Antes 
da cirurgia, o ex-padeiro 
precisou largar a profissão 
por não poder fazer mais ne-
nhum tipo de esforço. 

“O médico disse que só 
25% do meu coração fun-
cionava. Eu não conseguia 
nem andar mais. Pouco mo-
vimento já me deixava mui-
to cansado, era um sufoco”, 
conta. Quase seis meses após 
a cirurgia, já está voltando 
a caminhar. “Acordo cedo 
todos os dias e vou dar uma 
volta. Agora a vida está mui-
to melhor”, comemora Ger-
son. 

REDUÇÃO – O trabalho 
do Governo do Estado, por 
meio da Central Estadual de 

Transplantes, também im-
pactou na fila de espera por 
um órgão no Paraná. Em 
2010, aproximadamente 3,3 
mil pessoas aguardavam por 
um transplante no Estado. 
Hoje esta fila caiu pela me-
tade e mantém 1.724 cadas-
tros. 

Para que o número de 
transplantes continue pro-
gredindo e o tempo de es-
pera por um órgão diminua 
cada vez mais, a CET incen-
tiva o debate sobre o tema. 
“Nos empenhamos imensa-
mente para sensibilizar a po-
pulação sobre a importância 
da doação de órgãos que é, 
muitas vezes, a única chance 
de um paciente continuar vi-
vendo”, diz Arlene. 

A diretora explica que 
para se tornar um doador 
de órgãos não é necessário 
deixar nada por escrito ou 
assinar documentos. “A doa-
ção só acontece após a auto-
rização dos familiares mais 
próximos, por isso sempre 
enfatizamos que a vontade 
de se tornar um doador deve 
ser abordada e informada no 
ambiente familiar”, comple-
menta. 

Gerson Barbalho Benedito, 51 anos, recebeu um novo coração no mês de julho, após aguardar 
um ano na fila de espera em Curitiba. Antes da cirurgia, o ex-padeiro precisou largar a profissão 
por não poder fazer mais nenhum tipo de esforço. 

Kássio Pereira/SESA
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SE VOCÊ VÊ, ESTÁ EM VOCÊ!

Já se sabe que ouvir notícias ruins tem um impac-
to imediato no nosso nível de estresse. Um estudo 
conduzido por Martin Seligman e Shawn Achor na 

Universidade de Pensilvânia comprovou que se você 
começa o seu dia com 3 minutos de notícias ruins, 
você tem 27% a mais de chances de ter um dia ruim.

Mesmo sabendo sobre esta evidência, é clara e co-
mum a atração que as pessoas em geral sentem por 
ficar sempre por dentro das últimas desgraças. E isso 
não tem só a ver com televisão ou jornal: acontece até 
mesmo na rua. Pode observar: é só acontecer alguma 
coisa ruim e o povo junta como se fosse formiga atrás 
de açúcar.

Por que isso acontece?
Sempre que acontece na nossa vida algo com o que, 

por algum motivo, não conseguimos lidar, usamos uma 
poderosa ferramenta de segurança mental: a repressão. 
Ela acontece quando algum sentimento ou emoção é 
tão intenso que a mente o bloqueia totalmente da cons-
ciência. Enterramos a emoção tão fundo na mente sub-
consciente que perdemos consciência dela. Na maioria 
das vezes, nem temos memória do fato.

Acontece que a regressão tem uma melhor amiga: a 
projeção. Projetamos nos outros tudo aquilo que está 
escondido no nosso subconsciente.

As notícias ruins são uma oportunidade de projetar 
toda a nossa culpa e vergonha reprimidas nos assassi-
nos, estupradores, políticos corruptos e outras pessoas 
do mal que vemos na televisão e jornais. Porque eles 
são do mal, nós não.

A repressão junto com a projeção, de mãozinhas 
dadas, criam e mantém o arquétipo da vítima.

Sempre que você se pegar julgando alguém ou algu-
ma coisa, pare. Observe. Esta pessoa ou circunstância 
está lhe oferecendo a oportunidade de escolher entre a 
projeção e o perdão radical (que vem de você entender 
que a situação negativa é a sua oportunidade de curar 
aquilo que foi um dia reprimido e agora está vindo à 
tona).

Se você vê, está em você.

Por Paula Abreu.
    

“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico

Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488

Essa foi uma semana 
bastante agitada no 
mundo do Cinema, 

isso porque na terça-feira, 
dia 24 de janeiro, foram 
anunciados os indicados ao 
Oscar 2017. Dentre os indi-
cados o maior destaque foi 
para La La Land: Cantan-
do Estações. Conforme eu 
já havia comentando aqui 
na Coluna Sétima Arte há 
algumas semanas, o filme 
atendeu a expectativa de 
maior indicado para a pre-
miação desse ano, mas o 
que ninguém esperava era 
que ele fosse alcançar a in-
crível marca de 14 indica-
ções. Um fato inédito, al-
cançado apenas duas vezes 
na história da premiação (a 
primeira no ano de 1950, 

com o filme A Malvada e a 
segunda em 1997 com o Ti-
tanic). Acredito que La La 
Land: Cantando Estações 
não será capaz de levar as 
14 estatuetas pra casa, mas, 
com certeza, será o grande 
vencedor da noite.

Além de La La Land os 
maiores concorrentes para 
o Oscar 2017 são, com oito 
indicações cada, o drama 
Moonlight: Sob a Luz do 
Luar e a ficção científica 
A Chegada (que já comen-
tei aqui anteriormente). Já 
Manchester à Beira-mar foi 
lembrado em seis catego-
rias. Outros fatos inusitados 
também foram proporcio-
nados pela premiação desse 
ano. Um deles foi a reden-
ção de Mel Gibson, indica-

do ao Oscar de Melhor Di-
retor, sendo que, após uma 
série de polêmicas, Gibson 
voltou aos holofotes em 
Hollywood de forma po-
sitiva. Outro fato é a cons-
tatação de que pelo menos 
um profissional negro foi 
indicado para cada uma das 
principais categorias, isso 
foi uma resposta direta ao 
protesto feito no ano pas-
sado com #OscarSoWhite, 
que atacava diretamente o 
fato do Oscar 2016 não con-
tar com nenhum negro em 
suas indicações.

Mais uma vez, seguindo 
a tendência, tivemos uma 
grande quantidade de in-
dicados ao Oscar de Me-
lhor Filme, no total foram 
nove indicados e a grande 
maioria ainda vai estrear 
por aqui. Infelizmente A 
Chegada não está mais em 
cartaz e, se você correr, ain-
da consegue assistir a algu-
ma sessão de La La Land: 
Cantando Estações. Agora, 
confesso que a maior frus-

tração foi constatar que o 
filme de Gibson, Até o Úl-
timo Homem, que conta a 
história verídica de um he-
rói de guerra e que deveria 
ter estrado ontem, não che-
gou aos cinemas de nossa 
região (mas aos demais ci-
nemas do país sim). Além 
dele, esperamos poder ver, 
nos próximos dias, o filme 
Estrelas além do Tempo, 
outra história verídica que 
exalta o papel das cientistas 
afro-americanas na corrida 
espacial e que também foi 
indicado ao Oscar de Me-
lhor Filme.

Dessa forma, o que nos 
restou como grande estreia 
para esse fim de semana é 
o Drama Quatro Vidas de 
Um Cachorro, estrelado 
por Denis Quaid e por um 
pastor alemão pra lá de sim-
pático. Fazia tempo que fil-
mes fofos sobre animais não 
chegavam ao cinema. Esse 
é aquele tipo de filme famí-
lia, que todo mundo gosta 
(principalmente as crian-

ças) e que causam comoção 
geral no final.

A trama conta a história 
de um cachorro que mor-
re e reencarna várias vezes 
na Terra. Embora encontre 
novas pessoas e viva mui-
tas aventuras, ele mantém o 
sonho de reencontrar o seu 
primeiro dono, que sempre 
foi seu maior amigo. Um fil-
me simples, que infelizmen-
te se envolveu numa polê-
mica terrível as vésperas de 
sua estreia.

Na semana passada foi 

divulgado um vídeo onde 
supostamente o cachorro 
protagonista do filme so-
fria maus tratos e era obri-
gado pelo treinador a pular 
num tanque d’água, isso 
gerou um mal estar geral e 
muitos protestos ao redor 
do mundo, sugerindo até 
um boicote ao filme. Após 
todo esse barulho, o produ-
tor Gavin Polene foi até a 
mídia e esclareceu tudo, ao 
final, boa parte do suposto 
vídeo de maus tratos, prin-
cipalmente a parte onde o 
cachorro pula na água, era 
falsa. Mas, de certa forma, 
o vídeo serviu para chamar 
a atenção, não apenas de 
diretores e produtores, mas 
de Hollywood como um 
todo para esse problema 
com os animais no cine-
ma, que já deveria ter sido 
superado há muito tempo. 
Do mais, o filme é emocio-
nante e atende bem a sua 
proposta principal, por isso 
vale a pena ser conferido 
no cinema. Boa Sessão! 

Começa nesta quinta venda de ingressos 
individuais para shows da Expo 2017

Consultorias jurídicas auxiliam gestores 
políticos nas administrações de órgãos públicos

Faltam 36 dias para a 
maior Feira do Agro-
negócio do Noroeste 

do Paraná, a ExpoParanavaí 
2017. Depois de um perío-
do de vendas antecipadas 
dos passaportes para os três 
dias de shows pagos, a ven-

da dos ingressos individuais 
(dia por dia) começam nesta 
quinta-feira (26).

Para o primeiro lote, os 
ingressos individuais estão 
com preço promocional de 
R$ 40 para o show da du-
pla Jorge & Mateus (no dia 

4), e R$ 35 para os shows de 
Matheus & Kauan (dia 10) e 
Simone & Simaria (dia 11). 
O ingresso para o show de 
abertura com a dupla Hum-
berto & Ronaldo (no dia 3) é 
apenas 1kg de alimento não 
perecível, que será revertido 
para o Provopar.

Quem quiser adquirir os 
ingressos para os três dias de 
shows pode optar pela com-
pra do passaporte. O segun-
do lote promocional sai a R$ 
100.

Lembrando que o lote 
tem um número limitado 
de ingressos e os valores po-
dem ser alterados automa-
ticamente sem aviso prévio 
de acordo com o término do 
lote.

Os ingressos individuais 
ou passaportes para a Expo-
Paranavaí 2017 podem ser 
adquiridos na Loja Oficial 

montada no andar térreo do 
Shopping Cidade Paranavaí 
(antigo espaço da CVC) ou 
pela internet no site www.
aloingressos.com.br. A Loja 
Oficial da Expo fica aberta 
todos os dias: de segunda a 
sábado, das 10h às 22h, e no 
domingo das 12h às 21h.

Tanto ingressos como 
passaportes antecipados po-
dem ser pagos em dinheiro 
ou em até 6 vezes no cartão 
de crédito (lembrando que 
dependendo do número de 
parcelas, há a cobrança de 
juros pela operadora de car-
tão).

Quem quiser ficar por 
dentro das novidades sobre 
a ExpoParanavaí 2017, en-
viar comentários, sugestões 
e ainda tirar dúvidas, pode 
curtir a página do Facebook 
da Expo (facebook.com/ex-
poparanavai).

A cada dia aumenta o 
número de agentes 
políticos processa-

dos por atos de improbidade 
administrativa. Só no estado 
de São Paulo, por exemplo, 
quatro em cada dez cidades 
tinham prefeitos condena-
dos entre novembro de 2014 
e outubro de 2015, conforme 
levantamento do Anuário da 
Justiça, com base na análise 
de 402 apelações julgadas no 
mérito em ações de improbi-
dade administrativa contra 
prefeitos no período.

Os motivos de condena-
ção são diversos: contrata-
ções sem licitação, fraudes a 
licitações, dispensa de con-
curso público, uso indevido 
de verbas públicas, uso da 
máquina para propaganda 
pessoal, nepotismo. Nem 

todas as práticas ilícitas, po-
rém, ocorrem por vontade do 
gestor, mas ele pode acabar 
condenado tendo em vista a 
responsabilidade do cargo.

Assim, conforme aponta 
ao advogado Gustavo Gue-
des, que atua na área eleitoral 
e em ações de improbidade 
administrativa, é importante 
que os gestores – em espe-
cial os que estão assumindo 
os postos a partir de 2017 – 
estejam atentos a legislação. 
“A legislação é bem ampla no 
que diz com a responsabili-
dade do ordenador de despe-
sas. De violações a princípios 
àquelas situações em que po-
dem ocasionar lesão ao erá-
rio, todas, podem acarretar 
prejuízos ao mandato e tam-
bém inelegibilidade de oito 
anos”, explica.

A regulamentação des-
tas matérias segue com a Lei 
8.429/1992 (LIA), que apre-
sentou um conceito amplo de 
sujeitos ativos de atos ímpro-
bos, incluindo agentes políti-
cos. Com o passar dos anos, 
outras normas, como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei 
Complementar 101/2000), 
tornaram mais rígidos o con-
trole sobre irregularidades no 
decorrer dos mandatos.

Guedes ressalta que, para 
garantir o atendimento aos 
procedimentos legais, é im-
portante que os gestores 
contem com uma assessoria 
jurídica eficiente. “Há diver-
sos detalhes nas normas que 
podem passar despercebidos 
pelo agente político, já que 
a função prevê diversas res-
ponsabilidades, e, às vezes, 

não há como ficar atento a 
tudo. Uma consultoria ativa 
e cautelosa pode evitar uma 
série de problemas”, diz.

O especialista aponta ain-
da que é preciso o gestor pos-
suir uma assessoria jurídica 
pessoal, além da natureza 
do trabalho da procuradoria 
municipal, que tem como ob-
jetivo final a defesa da admi-
nistração. “O ordenador de 
despesas deve contar com ad-
vogados voltados à sua defesa 
pessoal, evitando situações 
em que pode haver responsa-
bilização, tais como inquéri-
tos civis públicos, ações civis 
públicas e desaprovações de 
contas junto ao TCE e Câma-
ra Municipal”, enumera.

Katna Baran | Jornalista
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Única Vara Cível do Foro Regional de Nova Esperança da Comarca de Maringá/
PR

EDITAL DE LEILÃO ÚNICO e de intimação dos executados M. LOURDES A. CARDOSO 
CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.280.312/0001-45; APARECIDO ORESTES 
PIRES CARDOSO, inscrito no CPF/MF sob o nº 238.902.079-87, sua mulher MARIA 
DE LOURDES ANDRADE CARDOSO, inscrita no CPF/MF sob o nº 023.759.139-14, e 
DEMERVAL CÁRDIA, inscrito no CPF/MF sob o nº 166.839.519-34, bem como de sua 
mulher MARINÊS PLÁCIDO BUSCH CARDIA, inscrita no CPF/MF sob o nº 
166.839.519-364, e da credora hipotecária ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO 
LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 33.000.092/0001-69. O Dr. Rodrigo Brum Lopes, MM. 
Juiz de Direito da Única Vara da Cível do Foro Regional de Nova Esperança da Comarca 
de Maringá/PR, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital de Leilão Único 
do bem imóvel, virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que por este 
Juízo processam-se os autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada 
por COSAN COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A em face de M. LOURDES A. 
CARDOSO CIA LTDA e outros - Processo nº 0002905-08.2011.8.16.0119, e que 
foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as regras expostas a 
seguir: DO IMÓVEL - O imóvel será vendido em caráter “AD CORPUS” e no estado em 
que se encontra. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL - O edital será publicado na rede 
mundial de computadores, no sítio do gestor www.megaleiloes.com.br, em conformidade 
com o disposto no art. 887, § 2º, do Código de Processo Civil, inclusive as fotos e a 
descrição detalhada dos imóveis a ser apregoado, e, será afixado em local de costume e 
publicado em jornal de grande circulação, em conformidade com o disposto no art. 887, 
§ 3º do Código de Processo Civil.  DA VISITAÇÃO - As visitas deverão ser agendadas 
via e-mail visitacao@megaleiloes.com.br. DO LEILÃO - O Leilão será realizado por 
MEIO ELETRÔNICO, através do Portal www.megaleiloes.com.br, o Leilão Único terá 
início no dia 06/02/2017 às 15:00h e se encerrará dia 06/03/2017 às 15:00h, 
onde serão aceitos lances com no mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da 
avaliação. DO CONDUTOR DO LEILÃO - O Leilão será conduzido pelo Leiloeiro Oficial 
Sr. Fernando José Cerello Gonçalves, matriculado na Junta Comercial do Estado de São 
Paulo - JUCESP sob o nº 844. DO VALOR MÍNIMO DE VENDA DO BEM - No Leilão 
Único, o valor mínimo para a venda do bem corresponderá a 50% (cinquenta por 
cento) do valor da avaliação judicial, que será atualizada até a data da alienação judicial. 
DOS LANCES - Os lances poderão ser ofertados pela Internet, através do Portal www.
megaleiloes.com.br. DOS DÉBITOS - Eventuais ônus sobre o imóvel correrão por conta 
do arrematante, exceto eventuais débitos de IPTU e demais taxas e impostos que serão 
sub-rogados no valor da arrematação nos termos do art. 130, “caput” e parágrafo único, 
do CTN. DO PAGAMENTO - O arrematante deverá efetuar o pagamento do preço do 
bem arrematado, no prazo de até 24h (vinte e quatro horas) após o encerramento do 
leilão através de guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, sob pena de se 
desfazer a arrematação. DO PAGAMENTO PARCELADO - Os interessados poderão 
apresentar proposta de pagamento parcelado, encaminhando parecer por escrito para o 
e-mail: proposta@megaleiloes.com.br (Art. 895, I e II, CPC). A apresentação de 
proposta não suspende o leilão (Art. 895, § 6º, CPC) e o pagamento do lance à 
vista sempre prevalecerá sobre o parcelado, ainda que mais vultoso (Art. 895, 
§ 7º, CPC). PENALIDADES PELO DESCUMPRIMENTO DAS PROPOSTAS - Em caso 
de atraso no pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de dez por cento 
sobre a soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas; O inadimplemento 
autoriza o exequente a pedir a resolução da arrematação ou promover, em face do 
arrematante, a execução do valor devido, devendo ambos os pedidos ser formulados nos 
autos da execução em que se deu a arrematação; (Art. 895, § 4º e 5º do CPC). DA 
COMISSÃO - O arrematante deverá pagar à MEGALEILOES GESTOR JUDICIAL, a título 
de comissão, o valor correspondente a 6% (seis por cento) sobre o preço de 
arrematação do imóvel. A comissão devida à Mega Leilões gestor judicial não está 
incluída no valor do lance e não será devolvida ao arrematante em nenhuma hipótese, 
salvo se a arrematação for desfeita por determinação judicial ou por razões alheias à 
vontade do arrematante e, deduzidas as despesas incorridas. DO PAGAMENTO DA 
COMISSÃO - O pagamento da comissão da MEGALEILÕES GESTOR JUDICIAL deverá ser 
realizado em até 24h (vinte e quatro horas) a contar do encerramento do leilão, através 
de guia de depósito que será enviada por e-mail. Todas as regras e condições do 
Leilão estão disponíveis no Portal www.megaleiloes.com.br. Por qualquer motivo 
caso a intimação pessoal do executado não se realizar por meio de seus advogados ou 
pelo endereço constante dos autos, será intimado através do próprio edital de leilão nos 
termos do art. 889, I, do CPC. RELAÇÃO DO BEM: MATRÍCULA Nº 15.312 DO 
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE NOVA ESPERANÇA/PR 
- IMÓVEL: O lote de terras sob nº 194-B/194-B-2-A, com a área de 3.377,99 metros 
quadrados, da Gleba Patrimônio Capelinha, situado no distrito da sede deste município e 
comarca de Nova Esperança, dentro das seguintes divisas e confrontações: “Iniciando na 
Rodovia BR 376 segue confrontando com as datas 1 e 7 da quadra 1 do Jd. Aeroporto, 
final da Rua 14 de Outubro e data nº 1 da quadra nº 2, do Jd. Aeroporto no rumo NE 
66°8’ numa extensão de 120,69 m; deste ponto segue confrontando com a data 9 da 
quadra 6 da Vila Shangri-lá no rumo SE 29°20’ numa extensão de 15,30 m; segue 
confrontando com o lote 194-B/194-B-2-remanescente no rumo SO 66°8’ numa 
extensão de 19,48 m; e finalmente segue confrontando com a BR 376 no rumo NO 
42°32’ numa extensão de 39,00 m. Consta na AV-1 desta matrícula que sobre o lote 
de terras objeto desta matrícula foram construídos um lavador em alvenaria medindo 
144,37 metros quadrados e um escritório com sanitários, em alvenaria, medindo 43,00 
metros quadrados. Consta na AV–2 desta matrícula que sobre o lote de terras objeto 
desta matrícula foi construído um vestiário e copa em alvenaria, medindo 16,00 metros 
quadrados. Consta no R-4 desta matrícula que o imóvel objeto desta matrícula foi 
dado em hipoteca à ESSO BRASILEIRA DE PETRÓLEO LTDA. Consta no R-5 desta 
matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 941/2009, em trâmite 
na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por BANCO BRADESCO S/A 
contra POSTO SHANGRI-LÁ e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta no R-6 
desta matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 
464.88.2010.8.26.0119, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, 
requerida por BANCO BRADESCO S/A contra M. DE LOURDES ANDRADE CARDOSO E CIA 
LTDA e outra, foi penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeada depositária MARIA DE LOURDES ANDRADE CARDOSO. Consta no R-7 desta 
matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 2342.48.2010.8.26.0119, 
em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por BANCO 
BRADESCO S/A contra M. DE LOURDES ANDRADE CARDOSO E CIA LTDA e outros, foi 
penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula. Consta no R-8 desta 
matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 941/2009, em trâmite 
na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por BANCO BRADESCO S/A 
contra POSTO SHANGRI-LÁ e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta no R-9 
desta matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 4288-
55.2010.8.16.0119, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, 
requerida por BANCO ITAÚ – UNIBANCO S/A contra POSTO SHANGRI-LÁ e outros, foi 
penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado 
depositário APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta no R-10 desta matrícula 
que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 942/2009, em trâmite na Vara Cível 
da Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por BANCO BRADESCO S/A contra POSTO 
SHANGRI-LÁ LTDA e outro, foi penhorada a parte ideal (50%) do imóvel objeto desta 
matrícula, sendo nomeado depositário APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta 
no R-11 desta matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 
937/2009, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por 
BANCO BRADESCO S/A contra POSTO SHANGRI-LÁ LTDA e outros, foi penhorado o 
imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário APARECIDO ORESTES PIRES 
CARDOSO. Consta no R-12 desta matrícula que nos autos da Execução de Título 
Extrajudicial nº 337.19.2011.8.16.0119, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova 
Esperança/PR, requerida por HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO contra POSTO 
SHANGRI-LÁ LTDA e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo 
nomeado depositário APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta no R-13 desta 
matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 2906-90.2011.8.16.0119, 
em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por COSAN 
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES S/A contra POSTO SHANGRI-LÁ LTDA e outros, foi 
penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta no R-15 desta matrícula a 
penhora exequenda do imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 
APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta no R-17 desta matrícula que nos 
autos da Execução de Título Extrajudicial nº 2561-90.2012.8.16.0119, em trâmite na 
Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por VETOR COMÉRCIO DE 
COMBUSTÍVEIS LTDA contra POSTO SHANGRI-LÁ LTDA e outros, foi penhorado o imóvel 
objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário APARECIDO ORESTES PIRES 
CARDOSO. Consta no R-18 desta matrícula que nos autos da Execução de Título 
Extrajudicial nº 2295-69.2013.8.16.0119, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova 
Esperança/PR, requerida por LINSET REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA contra 
POSTO SHANGRI-LÁ LTDA, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula. Consta no 
R-19 desta matrícula que nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 2562-
75.2012.8.16.0119, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Nova Esperança/PR, 
requerida por VETOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS contra POSTO SHANGRI-LÁ LTDA e 
outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, sendo nomeado depositário 
APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta no R-20 desta matrícula que nos 
autos da Ação Monitória nº 2563-60.2012.8.16.0119, em trâmite na Vara Cível da 
Comarca de Nova Esperança/PR, requerida por VETOR COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
contra POSTO SHANGRI-LÁ LTDA e outros, foi penhorado o imóvel objeto desta matrícula, 
sendo nomeado depositário APARECIDO ORESTES PIRES CARDOSO. Consta na Avaliação 
que o imóvel possui as seguintes benfeitorias e equipamentos: Uma construção em 
alvenaria, medindo aproximadamente 144,37 metros quadrados, destinado a lavador de 
veículos e caminhões; Uma construção em alvenaria, medindo aproximadamente 43,00 
metros quadrados, destinado a escritório, contendo piso em cerâmica; Uma construção 
em alvenaria, medindo aproximadamente 16,00 metros quadrados, destinado a vestiário 
e copa, com piso em cerâmica; Uma estrutura metálica com cobertura de zinco, medindo 
aproximadamente 250,00 metros quadrados, com pé-direito de aproximadamente 5,00 
metros de altura, destinada ao funcionamento de posto de combustível, onde se 
encontram instaladas oito (08) bombas de combustíveis, sendo duas (02) para 
abastecimento de gasolina, duas (02) para abastecimento de álcool e quatro (04) para 
abastecimento de diesel; Uma construção em alvenaria destinada à loja de conveniência, 
medindo aproximadamente 40,00 metros quadrados, com piso em cerâmica. 
Observação: O imóvel dispõe de todas as instalações necessárias para comércio de 
combustíveis (auto posto), sendo que sua área é quase toda composta de pavimento de 
asfalto. Ponto Comercial: excelente ponto comercial, frente para a Rodovia BR-376, trevo 
de acesso à cidade de Nova Esperança, onde se encontra em funcionamento a vários 
anos. Ao lado do imóvel (imóveis vizinhos) se encontram instalados restaurante, hotel, 
borracharia, etc. Valor da Avaliação do Imóvel: R$ 5.826.545,72 (cinco milhões, 
oitocentos e vinte e seis mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e 
dois centavos) para maio de 2016, que será atualizado até a data da alienação 
conforme tabela de atualização monetária do TJ/PR. 

Nova Esperança, 30 de novembro de 2016.
Eu, _____________________, diretor/diretora, conferi.
      
                                              ______________________
Dr. Rodrigo Brum Lopes
Juiz de Direito
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Juros do crédito rotativo chegam 
a 484,6% ao ano e batem recorde

Governo do Estado oferece bolsa de R$1,9 
mil para estudantes de Gestão Pública

Novos prefeitos receberão 
certidão liberatória automática 

válida até 30 de abril

ECONOMIA

Os juros médios do 
cartão de crédito 
rotativo alcançaram 

484,6% ao ano em dezembro 
de 2016. O valor é recorde 
na série histórica do Banco 
Central (BC), iniciada em 
março de 2011.

O crédito rotativo ge-
ralmente é usado quando o 
cliente não tem condições de 
pagar o valor total da fatura 
do cartão de crédito. Ele, en-
tão, quita apenas uma parte 
e o valor restante é cobrado 
nas faturas seguintes com 
juros mais caros que os habi-
tuais. As informações sobre 
os juros em dezembro estão 
na Nota de Política Monetá-
ria, divulgada hoje (26) pelo 
BC.

Os 277 prefeitos para-
naenses que assumi-
ram novo mandato 

em janeiro terão a Certidão 
Liberatória do Tribunal de 
Contas do Estado do Paraná 
(TCE-PR) emitida automati-
camente, sem a necessidade 
de requerimento por meio 
de protocolo. O documento 
- necessário para a obtenção 
de recursos por meio de con-
vênios com órgãos estaduais 
e federais - terá validade até 
30 de abril.

 A medida, que beneficia 
69,4% dos 399 municípios 
do Paraná onde não hou-
ve reeleição do prefeito em 
outubro do ano passado, foi 
autorizada pelo presidente 
do TCE, conselheiro Durval 
Amaral, atendendo a solici-
tação da Coordenadoria de 
Fiscalização Municipal (Co-
fim).

A possibilidade de emis-
são automática da certidão 
liberatória nos quatro pri-
meiros meses do mandato 
está prevista no Artigo 296 
do Regimento Interno do 
TCE. O objetivo é evitar que 
o prefeito que assume o car-
go e a população do municí-
pio sejam prejudicados por 

Mariana Branco
Agência Brasil

A autoridade monetária 
informou ainda que os juros 
do cartão de crédito parce-
lado chegaram a 153,8% ao 
ano em dezembro de 2016, 
caindo 1,6 ponto percen-
tual em relação a novembro 
e subindo 17,6 pontos per-
centuais na comparação com 

dezembro de 2015.
Os juros totais do cartão 

de crédito encerraram 2016 
em 112,4% ao ano, com que-
da de 5,5 pontos percentuais 
em relação a novembro, mas 
alta de 15,1 pontos percen-
tuais ante dezembro de 2015.

Também nesta quinta-

-feira, o BC informou que o 
saldo total das operações de 
crédito atingiu R$ 3,107 tri-
lhões em dezembro de 2016. 
O valor representa retração 
de 3,5% em relação a dezem-
bro de 2015. O BC atribuiu 
a queda à retração da econo-
mia.

erros administrativos causa-
dos pelo ex-gestor.

A concessão da certidão 
liberatória normalmente está 
condicionada a uma série de 
compromissos. Entre eles es-
tão o encaminhamento das 
prestações de contas devidas 
e o cumprimento da Agenda 
de Obrigações junto ao Tri-
bunal. O município também 
deve comprovar que adotou 
medidas administrativas e 

judiciais para a cobrança da 
devolução de recursos por 
responsáveis por irregulari-
dades apontadas pelo Tribu-
nal em decisões definitivas.

Segundo o coordenador 
de Fiscalização Municipal, 
Ednilson da Silva Mota, com 
a concessão automática da 
certidão, os novos prefeitos 
não terão mais a necessidade 
de formular requerimentos, 
"que demandavam trami-

tação processual contrária 
à brevidade que esses casos 
impõem". Com a determi-
nação do presidente, os mu-
nícipios nessas condições 
poderão retirar, no período 
previsto no Regimento In-
terno, o documento direta-
mente do site do TCE-PR, 
tendo a oportunidade de re-
gularizar as pendências até a 
data de expiração da valida-
de estabelecida.

Estão abertas as vagas para 
o Processo Seletivo para 
o Programa de Residên-

cia Técnica, do Governo do Es-
tado, que prevê a oferta de um 
Curso de Especialização em 
Gestão Pública. O curso tem 
ênfase em Sistema Único da As-
sistência Social, direitos huma-
nos e cidadania e planejamento 
e avaliação de políticas sociais. 
O programa é operacionalizado 
pela Universidade Estadual de 
Ponta Grossa (UEPG)

É ofertada a atuação em 
uma secretaria estadual, na con-
dição de residente técnico, com 

uma carga horária semanal de 
30 horas. O residente técnico 
selecionado receberá pelo seu 
trabalho, além da gratuidade 
do curso de especialização, uma 
bolsa-auxílio, no valor de R$ 
1.900,00 por mês. 

O curso será ministrado no 
período de março de 2017 a 
março de 2019, na modalidade 
a distância, com carga horária 
de 500 horas, incluindo módu-
los básico e específico e Traba-
lho de Conclusão de Curso. 

ÁREAS - As vagas são para 
as seguintes áreas de gradua-

ção: Serviço Social, Psicologia, 
Estatística, bacharel em Histó-
ria, bacharel em Letras, Direito, 
Ciências Contábeis, Adminis-
tração, Pedagogia,Ciências Eco-
nômicas, Jornalismo ou Comu-
nicação Social (com habilitação 
em jornalismo) e Tecnologia da 
Informação (Informática, En-
genharia de Computação). 

JUSTIÇA - Cerca de 40 das 
vagas para residente técnico es-
tão destinadas à Secretaria de 
Estado da Justiça, Trabalho e 
Direitos Humanos. Os candi-
datos aprovados poderão exer-

cer as atividades de residente 
nos departamentos de Direitos 
Humanos, de Atendimento 
Socioeducativo, de Proteção ao 
Consumidor (Procon), do Tra-
balho, na Escola de Educação 
de Direitos Humanos e, ainda, 
nos setores administrativos da 
Secretaria. 

As inscrições para o curso 
devem ser feitas até o dia 02 
de fevereiro de 2017, exclusi-
vamente pela internet, com o 
preenchimento on-line no site 
www.cps.uepg.br/externos.. 
Mais informações: www.siste-
mas.cps.uepg.br/restec_2017/


