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DESDE MAIO DE 1995

"Livre-se dos bajuladores. Mantenha 
perto de você pessoas que te avisem 
quando você erra". (Barack Obama).

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

O número de brasileiros que decidiu dei-
xar o Brasil para viver em outro país cresceu 
165% em um período de sete anos. Em 2011, 
a Receita Federal recebeu 8,1 mil declarações 
de saída definitiva. Já em 2017, esse número 
mais que dobrou. Dados obtidos até o dia 13 
de dezembro apontavam que 21,7 mil brasi-
leiros deixaram a “pátria amada”.

O salto mais expressivo coincide com o 
auge da crise econômica no Brasil, de 2015 a 
2016, o número de declarações entregues su-
biu mais de 40%. Os números englobam tanto 
as saídas de brasileiros quanto de estrangeiros 
que residiam no país.

Dia desses ao conversar com um amigo, ele 
me disse do desejo de ir embora juntamente 
com sua família. Depois fiquei pensando qual 
seria a diferença entre os países.

A primeira conclusão é que não é a idade 
que faz a nação ser pobre ou rica. A Índia e o 
Egito tem mais de 2000 anos e são considera-
dos pobres. Canadá, Austrália e Nova Zelân-
dia, há cerca de 150 anos atrás eram insignifi-
cantes e hoje são países desenvolvidos e ricos.

A segunda é que essa diferença também 
não depende de recursos naturais disponí-
veis. O Japão tem um território limitado, ina-
dequado para a agricultura e pecuária. Devas-
tado na Guerra é hoje a segunda economia do 
mundo. É como uma imensa fábrica flutuan-
te, importando matéria prima de todo o mun-
do e exportando produtos manufaturados. A 
Suíça não produz cacau, mas tem os melhores 
chocolates do mundo. Em seu pequeno terri-
tório ela cuida de suas vacas e cultiva a terra 
apenas quatro meses ao ano, não obstante, fa-
brica os melhores produtos de leite.

Outra característica notada é que executi-
vos de países ricos que interagem com outros 
de países “pobres” não mostram nenhuma 
diferença intelectual significativa, Fatores ra-
ciais ou de cor também não tem importância. 
Quem sabe a grande verdade constatada é que 
os imigrantes são mais produtivos nos paí-
ses que adotam do que no país de origem. O 
comportamento das pessoas nos países con-
siderados ricos e desenvolvidos é diferente. 
Lá é respeitada a ética como princípio básico, 
a integridade, a responsabilidade, o respeito 
à legislação, o direito, o amor ao trabalho, o 
esforço para poupar e investir, a vontade de 
ser produtivo e a pontualidade. Muitos que 
deixam o Brasil se adaptam aos padrões de 
outro país. Enquanto está no país de origem, 
uma pequena minoria segue esses princípios 
básicos acima citados como regra em sua vida 
diária.

Acho interessante as lições de moralismo 
que muitas pessoas tentam “vender”. Se revol-
tam com cada escândalo de corrupção que é 
revelado, mas não se importam em subornar 
um garçom para conseguir uma mesa em um 
restaurante lotado, não diferenciam que esta 
conduta também deve ser repudiada.

É utopia pensar que eu e você mudaremos 
o mundo ou o modo de pensar das pessoas, 
mas podemos mudar as nossas atitudes e o 
nosso “jeitinho”, sem precisar desistir do Bra-
sil. 

“Você tem que ser o espelho da mudança 
que está propondo. Se eu quero mudar o 
mundo, tenho que começar por mim”. 

Mahatma Gandhi (1869 – 1948), ativista indiano.

***

Brasileiros que 
desistem do Brasil!

“De ao "povo pão e circo" e, ele lhe 
será eternamente grato” – Júlio César  
(100 a.C. – 44 a.C. ) – Imperador Romano

Paranaense 2018
No sábado último, 10 de fevereiro, o 
nova esperancense Fábio Marcos Zoc-
cante (foto), conhecido por “Skol”, api-
tou a partida em que o Maringá Futebol 
Clube empatou contra o Rio Branco de 
Paranaguá pelo placar de 1x1. O jogo, 
válido pela 5ª rodada do Campeonato 
Paranaense e fraco tecnicamente, não 
ofuscou a brilhante arbitragem, que foi 
elogiada inclusive pelo presidente da Comissão de Arbitragem 
da FPF, Afonso Vítor de Oliveira, que estava presente no Estádio 
Willie Davids. Ele fez questão de ir até o vestiário e parabenizar 
o trio de arbitragem que conduziu com excelência o jogo. Estive 
nas arquibancadas do estádio e a torcida, de maneira até atípica, 
cobrou atitude do time da casa, sem atribuir culpa pelo tropeço à 
arbitragem. Orgulho para a cidade e região!

Assunto recorrente
Mais uma vez os sujões insistem em emporcalhar a cidade. Desta 
vez foram até o antigo aterro sanitário de Nova Esperança e des-
pejaram materiais orgânicos e recicláveis em pleno céu aberto, ge-
rando mau cheiro e criando um ambiente propício a criadouro de 
pragas e insetos. Desta vez a quantidade foi enorme, o que leva a 
crer que seriam descartes de algum evento ocorrido nestes dias de 
carnaval. É preciso investigar e responsabilizar os culpados. Não 
basta notificar. É preciso punir para que eventos desta natureza 
sejam reprimidos, servindo inclusive de exemplo para outros por-
calhões. O caminhão de lixo, equipado, passa em todas as ruas da 
cidade. Pra que fazer um “serviço” desses?  Viu algo errado? De-
nuncie!

Fim do horário de verão
Brasileiros das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão atra-
sar seu relógio em uma hora, a partir da 0h do próximo domingo 
(18), quando encerra o período de horário de verão 2017/2018, 
que entrou em vigor desde 15 de outubro e que tem como finali-
dade reduzir o consumo de energia elétrica entre 18h e 21h.Além 
do Distrito Federal, dez estados precisarão adaptar seus ponteiros: 
Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e 
Espírito Santo. A população do Norte e do Nordeste não é afetada 
porque os estados da região não são incluídos no horário de verão. 
Qual horário você prefere? Eu gosto do horário de verão. 

Advogados seguem presos 
Seguem presos 03 advogados de Santa Isabel do Ivaí. No âmbito da 
mesma investigação, o Gaeco de Curitiba, responsável pelas inves-
tigações, denunciou à Justiça 12 pessoas por falsidade ideológica, 
uso de documentos falsos, estelionato, peculato, apropriação indé-
bita e lavagem de dinheiro, além de associação criminosa. Os fatos 
ocorreram entre os anos de 2011 e 2015.
De acordo com o Gaeco, integrantes do grupo procuravam pes-
soas que detinham contas bancárias – normalmente pessoas hu-
mildes, idosos ou de pouca instrução –, pegavam procurações e 
ingressavam na Justiça com pedido de pagamento de altos valores 
relacionados a expurgos inflacionários. Em algumas situações, 
quando estavam prestes a receber o dinheiro, os advogados alega-
vam para os titulares das contas que o processo demoraria ou não 
daria certo, e os convenciam a desistir de esperar pelo fim do pro-
cesso. Assim, por uma quantia simbólica, “compravam” o direito 
das vítimas de receber o dinheiro, embolsando, posteriormente, 
valores significativos.
As investigações apontam também que um cartorário dava supor-
te nos processos eletrônicos, emitindo alvarás que eram entregues 
imediatamente aos advogados que sacavam as quantias, sem dar 
tempo ao banco de propor recursos. Ainda houve casos em que 
os advogados integrantes do grupo utilizaram documentos falsos 
para serem apresentados nas ações da Justiça e sacaram valores em 
nome de pessoas já falecidas. As informações são do MP/PR

Feriadão – balanço nas estradas
O número de acidentes, mortos e feridos caiu durante a Opera-
ção Carnaval desencadeada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária 
(BPRv) nos mais de 12,8 mil km de rodovias estaduais durante as 
festividades do feriado prolongado. As ações preventivas foram in-
tensificadas pelos policiais militares em todo o Paraná e iniciaram-
-se na tarde de sexta-feira (09/02), sendo encerradas às 12 horas de 
quarta-feira (14). As equipes combateram o excesso de velocidade, 
a embriaguez ao volante e demais infrações, principalmente no Li-
toral do estado.Em comparação com o Carnaval passado, em 2018 
houve queda na quantidade de acidentes - 123 este ano contra 133 
em 2017 e o número de mortes caiu de 10 para oito em 2018. Tam-
bém reduziu o número de feridos - de 132 para 123; o número de 
atropelamentos caiu de três para um neste Carnaval. O número de 
testes etilométricos aumentou mais de 50%, passando para 2215 
testes contra 1.468 em 2017.

***

O preço do nosso 
comodismo

Independentemente do partido político que simpatizamos, ou 
se nos definimos como sendo de direita, esquerda ou centro, o 
fato é que nós, pacatos cidadãos brasileiros, nos acomodamos e 
nos acostumamos a ver nossa vida civil se deteriorar.

As concertinas nos muros das nossas casas, cada vez mais al-
tos, parece não nos chocar e passou a fazer parte da nossa arquite-
tura. Outrora no Brasil os muros eram baixos e para montar uma 
casa, nos preocupávamos apenas com os móveis, eletrodomésti-
cos, enxoval e decoração. Porém, agora, é requisito fundamental 
as câmeras, os alarmes, o cachorro e outros itens de segurança, 
que passaram a ser gênero de primeira necessidade.

 As cidades pequenas já não são mais refúgio de segurança e 
tranquilidade, pois bancos estão sendo explodidos a todo o tem-
po e assaltos à mão armada nas residências se tornou coisa co-
mum. Ouvimos corriqueiramente que em determinadas ruas da 
nossa cidade e de cidades vizinhas “nem polícia entra” e também 
notícias sobre o Crime Organizado e sobre facções que dominam 
presídios, cidades e até expandiram seus negócios pelos países vi-
zinhos. Gangues de traficantes que entram em guerra disputando 
o domínio de uma determinada área e tornando toda a população 
do local, muitas vezes milhares de pessoas, reféns, sem poderem 
abrir seu comércio, trabalhar, estudar, etc.

O estado lastimável das nossas rodovias e a imprudência dos 
motoristas, estão ceifando milhares de vidas e de acordo com a 
Folha de São Paulo, todos os anos morrem cerca de 40 mil pessoas 
e outras 400 mil pessoas ficam gravemente feridas, em decorrên-
cia de acidentes de trânsito, o que gera sofrimento às famílias e 
um custo ao país de mais de R$56 bilhões, segundo dados do Ob-
servatório Nacional de Segurança Viária. E mesmo assim, pessoas 
de bem dirigem embriagadas, ou falando ao celular ou mandando 
mensagens, ou em alta velocidade, ou tudo junto, sem nem ao 
menos pensar na trágica consequência que pode desencadear.

Com a maior transparência no poder público, mas ainda mui-
to tímida, já começamos a enxergar as discrepâncias existentes 
entre os trabalhadores do setor privado e do setor público, exis-
tindo em diversos setores servidores que recebem, para trabalhos 
similares, salário muito maiores que os da iniciativa privada, ou-
tros recebem muito acima do teto constitucional, mas sempre en-
contram uma justificativa para isso. Produtividade, mérito, com-
prometimento com resultados, metas, para muitos se tornaram 
palavrões.

Nem se diga os privilégios garantidos aos políticos, com pla-
no de saúde vitalício e ilimitado, aposentadoria com oito anos de 
serviços, ex presidentes mantendo um staff como se presidente 
ainda fossem, verbas de gabinete para os deputados e senadores 
se perpetuem no poder, pagando seus cabos eleitorais chamados 
de assessores, carros oficiais, auxílio terno, auxílio moradia, pas-
sagens aéreas, etc.

Muitos dos nossos jovens estão chegando ao ensino médio 
sem conseguirem interpretar um texto ou fazer contas básicas de 
matemática e sem qualquer apreço à falar um português correto. 
Nossa língua portuguesa já não tem mais valor, sendo corriqueiro 
escutar os jovens falando “nóis vai... nóis feiz... dez real” e ainda 
é considerado politicamente incorreto corrigir quem fala errado.

Nossas crianças e jovens estão sendo expostos a todo tipo de 
obscenidades, chamadas de “cultura” e se tornou o assunto do 
momento discutir homofobia, quando tínhamos ensinar respeito.

O desemprego continua alto, sendo mais de 12 milhões de ci-
dadãos brasileiros desempregados e as filas nos hospitais e as listas 
de consultas especializadas continuam compridas.

Será que é correto nos acostumar com essa triste realidade que 
vivemos?

Será que não é um preço alto demais para pagar pelo nosso 
comodismo?

A corrupção, que é a maior vilã de todo esse caos, está sen-
do combatida, mas nada adiantará se continuarmos a votar em 
corruptos. Ou seja, votando em candidatos envolvidos em cor-
rupção, teremos sempre o mesmo do mesmo. Por isso devemos 
acompanhar com mais atenção os noticiários e buscar conhecer 
os candidatos que pedem nosso voto. Pode parecer trabalhoso, 
mas é necessário.
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Opinião do Blog
Supremo Tribunal Federal, 

um supremo que acabou ficando 
pequeno!

Depois de sua  politização, o 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
o maior órgão da Justiça do país, 
de tantas histórias e tantas decisões 
importantes para os rumos de nos-
so Brasil, passou  a ser  um órgão 
sem muito prestígio e que se ape-
quenou diante de tantos problemas 
que necessitavam de ações imedia-
tas e importantes  para o destino 
de nossa nação. Se você fizer uma 
reminiscência recente sobre o STF, 
você vai encontrar inúmeras deci-
sões que geraram dúvidas, muitas 
das quais altamente  partidárias. 
Um exemplo foi a decisão do Su-
premo somente tomar partido da 
cassação do ex deputado federal 
e presidente da Câmara,  Eduar-
do Cunha, que já estava no STF 
há muito tempo, somente depois 
do impeachment da ex presidente 
Dilma Rousseff. Outra atitude po-
lítica do STF foi apoiar o  Juiz Sér-
gio Moro na escuta telefônica da 
conversa confidencial entre a  pre-
sidente Dilma e  Lula, divulgando 
o assunto para a toda a imprensa. 
Afinal, Dilma era presidente da Re-
pública e jamais poderia ter acon-
tecido esse tipo de coisa. Foi uma 
vergonha nacional.  Todo mundo 
sabe quem é o senador Aécio Ne-
ves, um político corrupto, ladrão, 
assim reconhecido até por mem-
bros de seu partido. Com tantas 
provas evidentes para punir o se-
nador, o Supremo achou melhor 
transferir o caso para o Congresso, 
onde 80% dos políticos tem o rabo 
preso com a Justiça. Não deu outra. 
Aécio não foi punido, assim como 
Temer que foi denunciado duas ve-
zes (denúncias gravíssimas) pelo 
Procurador Rodrigo Janot, mas o 
Supremo não teve a coragem de 
decisão, encaminhando novamen-
te o assunto para o Congresso, cujo 
o resultado da votação já era espe-
rado, principalmente depois que o 
presidente "engraxou" os deputa-
dos com malas de dinheiro.  Ago-
ra, o ministro e empresário Gilmar 
Mendes, do STF, nitidamente com 
atitudes pessoais e partidárias, 

mandando soltar presos  (contra-
riando decisões dos Juízes),  arqui-
vando processos, de acordo com os 
seus e de outros interessados, par-
ticipando de reuniões políticas, etc.  
Até os fabricantes de cigarros com 
sabores não respeitaram a resposta 
do Supremo, contra ou a favor, da 
fabricação de tais cigarros.  Co-
mentamos apenas esses fatos, mas 
existem vários outros, é para que 
o leitor desta coluna procure ana-
lisar os rumos de nosso país, com 
o presidente Michel Temer ladrão, 
mentiroso  e  um  Supremo  peque-
no  e  frágil. 

Os Perigos dos  Cigarros com 
Sabores!

Segundo pesquisa, 45% dos jo-
vens entre 13 e 15 anos que fumam, 
consomem esse tipo de cigarro, 
abrindo um grande espaço também 
para consumo de outras drogas. 
Cerca de 10,6% da população bra-
sileira é fumante.  Trata-se de uma 
mistura de nicotina com sabores de 
chocolate, menta, açúcar, etc. Esse 
tipo de cigarro que maquia o gosto 
da nicotina causa maior número de 
dependência ao cigarro, mais rapi-
damente. As campanhas educativas 
no Brasil e no mundo fizeram com 
que o consumo do cigarro caísse, 
mostrando aos consumidores as di-
versas doenças causadas pela nico-
tina e os demais centenas de ingre-
dientes tóxicos do fumo. Por essa 
razão, foi que as empresas criaram 
os mais diferentes tipos e marcas de 
cigarros com sabores variados para 
principalmente o público jovem. 
Os cigarros com sabores são mais 
prejudiciais com a ação da nicotina 
no Sistema Nervoso Central, esti-
mulando a liberação da dopami-
na, provocando inicialmente uma 
sensação de euforia, bem estar, re-
forçando a manutenção do hábito. 
Outro hábito dos jovens é o Nar-
guille, também chamado de arguile 
ou ainda shisha. É uma espécie de 
cachimbo que usa água, ou mesmo 
essência de frutas ou bebida alcoó-
lica (arak),  tabaco aromatizado de 
essências de flores, frutas e o carvão 
que mantém aceso o narguille. A 
fumaça oriunda poderá ser tragada 
por várias pessoas, sendo que 40 

minutos fumando narguille, pode-
rá corresponder a mais ou menos 
100 cigarros. Como todos colocam 
a boca no mesmo local para fumar,  
a fumaça do narguile, que é mui-
to forte, poderá ocasionar doen-
ças cardíacas, enfisema pulmonar, 
câncer de pulmão, hepatite, herpes 
labial, tuberculose, etc. Segundo 
o Instituto Nacional do Câncer 
(INCA), morre no Brasil cerca de 
200.000 pessoas de câncer de pul-
mão anualmente.  

O Papel do Agronegócio na 
Economia do Brasil

O papel do agronegócio ou 
agrobusiness (em inglês) pode ser 
definido como um conjunto de se-
guimentos: 1) Insumos a Agrope-
cuária -  (fertilizantes, medicamen-
tos veterinários, sementes e outros); 
2) Produção Básica - (aqui, a pre-
sença do campo é fundamental); 3) 
Agroindústrias - (processamento 
do leite, produtos vegetais, etc.); 
4) Agrosserviços - (unidades de 
beneficiamentos, unidas de pres-
tação de serviços, comercialização 
e distribuição e outros). Sendo as-
sim, o agronegócio é responsável 
pela integração de diversos setores 
da economia brasileira que estão 
diretamente ligados aos produtos e 
subprodutos advindos da atividade 
agrícola ou pecuária, possibilitando 
a confecção de roupas, a elabora-
ção de produtos de higiene pessoal, 
biotecnologia, e principalmente 
o produto "In Natura" (alimentos 
naturais, não processados), que 
é servido na mesa dos brasileiros 
diariamente. Todos sabem que o 
carro chefe da economia do Brasil 
é a agropecuária associada a cadeia 
que contempla o agronegócio. Bi-
lhões de dólares entram no Brasil 
anualmente através do agronegó-
cio. Temos a maior produção bovi-
na do mundo e a maior exportação 
de carne neste setor, contribuindo 
sobremaneira para o PIB, além do 
crescimento de outros setores do 
agronegócio, geração de empregos 
e cursos profissionalizantes  do se-
tor. A qualidade de nossos produtos 
do agronegócio são reconhecidas 
mundialmente, mas temos muito 
que desenvolver  pois o mercado 
externo nesse setor é muito am-
plo. Devemos muito ao sucesso do 
crescimento do agronegócio ao seu 
compartilhamento com os produ-
tores rurais (principal força de todo 
o agronegócio), tecnologia agrícola, 
agrônomos, veterinários,  indús-
trias, instituições brasileiras como a 
Embrapa, Emater, Iapar, Senar-Pr e  
empresas  de  tecnologia.

Afinal, é assédio ou paquera?

ENTRELINHAS
***Rio de Janeiro, cidade cosmopolita, com cerca de 6,5 milhões de habitantes, uma das cidades de maior turismo no Brasil 
e no mundo, vem sofrendo há muitos anos com a questão de segurança pública. Com o passar dos anos, a marginalidade 
e o tráfico de drogas praticamente tomaram conta da cidade, favorecendo os arrastões, saques, assaltos, roubos,  etc.   Com 
as suas favelas que mais parecem cidades, localizadas  principalmente em morros, favorecem a moradia de bandidos pelas 
dificuldades da polícia em chegar até lá. Com uma extensão de fronteiras enorme que o Brasil possui, torna-se fácil a aquisição 
de drogas, armamentos pesados, cruzar as fronteiras,  pelos bandidos que enfrentam a polícia em melhores condições. Além 
de tudo isso, temos o grande problema nacional que é a impunidade e a grande lição de nossos políticos ladrões. Nas  trocas 
de tiros nas favelas, com enorme densidade populacional, bandidos, policiais, crianças, adultos, enfim, qualquer um estará 
na linha de tiro e poderá ser a vítima fatal. E é o que está acontecendo, piorando nas épocas festivas,  com um futuro incerto. 
A criminalidade está aumentando e não há nenhum programa efetivo de governo para a solução desse assunto. Uma coisa 
está provada: mais policiais nas ruas não resolve nada! Nem o prefeito da cidade, Marcelo Crivela, quis ficar no Rio durante 
o carnaval, preferindo a Europa. "A violência destrói o que ela pretende defender: a dignidade da vida, a liberdade do ser 
humano" - João Paulo II (1920-2005).

Depois que os artistas pisa-
ram no tapete vermelho vestidos 
de preto na entrega do Globo de 
Ouro 2018, protestando contra 
o assédio sexual que as mulheres 
tanto reclamam, o assunto ganhou 
contornos e formas diferentes. Para 
as mulheres francesas, as america-
nas e europeias  exageraram em tal  
decisão, tão puritanas, defendendo 
os homens. Quando eu digo que o 
assunto ganhou contornos e formas 
diferentes é porque para esta colu-
na, assédio  e paquera é o erotismo 
presente nas relações humanas. São 
termos ambíguos (em que se pode 
tomar mais de um sentido). Mui-
tas vezes, você tem uma certa in-
timidade com uma mulher e ela se 
apresenta à você com muita sensua-
lidade. Dependendo do grau de re-
lacionamento, você poderá dirigi-la 
algumas palavras sutis,  mais pican-
tes e até mais sensuais. Quanto as 
respostas dela, as coisas poderão 
evoluir, para o sim (consentimento) 
ou para não. Não vejo até aí,  nada 
de assédio. Agora, se a mulher dizer 
não e o assunto passar a importu-
nar, admoestar com perguntas ou 
pretensões insistentes, poderá se 
tornar um caso de assédio sexual. 
Se não existe uma amizade ou um 
relacionamento mais íntimo entre o 
homem e a mulher, não justifica em 
hipótese alguma dirigir certas pala-
vras ou atitudes do homem em rela-
ção a mulher, por mais que ele saiba 
quem é a mulher. No caso da pa-
quera, o homem busca uma maior 
aproximação com alguém, com res-
peito, visando namorar ou mesmo 
tornar um amigo ou algo mais pró-
ximo, que também poderá ter uma 
resposta positiva ou negativa. Em 
nada justifica "avançar um sinal", 
como se diz, sem consentimento 
da mulher.  Há uma lei brasileira 
ultrapassada em questão de assédio 
sexual onde a lei relaciona prati-
camente apenas casos de patrão e 
funcionária, ou seja, hierarquia. 
Nesse caso, o constrangimento da 

mulher em relação as "cantadas" do 
chefe, sem consentimento, passa a 
ser um assédio sexual.

Coisas do Cotidiano
• Campanha da Fraternidade 

2018 - Fraternidade e Superação 
da violência." Em Cristo somos 
todos irmãos"!

• BEIJA FLOR é a grande cam-
peã do Carnaval Carioca 2018. Mas 
os aplausos  vão para a pequena 
Escola  de Samba Paraíso do Tuiuti, 
do bairro pobre de  São Cristóvão, 
que mostrou ao Brasil e ao mundo,  
a insatisfação do povo brasileiro 
com a   vergonha generalizada que 
assola o país por parte do Executi-
vo, Legislativo e Judiciário. A escola 
ficou em segundo lugar na classifi-
cação geral; 

• "FORA TEMER" - A Escola 
de Samba Paraíso do Tuiuti, do gru-
po de elite das Escolas de Samba do 
Rio de Janeiro, ao desfilar domin-
go, dia 11, com o tema "Meu Deus, 
Meu Deus, está extinta a Escravi-
dão?", fez críticas pesadas e mereci-
das ao presidente golpista e chefe de 
quadrilha criminosa Michel Temer, 
que foi representado na escola por 
um "Vampiro Neoliberalista". Crí-
ticas a reforma trabalhista, reforma 
da previdência, retorno da escra-
vidão no trabalho rural, fantoches 
aos batedores de panelas, corrup-
ção, propinas, etc., faziam parte do 
excelente desfile da daquela escola. 
A multidão sofrida (mais de 30 mil 
pessoas) cantou com a Escola e pe-
diu "Fora Temer, Fora Temer". Os 
analistas da Globo do desfile car-
navalesco, Fátima Bernardes e Alex 
Escobar não comentaram nada!

• "FORA CRIVELA" - No mes-
mo diapasão, a Escola de Samba 
Mangueira desceu o pau no bispo 
Marcelo Crivela, da Igreja Univer-
sal e prefeito do Rio de Janeiro, por 
negar auxílio financeiro às escolas 
de samba, indiscutivelmente, res-
ponsáveis pelo volume de dinheiro 
que o Rio de Janeiro recebe no car-

naval através dos  turistas de todo o 
mundo. "Fora Crivela"!

• E a Escola de Samba Tatuapé é 
bicampeã do carnaval de São Paulo;

• Presidente Michel Temer  foi 
passar o carnaval no litoral levan-
do 60 pessoas em duas viagens de 
avião. Afinal, quem paga essa des-
pesa? 

• Espaço - Cultura - 100 anos 
de Caipirinha - Criada inicialmen-
te para fins medicinais, a caipirinha 
é hoje o drinque mais tradicional 
do Brasil e também a queridinha 
dos turistas que visitam o país. Se-
gundo a história, na época da gri-
pe espanhola (uma gripe violenta 
que atingiu a população mundial 
em 1918, acompanhada de pneu-
monia, matando entre 50 milhões 
a 100 milhões de pessoas) para a 
acelerar a terapia no tratamento da-
quela gripe, usava-se uma mistura 
de cachaça, limão, mel e alho, como 
remédio. Essa versão foi dada pelo 
Instituto Brasileiro da Cachaça.  
A outra versão é que por volta de 
1856  os paratienses (natural de Pa-
raty - RJ), costumavam receber os 
estrangeiros com um suco de limão 
misturado a cachaça para evitar o 
escorbuto, doença que surge pela 
deficiência de vitamina C, carac-
terizada por perda da resistência e 
por propensão a infecção. A histó-
ria ainda conta que como  drinque, 
a caipirinha surgiu em 1918, há 100 
anos, em Piracicaba(SP), que tem a 
tradição no cultivo da cana-de-açú-
car, a caipirinha passou a ser servi-
da pela  elite da cultura canavieira e 
a substituir o uísque e o vinho im-
portado. A sua preparação é muito 
fácil pois basta a cachaça, limão 
(não muito socado), açúcar e gelo.  
Já a cachaça possui uma história 
de cerca de 500 anos e surgiu entre 
1516 e 1532, considerada a primei-
ra bebida  destilada das Américas, 
criada antes mesmo do pisco, da 
tequila e do rum. Hoje, a cachaça e 
a caipirinha são vendidas em todo 
o mundo como produto brasileiro.

Horário de verão termina 
no próximo domingo Câncer: mais de 

300 mil crianças e 
adolescentes são 
diagnosticados 
todos os anos

Brasileiros das regiões 
Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste deverão atrasar 

seu relógio em uma hora, a 
partir da 0h do próximo do-
mingo (18), quando encerra 
o período de horário de verão 
2017/2018, que entrou em 
vigor desde 15 de outubro e 
que tem como finalidade re-
duzir o consumo de energia 
elétrica entre 18h e 21h.

Além do Distrito Federal, 
dez estados precisarão adap-
tar seus ponteiros: Goiás, 
Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Paraná, 
Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina, São 
Paulo e Espírito Santo. A po-
pulação do Norte e do Nor-

deste não é afetada porque os 
estados da região não são in-
cluídos no horário de verão.

Segundo balanço do Ope-
rador Nacional do Sistema 
Elétrico (ONS), em 2013 o 
Brasil, com essa providência, 
economizou R$ 405 milhões, 
ou 2.565 megawatts (MW). 
No ano seguinte, essa eco-
nomia baixou para R$ 278 
milhões (2.035 MW) e, em 
2015 caiu ainda mais, para 
R$ 162 milhões. Em 2016, o 
valor sofreu nova queda, para 
R$147,5 milhões.

Essa menor influência ob-
servada pode ser explicada 
pelo fato de parcelas signi-
ficativas das zonas sujeitas à 
medida têm intensificado o 

uso de equipamentos como o 
ar condicionado, como forma 
de aplacar o calor, elevando a 
demanda pela energia elétri-
ca. Ainda que já dispensem 
as lâmpadas incandescentes, 
substituindo-as por modelos 
mais econômicos.

No final do ano passado, 
o governo federal sinalizou 
para a possibilidade de abo-
lir o horário de verão, por 
não haver consenso quanto 
à relação com a economia de 
energia elétrica. Apesar dis-
so, acabou apenas  abrevian-
do o período 2018/2019 em 
duas semanas, a pedido do 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), para facilitar a apu-
ração dos votos das eleições. 

Com isso, o horário de verão 
de 2018 passará a ser adota-
do no primeiro domingo de 
novembro.

“A avaliação dos atuais im-
pactos na redução do consu-
mo e da demanda de energia 
elétrica, contida nos estudos 
realizados neste ano de 2017 
pelo Operador Nacional do 
Sistema (ONS) em conjunto 
com o Ministério de Minas e 
Energia (MME), mostra que 
a adoção do horário de verão 
traz atualmente resultados 
próximos da neutralidade 
para o sistema elétrico”,  es-
creveu o ministério em nota, 
em outubro do ano passado. 

Agência Brasil

No Dia Internacional de Luta Contra o 
Câncer na Infância, lembrado ontem, 
quinta-feira (15), a Childhood Cancer 

International (CCI), alerta para a necessidade 
de ações globais conjuntas para enfrentar o que 
chama de desafio crescente imposto pela doença. 
Dados da Agência Internacional de Pesquisa so-
bre o Câncer indicam que cerca de 215 mil casos 
são diagnosticados todos os anos em menores de 
15 anos, além de 85 mil casos entre adolescentes 
de 15 a 19 anos.

“Apesar de o número de crianças com câncer 
ser bem menor quando comparado à incidência 
global da doença em adultos, o número de vi-
das salvas é significativamente maior: as taxas de 
sobrevivência em países de alta renda chegam a 
uma média de 84% e estão melhorando de forma 
consistente mesmo em áreas com menos recur-
sos no mundo onde há apoio local e internacio-
nal”, destacou a CCI, por meio de nota.

A campanha alerta ainda para a disparidade 
no acesso ao tratamento do câncer infantil em 
países de baixa e média renda, onde vivem 80% 
das crianças e adolescentes com câncer. De acor-
do com o comunicado, crianças e adolescentes 
na África, na Ásia, na América Latina e em par-
tes do Leste e Sul europeu não têm acesso apro-
priado nem mesmo a medicamentos essenciais e 
cuidados especializados.

“Atualmente, o local onde a criança reside 
muitas vezes determina sua habilidade de so-
breviver ao câncer infantil”, concluiu a entidade, 
composta por 188 organizações membro de um 
total de 96 países. Abr.

Divulgação

Os relógios deverão 
ser atrasados em uma  

hora a partir da 0h 
do próximo domingo 

(18), quando encerra o 
período de horário de 

verão 2017/2018

DIREITOS HUMANOS



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 16 de fevereiro de 2018

4 - GERAL JORNAL NOROESTE

Três anos do "camburão": o prenúncio 
da "Batalha do Centro Cívico"

Há exatos três anos uma 
manifestação de ser-
vidores públicos fez o 

governo Beto Richa recuar no 
"pacotaço" que, entre outros 
pontos, previa o corte de gastos.  
Os manifestantes cercaram a As-
sembleia, impedindo a entrada 
dos deputados aliados. No afã 
de aprovar a proposta do gover-
no, os aliados não se envergo-
nharam de "lotar" um camburão 
da polícia, entrando no prédio 
da Assembleia sorrateiramente. 
A entrada foi feita pelos fundos, 
numa fenda aberta a alicate pela 
polícia.

A pressão dos servidores 
levou o Palácio Iguaçu a retirar 
o projeto para "reexame" e para 
"garantir a integridade física 

dos parlamentares". O protes-
to, no entanto, não foi pacifico. 
Por terem rompido o cordão de 
isolamento da Polícia Militar, 
os manifestantes foram alvos 
de bombas de gás, spray de pi-
menta e tiros de borracha. Este 
episódio, ocorrido no dia 12 de 
fevereiro de 2015, foi um prelú-
dio do que aconteceria cerca de 
dois meses depois.

No final de abril o "pacota-
ço" do governo estava de volta.  
Desta vez o aparato policial foi 
ainda maior, culminando num 
violento confronto.  O dia 29 
de abril passou para a história 
como a "Batalha do Centro Cívi-
co" que resultou em 200 pessoas 
feridas.

Assessoria de Imprensa

A formação do 
educador é um 

processo permanente

ARTIGO

Por: Ana Regina Caminha Braga

A formação do professor deve ser compreendida 
como um processo dinâmico, contínuo e permanen-
te, tendo como base um conhecimento aprofundado 
sobre o aprendiz. Para enriquecer e fortalecer a for-
mação, são fundamentais conhecimentos psicopeda-
gógicos que o ajudem a compreender melhor as técni-
cas e destrezas que lhe permitirão uma boa e correta 
atuação educativa, conhecimentos metodológicos que 
possibilitem conduzir satisfatoriamente as aprendiza-
gens dos pequenos e conhecimentos sociais para ade-
quar melhor à realidade educativa ao contexto sócio-
-cultural. 

Hoje, apenas a formação acadêmica, não é suficien-
te para a atuação do professor em sala de aula, pois 
o conhecimento da graduação precisa ser expandido 
para lhe possibilitar ir além dos conhecimentos bási-
cos que são aprendidos no banco de uma universida-
de. O professor precisa buscar novos conhecimentos, 
pesquisar e ter seu próprio acervo de conhecimentos 
construído, para que tenha a possibilidade de relacio-
nar teorias e escolher a ação prática mais adequada, 
refletindo sobre o que oferece como profissional ao 
seu aluno. 

O esperado para um professor, é que ele esteja per-
to do seu aluno, conhecendo aquilo que ele já sabe, o 
que ainda pode saber, e como ele realiza suas ativida-
des. Sendo assim, ele busca conhecimentos e estraté-
gias que atendam aos diferentes estilos de ensinar e 
de aprender entre seus alunos. Ao abordar a figura do 
professor é preciso ressaltar que o objetivo é fazer com 
que o aluno passe a aprender com mais reflexivida-
de, consciência e autonomia tendo um professor com 
foco no seu autoconhecimento e com a possibilidade 
de conhecer-se como ser humano e profissional.  

O professor ao tomar consciência de suas atitudes, 
da elaboração de suas aulas e da prática pedagógica 
executada com o aprendiz, tem a possibilidade de 
compreender as estratégias adequadas a serem uti-
lizadas a cada aula planejada. Quando ao executar 
a atividade, algo que não foi planejado, ou seja, um 
imprevisto acontecer é preciso que o professor tenha 
controle e seja habilidoso para conduzir a situação de 
modo que o objetivo final seja alcançado. 

 É importante que o professor/professora tenha 
conhecimento de si como educador e mantenha um 
diálogo próximo consigo e com o outro para acom-
panhar seu desenvolvimento e avaliar sua prática pe-
dagógica com a intenção de modificar o que pode ser 
melhorado e permanecer com os aspectos positivos.  
A inferência do professor na aprendizagem do aluno é 
importante dentro da sua prática, pois é a partir dessa 
atitude, que ele tem a possibilidade de conhecer como 
ele estabelece suas relações com a aprendizagem. 

 O exercício de ser professor é de extremo com-
promisso com a formação de uma vida, que precisa 
ser cuidada e acompanhada durante o seu desenvolvi-
mento para estabelecer boas relações e aprendizagens 
que possam multiplicar-se com a trajetória acadêmica 
de cada aprendiz. 

*Ana Regina Caminha Braga (https://
anareginablog.wordpress.com/) é escri-
tora, psicopedagoga e especialista em edu-
cação especial e em gestão escolar.

Paraná lança aplicativo exclusivo 
para professores da rede estadual

Novidade tem como 
objetivo facilitar in-
teração e comuni-

cação entre professores, alu-
nos e escola. Pelo aplicativo, 
docentes poderão agendar e 
acompanhar datas de provas, 
trabalhos e seminários por 
meio de uma agenda pessoal.

O Governo do Paraná lan-
çou nesta quinta-feira (15), 
durante o primeiro encon-
tro da Semana Pedagógica, 
a nova versão do aplicativo 
Escola Paraná, agora com fer-
ramentas exclusivas para uso 
dos professores que atuam na 
rede estadual de ensino.

O aplicativo Escola Paraná 
Professores já está disponível 
para download plataformas 
Android e IOS. Para acessar 
as ferramentas o professor 
precisa fazer o login com seu 
CPF ou e-mail institucional 
(expresso). Desenvolvido 
pela Secretaria de Estado da 
Educação em parceria com 
a Celepar (Companhia de 
Tecnologia da Informação e 
Comunicação do Paraná), o 
app tem como objetivo faci-
litar a interação e comunica-
ção entre professores, aluno e 
escola.

“Esse aplicativo melho-
rará a comunicação e intera-
ção entre escola e família. Os 
nossos alunos, pais, diretores 
e funcionários já possuem o 
aplicativo, lançado no ano 
passado, e agora os professo-

100 mil profissionais da 
Educação participam 

da Semana Pedagógica
Cerca de 100 mil profissionais da educação se reú-

nem nessa quinta-feira (15) e sexta-feira (16) para o pri-
meiro encontro da Semana Pedagógica. Nos encontros os 
profissionais vão debater e estudar questões pedagógicas 
e administrativas para o ano letivo. O segundo encontro 
acontece nos dias 26 e 27 de julho. Na próxima segunda-
-feira (19), mais de 1 milhão de alunos retornam à rotina 
escolar.

Nesses dois dias os profissionais trabalharão ques-
tões relacionadas ao planejamento escolar e as diretrizes 
curriculares. Os agentes educacionais I e II vão estudar 
assuntos sobre o trabalho coletivo na escola e resíduos 
sólidos. “A Semana Pedagógica é uma ótima oportunida-
de para discutir questões pertinentes do cotidiano escolar 
como as diretrizes pedagógicas e também os principais 
pontos da Base Nacional Comum Curricular”, disse a 
secretária da Educação, professora Ana Seres. Agência 
Estadual de Notícias

res também poderão utilizar 
essa ferramenta e fazer a co-
municação por meio de ativi-
dades pedagógicas”, disse a se-
cretária estadual da Educação, 
professora Ana Seres.

PLANEJAMENTO E 
INTERATIVIDADE – Pelo 
aplicativo os professores po-
dem agendar e acompanhar 
as datas de provas, trabalhos, 
seminários por meio de uma 
agenda pessoal. Possibilita 
ainda mais interatividade en-
tre professor e aluno já que 
o docente pode enviar men-
sagens para as turmas com 
avisos de provas e trabalhos, 

além de indicar livros e filmes 
relacionados aos conteúdos 
que estão sendo trabalhados 
em sala de aula.

O professor também pode 
consultar a grade horária de 
suas aulas e eventos promovi-
dos pela escola. “O aplicativo 
foi pensado para facilitar a 
interatividade entre professor, 
aluno e escola. Ele terá aces-
so rápido de onde estiver do 
seu perfil funcional no qual 
constam informações de onde 
ele está suprido, escola e sua 
carga horária”, disse o chefe 
do Núcleo de Informática e 
Informações (NII), da Secre-
taria da Educação, Claudio 
Aparecido de Oliveira.

A pedagoga da Escola 
Estadual Dom Pedro II, em 
Curitiba, Marcia Murbach, 
aprovou as funcionalidades 
do aplicativo. Segundo ela, a 
ferramenta vai permitir que 
alunos e professores tenham 
uma interação maior e tam-
bém vai aproximar pais e alu-
nos das atividades desenvolvi-
das pela escola. “Eu achei uma 
ferramenta excelente, porque 
é a modernidade inserida no 
contexto escolar, mas é im-
portante que os pais venham 
até a escola e vivenciem a vida 
acadêmica dos filhos”, afir-
mou a pedagoga.

Além do app, Marcia bai-
xou o tutorial produzido pela 
equipe técnica da Secreta-
ria da Educação disponível 
no endereço www.educacao.
pr.gov.br com todas as infor-
mações necessárias para uso 
da ferramenta. “Logo que 
recebemos a informação do 

aplicativo e as novas possibili-
dades que ele traria para esco-
la, eu já baixei no meu celular 
para ver como funcionava. A 
ferramenta é ótima porque 
ali, além dos meus dados pro-
fissionais, tem as informações 
de tudo o que está acontecen-
do na escola”, disse Marcia.

 
ESCOLA PARANÁ 

(ALUNOS) – Em agosto do 
ano passado, o Governo do 
Paraná lançou a versão do 
app para estudantes com o 
objetivo de aproximar os pais 
e responsáveis da vida escolar 
dos estudantes e diminuir os 
índices de evasão. A primeira 
versão da ferramenta permi-
te que estudantes, pais e fa-
miliares façam consultas de 
notas, grade de aulas, eventos 
escolares (jogos, palestras, re-
uniões) e interajam com pro-
fessores e colegas, via mensa-
gens.

Para acessar a ferramenta 
basta entrar com o número 
da matrícula (estudantes) ou 
CPF (caso dos pais ou respon-
sáveis). Os pais ou respon-
sáveis podem acompanhar 
o desempenho do aluno por 
matérias e períodos, acessar 
resumos dos horários de au-
las, boletins, além de consul-
tar quais matérias e até pro-
fessores o aluno terá no dia.

Em três meses de uso o 
aplicativo foi o mais votado 
entre os cases de tecnologia 
da informação da iniciativa 
pública e privada da Região 
Sul na quarta edição do Prê-
mio Case de Sucesso Portal 
IT4CIO.

HEDESON ALVES

Professora Marcia Burbak mostra o aplicatico
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Receita Federal bate recorde 
de autuações em 2017

Projeto Social de Jiu 
Jitsu em Nova Esperança

A Receita Federal bate 
recorde de autuações 
em 2017 alcançando 

R$ 204,99 bilhões em crédi-
to tributário, o maior valor 
desde 1968. Desse valor, no 
entanto, apenas R$ 638,4 
milhões foram pagos até o 
momento. O restante, que 
equivale a 97,21% do valor 
lançado, está em fases inter-
mediárias de cobrança ou 
correm em processos judi-
ciais, ainda não julgados.

O valor total superou a 
expectativa de R$ 143,43 bi-
lhões em fiscalizações para o 
ano e representa um montan-
te 68,5% maior do que o va-
lor lançado em 2016, que foi 
R$ 121,66 bilhões. A maior 
parte dos 204,99 bilhões, R$ 
199,3 bilhões, advém de au-
ditorias externas. Os demais 
R$ 5,6 bilhões, de revisão de 
declarações.

"É o maior resultado da 
série histórica, desde 1968. 
Esses números refletem so-
bretudo o trabalho dos au-
ditores fiscais", diz o subse-
cretário de Fiscalização da 
Receita Federal, Iágaro Jung 
Martins.

Segundo Martins, ain-
da é necessária a conclusão 
dos processos tanto admi-
nistrativos quanto na Justiça 
para medir quanto será efe-
tivamente pago. Em média, 
processos de maior valor de-

FALA LEITOR!

Abertura dos Supermercados aos domingos 
gera polêmica e tema divide opiniões:
Podem se acostumar... Aqui no Estado de São 
Paulo, todos abrem uns até às 18h, outros até às 
22h. Onde trabalho mesmo fica até às 20h - Celio 
Antônio Carrascoza - Via Facebook.

Engraçado existe alguns que abrem aos domingos 
desde que era criança e ninguém nunca falou 
nada,sem contar que os preços são absurdos - 
Gisele França - Via Facebook.

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

Cultura política

Em todo ano eleitoral são promovidas campanhas que 
ressaltam a importância do voto consciente e que buscam 
incentivar as pessoas a conhecerem mais sobre os candi-
datos e suas propostas. A iniciativa é extremamente válida, 
porém só se tornará realmente eficaz quando conseguirmos 
enraizar no país uma cultura política que desperte o interes-
se e o debate sobre o funcionamento do poder público, suas 
instituições e representantes.

A democracia necessita de pluralidade e envolvimento. 
Para isso acontecer, porém, é preciso criar instrumentos que 
estimulem a participação, especialmente junto aos jovens, 
que possuem uma característica mais crítica e que, infeliz-
mente, encontram-se afastados desse processo.

Recente pesquisa com alunos da rede pública de ensino 
do Paraná promovida pelo Ministério Público/Secretaria 
Estadual da Educação, por meio do projeto Geração Atitu-
de, dimensiona a enorme dificuldade que ainda temos que 
superar. De 10.952 entrevistados, apenas 37,7% afirmaram 
ter algum interesse na política e 85,6% disseram nunca ter 
participado ou saber do que se tratava uma audiência pú-
blica.

Os dados mostram ainda uma realidade mais compli-
cada em relação à desinformação, com 41,2% dos entrevis-
tados afirmando não saber o que é a Constituição Federal 
ou o que faz um deputado estadual, enquanto mais de 30% 
disseram não conhecer as funções de um juiz ou do Minis-
tério Público. Por outro lado, a pesquisa apontou que 53,6% 
concordam totalmente com a ideia de educação política nas 
escolas e 27,8% concordam parcialmente.

O conceito de educação política nas salas de aula gera 
controvérsia devido à questão de ideologia partidária, mas 
se for promovida com um foco voltado a apresentar para 
novas gerações as funções, papéis e limites da estrutura e 
dos agentes da esfera pública, sem dúvidas seria uma im-
portante ferramenta para despertar o interesse do jovem em 
participar da construção e melhoria das políticas públicas.

Um excelente exemplo nesse sentido é a ação Parlamen-
to Universitário, promovido pela Assembleia Legislativa 
do Paraná, que permite que acadêmicos tenham a oportu-
nidade de vivenciar o processo de trabalho dos deputados 
estaduais. Sem foco partidário, o projeto representa uma 
oportunidade para que os estudantes aprendam de maneira 
prática e teórica sobre o funcionamento do legislativo.

Conhecimento e informação são essenciais para que 
possamos ter uma melhor capacidade de interpretação e 
avaliação em relação a política, desde a escolha do represen-
tante público até a fundamental fiscalização dos serviços e 
propostas. Criar canais de comunicação e aprendizado que 
estimulem as novas gerações a participarem desse processo 
é imprescindível para a constante evolução da gestão públi-
ca e para alcançarmos, gradualmente, a tão desejada melho-
ria de nossa sociedade.

ALUGA-SE
Apartamento no Edifício Mediterrâneo (Rua 
Mascarenhas de Morais): 3 quartos (2 com 

ar condicionado), suíte, cozinha planejada e 
acabamento em gesso.

Tratar direto com o proprietário: 9 9982-9309

moram dois anos para serem 
julgados administrativamen-
te. Os demais, demoram cer-
ca de seis anos. Ainda é pos-
sível processo judicial, que 
demora cerca de nove anos. 

Em 2012, apenas 4,32% 
dos processos foram julgados 
improcedentes até dezem-
bro de 2017. Isso representa 
16,93% do valor total. "A nos-
sa expectativa é que melhore 
em relação aos anos anterio-
res", diz o subsecretário.

De acordo com o balan-
ço do ano passado, os 8.969 
maiores contribuintes repre-
sentaram 79,36% das autua-

ções. Eles respondem por 
61% da arrecadação. Segun-
do o órgão, isso demonstra de 
forma transparente o foco no 
combate às infrações tributá-
rias de maior relevância.

"Significa que a fiscaliza-
ção dá muito mais atenção 
aos grandes tubarões que aos 
peixes pequenos. Dedicamos 
mais horas das nossas audi-
torias em combates grandes 
esquemas de evasão fiscal. A 
malha é em termos de valor 
de crédito tributário pequeno 
comparado às grandes eva-
sões", explica Martins.

A indústria responde pela 

maior parte do valor autua-
do, R$ 107,5 bilhões. O setor 
é seguido pela prestação de 
serviços, com R$ 21,1 bilhões 
e pelo comércio, com R$ 20,4 
bilhões. Também entre os 
maiores, os serviços finance-
rios foram autuados em R$ 
15,3 bilhões.

A Receita calcula que o re-
sultado financeiro indireto da 
Fiscalização, que em 2017 foi 
R$ 1,342 trilhões, é a própria 
arrecadação espontânea ou 
induzida decorrente da per-
cepção do risco sobre o não 
cumprimento da norma tri-
butária. Agência Brasil

Nova Esperança agora 
conta com um gran-
de projeto social 

para crianças carentes em 

situação de risco social e ido-
sos para a prática de Jiu Jitsu.

Esse projeto será desen-
volvido pela equipe de Jiu 

É o maior resultado da série histórica, desde 1968. Esses números refletem sobretudo o trabalho 
dos auditores fiscais", diz o subsecretário de Fiscalização da Receita Federal, Iágaro Jung Martins.

Marcelo Camargo/Agência Brasil

Jitsu Team Oliveira, em par-
ceria com a Igreja Universal 
do Reino de Deus, nas de-
pendências da Igreja.

Não será cobrado mensa-
lidade das crianças carentes 
em risco social e de idosos 
que queiram praticar esse 
esporte maravilhoso, para os 
adultos interessados será co-
brado apenas uma taxa para 
manter o projeto e custear as 
despesas com materiais para 
aqueles que não podem pa-
gar.

Para mais informações 

entre em contato pelo whatt-
sapp 44 9.9807-1306 (Junior).

Esse projeto conta com 
o apoio das seguintes em-
presas: Nepal Auto Peças, 
Madeireira Rio Grande, Top-
farma, Zamy Design, Gaona 
Veículos, Casa das Ferragens, 
JJS Seguros (Jefinho) e Jornal 
Noroeste.

Essas são empresas visio-
nárias que apoiam nossos 
projetos e acreditam que há 
um futuro melhor para nos-
sas crianças através do espor-
te.
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Rodeio da ExpoParanavaí terá 
montarias em Touros e Cavalos

2ª Copa Atalaia de Futsal Regional 

Peões campeões nos 
maiores rodeios do 
Brasil e do campeo-

nato da PBR Brasil e dos 
Estados Unidos, vão fazer 
o público vibrar no Rodeio 
da ExpoParanavaí 2018, 
que este ano terá uma novi-
dade: além das tradicionais 
montarias em Touros, have-
rá também a competição de 
montarias em Cavalos no 
estilo Cutiano.

Serão quatro dias de 
montarias, proporcionando 
um verdadeiro espetáculo 
no duelo entre o homem e 
o animal. A cada noite, se-
rão 50 montarias (40 em 
Touros e 10 em Cavalos). 
Os competidores, que vêm 
de várias partes do Brasil, 
vão disputar premiações 
que somam R$ 20 mil em 
dinheiro para as montarias 
em Touros e R$ 10 para as 
montarias em Cavalos.

E para animar ainda 
mais a festa, o Rodeio da 
ExpoParanavaí 2018 vai 
contar com a narração de 
Humberto Júnior e Daniel 
Tibiriçá, além dos comen-
tários de Esnar Ribeiro e 
Francis Carlos.

MONTARIAS EM 
TOUROS – O Rodeio em 
Touros ExpoParanavaí 2018 

Aconteceu na noite 
de sexta-feira, 09 de 
fevereiro a grande 

e emocionante final da 2ª 
Copa Atalaia de Futsal Re-
gional. O público não se in-
timidou com o mau tempo 
e lotou as arquibancadas do 
Ginásio de Esportes Pedro 
Felipes.

Os donos da casa en-
frentaram na final a forte 
equipe de Munhoz de Mel-
lo. Em uma partida muito 
disputada o placar final no 
tempo regulamentar foi de 
empate em 4 x 4. O grito de 
vitória veio nos pênaltis. A 
equipe de Atalaia mais uma 
vez conquistou o título e a 
premiação da competição.

O time base atalaien-
se comandado pelo técni-

co Jorge Eduardo Ruffo foi 
composto pelo goleiro Eder 
(Cururu), Raunny, Luiz 
Felipe, Jober, Luan, Lucas, 
Vagner, Uellinton (Gali-
nho), Leonardo, Diego, Jef-
ferson, Thiago, Leonardo 
de Paula e Ibsen Renan. 

O prefeito Fábio Vilhe-
na juntamente com o vice 
Duda ao final agradeceu 
a todos os municípios que 
enviaram seus atletas para 
participarem do evento, 
“em especial quero parabe-
nizar aos atletas de Atalaia 
por mais essa conquista”, 
destacou.

A 2º Copa Atalaia de 
Futsal Regional foi dispu-
tada entre os dias 10 de 
janeiro à 09 de fevereiro e 
contou com a participação 

das equipes de Atalaia, Ân-
gulo, Alto Paraná, Floraí, 
Flórida, Uniflor, Cruzeiro 
do Sul, Munhoz de Mello, 
Presidente Castelo Branco, 
Lobato, Ourizona e Nova 
Esperança. O secretário de 
esportes de Atalaia, Márcio 
Rogério Cortarelli agra-
deceu a participação das 
equipes e o apoio institu-
cional da Prefeitura e Câ-
mara para a realização do 
evento. Todos os finalistas 
receberam troféus e meda-
lhas além da premiação em 
dinheiro sendo R$ 4.000,00 
para o primeiro colocado, 
R$ 2.000,00 para o segun-
do lugar, R$ 1.000,00 para 
o terceiro e R$ 100,00 para 
o artilheiro e goleiro menos 
vazado.

ADRENALINA

ESPORTE

acontecerá em três fases: 
classificatórias, semifinal e 
final.

Repetindo o formato de 
2017, todas as noites o pú-
blico vai acompanhar os 40 
competidores montando, já 
que o rodeio será por equi-
pes. Os peões serão divi-

didos em oito equipes, que 
levarão o nome dos patroci-
nadores Máster do evento, e 
as equipes competirão entre 
si.

Para os duelos entre o 
homem e o animal, três 
grandes boiadas do Brasil 
trarão seus touros: RBI (Ge-

nética de Touros de Pulo), 
Cia. Paulo Emílio e Cia. MV 
(Michelletti Vitturi).

As premiações em di-
nheiro vão para os 10 me-
lhores na montaria em tou-
ros. O 1º lugar leva para casa 
R$ 10.000,00, o 2º lugar leva 
R$ 4.000,00 e o 3º lugar leva 

R$ 2.500,00. Já do 4º ao 10º 
lugares levam para casa R$ 
500,00 em dinheiro.

ESTILO CUTIANO – As 
montarias em Cavalos esti-
lo Cutiano contarão com a 
participação de animais tra-
zidos pelos tropeiros Xiru e 

Leandro. Serão 10 monta-
rias por noite.

A premiação vai para os 
5 melhores. O 1º lugar leva 
para casa R$ 3.000,00, o 2º 
lugar leva R$ 2.500,00 e o 3º 
lugar leva R$ 2.000,00. Já do 
4º lugar fatura R$ 1.500,00 e 
o 5º lugar R$ 1.000,00.

O prefeito Fábio Vilhena juntamente com o vice Duda agradeceu a todos os municípios que en-
viaram seus atletas e parabenizou aos atletas de Atalaia por mais essa conquista

Atalaia equipe campeã recebeu o premio de R$ 4.000,00 mais troféu e medalhas.

Munhoz de Mello, vice campeã levou para casa R$ 2.000,00 e medalhas.

Presidente Castelo Branco ficou em terceiro lugar ao vencer Uniflor e ganhou a premiação de R$ 
1.000,00 mais medalhas.
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- ATENDENTE DE PEDÁGIO 
( PCD )
- AUXILIAR DE DEPÓSITO
- AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  
( PCD )
- AUXILIAR FINANCEIRO
- BOIADEIRO
- ELETRICISTA DE 
CAMINHÃO
- EMPACOTADOR ( PCD )
- MECÂNICO DE 
CAMINHÃO
- MOTORISTA DE 
CAMINHÃO - CNH ( E )
- PINTOR DE ALVENARIA

- TÉCNICO DE APOIO AO 
USUÁRIO DE INTERNET 
(HELP DESK)
- TRABALHADOR  RURAL  ( 
PCD )

A Usina Santa Terezinha de 
Iguatemi, abriu vagas para:
- Mecânico automotivo
- Soldador automotivo
- Eletricista automotivo
 Pré-requisito - CNH: D
Interessados procurar a 
Agência do Trabalhador para 
preenchimento de Ficha de 
Inscrição.

PLANTÃODASEMANA

17/02/2018 ATÉ 23/02/2018

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

PODAS E SUBSTITUIÇÃO DE ÁRVORES
Por ano, a Secretaria de Meio Ambiente e Ur-

banismo recebe muitos pedidos de poda e subs-
tituição de árvores. Entre os motivos estão desde 
o risco de quedas e ameaças à fiação elétrica até 
disputas banais de vizinhos e irritação pelo fato de 
as folhas entupirem as calhas da casa ou sujar as 
calçadas. Em todos os casos, um especialista se di-
rige até o local para verificar se a árvore realmente 
está comprometida, se oferece riscos ou ameaças a 
segurança dos moradores e pedestres; a partir des-
se laudo é feita a autorização do corte e plantio de 
uma nova muda no local dentro do prazo estima-
do no termo de referência assinado pelo cidadão.

Como faço para solicitar a poda ou substitui-
ção?

Para realizar a solicitação de podas ou subs-
tituição de árvores, é necessário que o munícipe 
se dirija até a Secretaria de Meio Ambiente e Ur-
banismo e protocole o pedido em seu nome me-
diante a apresentação de documentos pessoais e 
comprovante de energia; no caso de podas, o pe-
dido é agendado automaticamente pela ordem de 
solicitações.

Quanto à substituição, o pedido também é 
agendado e um técnico especializado realiza a ve-
rificação de riscos e ameaças; constatado a neces-
sidade, o corte da árvore é programado. De acordo 
com o termo de responsabilidade, o morador deve 
providenciar dentro do período de 15 dias o plan-
tio de uma nova muda das espécies determinadas 
pela secretaria responsável.

Árvores embaixo da rede de alta tensão
As podas ou substituição de árvores que estão 

embaixo da rede elétrica, necessitam de auxílio da 
Copel para realizar o desligamento da rede. Nes-
te caso, o processo pode se prolongar um pouco 
mais.

Quais espécies são indicadas para substitui-
ção das árvores?

A Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
tem um mapeamento da cidade e das espécies 
mais adequadas para cada região. Sob a rede elé-
trica, a indicação é para plantio de mudas que em 
fase adulta atinjam porte médio a baixo e onde não 
há fiação, uma espécie indicada é o Alecrim-de-
-campinas que tem porte alto, é nativa da nossa 
região, semelhante com a Sibipiruna e tem vida 
útil prolongada.

O Oiti, muito comum na arborização de cen-
tros urbanos é desaconselhado devido à produção 
dos frutos que caem sobre as calçadas, podem cau-
sar acidentes e atraem moscas.

Mais um filme da Marvel 
chegou aos cinemas ontem 
e como de costume fazendo 
muito barulho. Pantera Negra 
é o mais novo filme do Univer-
so Cinematográfico da toda 
poderosa Marvel e você vai 
ficar por dentro de tudo sobre 
esse filme aqui, na Coluna Sé-
tima Arte.

Depois de Thor – Ragna-
rok, que de certa forma era 
“bonitinho, mas ordinário” e 
do desnecessário Guardiões da 
Galáxia Vol. II, a Marvel inves-
te pesado em algo mais sério e 
engajado, mesmo mantendo a 
fórmula básica que consagrou 
os filmes de herói na atualida-
de. Algo que deu muito certo 
mesmo antes da estreia do fil-
me e que tem tudo para conti-
nuar fazendo sucesso também 
após sua estreia.

Sucesso antes da estreia 
porque mesmo sem estar sen-
do veiculado nos cinemas, 
Pantera Negra já ostentava in-
críveis 97% de aprovação no 
Rotten Tomatoes, o site mais 
influente sobre crítica de ci-
nema no mundo atualmente. 
Além disso, os críticos se ren-
deram ao que viram no filme. 
Não é para menos, pois após o 
colorido e divertido (para mui-
tos esse “divertido” é sinônimo 
de bobo – risos) Thor – Ragna-

rok, a Marvel volta a essência 
em Pantera Negra e isso fica 
claro logo de cara por meio do 
diretor, Ryan Coogler, conhe-
cido por dirigir filmes como 
Creed: Nascido para Lutar e 
Fruitvale Station – A Última 
Parada, ambos dramas de peso 
que possuem protagonistas 
negros, que levaram para a tela 
dramas pessoais, familiares e 
sociais. 

Com Pantera Negra não é 
diferente, Coogler que tam-
bém assina o roteiro junta-
mente com Joe Robert Cole, 
faz uma crítica social clara a 
uma série de questões impor-
tantes sobre a luta de direitos 
iguais para negros e brancos, 
sobre a falta de responsabilida-
de com as mazelas do mundo, 
ou mesmo com a questão dos 
refugiados, tendo direito até 
mesmo a uma alfinetada indi-
reta no presidente americano 
Donald Trump antes do final 
do filme.

Quanto a questão técnica o 
filme segue os padrões da Mar-
vel, mas é muito mais sóbrio 
do que os últimos longas, não 
tendo nenhuma relação com o 
visual de Guardiões da Galá-
xia Vol. II ou Thor: Ragnarok. 
Os figurinos e as ambienta-
ções são dignas do discreto e 
fictício país africano Wakan-

da, ao qual o resto do mundo 
acha que é apenas uma nação 
subdesenvolvida, mas que na 
verdade possui uma tecnologia 
futurista baseada nas grandes 
jazidas do metal mais precioso 
do mundo (também fictício), 
o Vibranium (aquele mesmo 
utilizado para a confecção 
do mítico escudo do Capitão 
América).

Wakanda tem tudo o que 
um reino africano deve ter, 
belas paisagens, construções 
imponentes, mas tudo feito 
com muito chroma key, algo 
que incomoda muita gente, 
mas que no caso não chega a 
ser um problema. O elenco de 
Pantera Negra também é uma 
preciosidade, apresentando um 
time de ponta e extremamente 
afiado, ganhando destaque tan-
to as mulheres, Lupita Nyong'o, 
Danai Gurira e a ótima Letitia 
Wright, que traduzem todo 
o potencial e a relevância das 
mulheres Wakanda, quanto o 
protagonista T'Challa e seu an-
tagonista Killmonger, interpre-
tados pelos atores Chadwick 

Boseman e Michael B. Jordan, 
respectivamente. Eles são for-
tes, decididos e nobres com 
suas causas, mesmo que de-
monstrem ter escolhido lados 
opostos. Se você conhecer um 
mínimo de história moderna 
dificilmente não perceberá 
como a trama entre os dois é 
um reflexo ou, talvez, uma ho-
menagem a história de Martin 
Luther King e Malcom X, que 
diferentes na forma de pensar 
e agir, buscavam a mesma coi-
sa, os direitos civis e o respeito 
pela população negra dos Esta-
dos Unidos, nos anos de 1960.

Aqui cabe um comentário 
breve sobre o vilão (ou talvez 
os vilões) do filme. Já faz tem-
po que a Marvel vem sendo 
criticada por tratar com des-
caso seus vilões, de forma que 
dificilmente eles estão à altura 
dos heróis. Isso não acontece 
aqui, pelo contrário, o filme 
apresenta um vilão muito bem 
desenvolvido e bastante com-
plexo, muito além do ser bom 
ou ser mal. O filme consegue 
alcançar seriedade até mesmo 
nesse quesito.

Vamos à trama! Após a 
morte do rei T'Chaka (você 
viu isso em Capitão Améri-
ca – Guerra Civil), seu filho 
o príncipe T'Challa retorna a 
Wakanda para a cerimônia de 
coroação. Nela são reunidas 
as cinco tribos que compõem 
o reino, sendo que uma delas, 
os Jabari, não apoiam o atual 
governo. T'Challa logo recebe 
o apoio de Okoye, interpre-
tada por Danai Gurira (ela é 
a Michonne de The Walking 
Dead), que é a chefe da guarda 

de Wakanda, da sua irmã, que 
coordena a área tecnológica do 
reino, e também de Nakia, a 
grande paixão do atual Pantera 
Negra, que não quer se tornar 
rainha. Juntos, eles estão à pro-
cura de Ulysses Klaue, um dos 
vilões interpretado pelo exce-
lente Andy Serkis, que roubou 
de Wakanda um punhado de 
Vibranium, alguns anos atrás.

Falar mais do que isso é es-
tragar a sua diversão no cine-
ma! Por isso, prepare-se para 
um bom filme de herói, com 
tudo o que um blockbuster 
deve ter, mas diferente dos úl-

timos que você viu no cinema, 
com uma ar mais pesado, mais 
crítico e, porque não, mais po-
lítico. Além disso, esse filme 
é um passo importante para 
conhecermos melhor mais um 
dos heróis que irá compor o 
grande elenco da maior apos-
ta cinematográfica da Marvel, 
o filme Vingadores - Guerra 
Infinita, que em breve estará 
explodindo nos cinemas. An-
tes de terminar uma dica: são 
duas as cenas pós créditos nes-
se filme. Por isso, não banque 
o desavisado e fique até o final 
(risos). Boa Sessão! 

A Operação Lei Seca flagrou 499 motoristas embriagados 
ao volante no Rio de Janeiro, no período do carnaval, de 
acordo com balanço divulgado hoje (15).

“O nosso planejamento foi muito intenso para as festas de 
carnaval deste ano porque, historicamente, o carnaval sempre se 
apresenta como um período em que o número de acidentes au-
menta e o número de mortes no Brasil sobe significativamente. 
Os estudos apontam, pelo menos, 30%”, disse à Agência Brasil o 
coordenador da Operação Lei Seca no Rio de Janeiro, tenente-
-coronel Marco Andrade.

Foram realizadas 75 ações no período do carnaval, de sexta-
-feira (9) até o último dia 13, englobando prevenção e fiscali-
zação nas ruas. “Percebemos que embora tivéssemos investido 
muito em comunicação, o percentual de motoristas flagrados 
dirigindo sob o efeito do álcool foi muito grande. Os valores são 
quase o dobro da média anual de 2017”, disse Marco Andrade.

Durante a Operação Lei Seca no carnaval, 6.134 motoristas 
foram abordados e fiscais identificaram embriaguez em 499, o 
que representa 8,1% do total. Em todo o ano passado, a média 
encontrada foi 4,3%. No carnaval de 2017, a Lei Seca abordou 
5.747 motoristas, dos quais 451 apresentavam sinais de embria-
guez, ou 7,8% do total.

Para o tenente-coronel, o resultado mostra que a Operação 
Lei Seca está no caminho certo. “Mas ainda precisamos insistir 
muito, perseverar nessa grande campanha de conscientização 
junto à sociedade. É importante que o fluminense, o brasileiro, 
entendam que beber e dirigir não é possível, não é admissível 
em nenhuma época do ano, inclusive no carnaval, para que essa 
realidade de número de mortos possa mudar”.

CONTINUIDADE: O esquema especial da Lei Seca perma-
necerá com 250 agentes nas ruas até o próximo domingo (18), 
quando ainda sairão blocos, em sequência ao desfile das cam-
peãs, que ocorrerá no sábado (17), no Sambódromo. Serão 75 
ações diurnas e noturnas em todo o estado do Rio de Janeiro.

Já a Operação Verão continuará até o final de fevereiro. A 
operação no estado é feita diariamente, independente do perío-
do do ano, esclareceu Marco Andrade. “Vamos estar nas ruas 
durante esses dias e ao longo do ano, levando sempre essa men-
sagem à sociedade. O Poder Público cumpre o seu papel, mas é 
importante o engajamento da sociedade para que vidas sejam 
salvas”.

SAPUCAÍ: Os agentes da Lei Seca estiveram na Marquês de Sa-
pucaí nos quatro dias de desfile e realizaram 143 testes do bafômetro 
nos motoristas dos carros alegóricos antes de entrarem na Passarela do 
Samba, a fim de garantir a segurança do público e dos participantes 
das escolas. Todos os testes deram negativo para a ingestão de bebida 
alcoólica. Agência Brasil

Operação Lei Seca 
no carnaval flagra 

499 motoristas 
embriagados no Rio
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Social
Osvaldo Vidual

ADRIANA ARYDES

ASTROMAR BRAGA

MISSÃO BOA NOVA

11 MARÇO 2018 -  14 H -   SALÃO PAROQUIAL 
Nova Esperança - PR
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Realização:

- SERETARIA PAROQUIAL
- JOVENS DO GRUPO DE ORAÇÃO EMUNAH

CONVITES A VENDA:

Enlace matrimonial que movimentou a sociedade nova 
esperancense, o jovem casal Luciana Yanaze e Brayan Pasquini, 

reuniu familiares e amigos para comemorarem o enlace no Lions 
Clube, com cerimônia religiosa abençoada por Deus através do Padre 

Claudinei. Ao casal os votos de felicidades plena deste colunista. 

Ivete Vargas Leal, 
professora, ex-

vereadora, super mãe 
e avó, comemorou 

ontem, quinta-feira, 15 
de fevereiro idade nova, 
recebendo os inúmeros 

parabéns de filhos, 
netos e amigos. Ivete, 
uma mulher de fibra, 
batalhadora, honrada 

e uma das damas mais 
elegantes e culta de 

nossa sociedade.
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Inspiração: dicas para usar 
plantas e flores no banheiro

É possível levar a sensação de aconchego e frescor 
para o ambiente e não existe melhor lugar no mundo 
do que a nossa casa! Aquela sensação de aconchego e 
conforto está presente em todos os ambientes e isso 
deve ser aplicado. Há muito tempo o banheiro deixou 
de ser esquecido e passou a receber uma atenção e 
carinho especial dos moradores e tem sim virado um 
ambiente bem aconchegante.

Alguns elementos e objetos de decorações podem 
dar um toque especial no momento de finalizar a de-
coração desses ambientes. Um bom exemplo são as 
flores e plantas, que além de deixar tudo mais bonito, 
traz aquele aroma agradável.

Porém, é preciso alguns cuidados na hora de esco-
lher as plantas e flores para decorar o seu banheiro. 
Por exemplo, lírios da paz, orquídeas e antúrios são as 
mais indicadas para os ambientes úmidos, mas qual-
quer espécie pode ser usada, desde que receba os devi-
dos cuidados como rega, adubo e poda.

Também é preciso ficar atento ao perfume! Escolha 
o que mais lhe agradar. Quanto aos vasos, eles podem 
ser dos mais variados materiais: metal, cerâmica, ma-
deira e por aí vai...

Lixo é jogado criminosamente a céu aberto e 
Meio Ambiente já tem pistas dos infratores

O descarte irregular demonstra total desrespeito com o meio 
ambiente e demais concidadãos. A prática é recorrente e Secretaria 

de Meio Ambiente já tem pistas dos suspeitos da ação criminosa.A reportagem teve 
acesso a mais um fla-
grante de desrespeito 

ao meio ambiente. Após as 
festas de Carnaval uma gran-
de quantidade de lixo orgâni-
co misturado a recicláveis foi 
jogada a céu aberto no Aterro 
Sanitário de Nova Esperança, 
local este que se encontra  há 
alguns anos desativado.  

Os dias chuvosos ocorri-
dos no decorrer da semana 
acabam encontrando no lixo 
irregularmente descartado, 
ambiente propício ao acúmu-
lo de água, atraindo, moscas, 
ratos, baratas, além de larvas 
de mosquitos vetores como 
Aedes aegypti, mosquito 
causador da dengue, zika, 
chikungunya e febre amarela, 
ou seja, além dos custos que 
o descarte irregular de lixo 
traz, estas situações represen-
tam um problema de saúde 
pública, com o mau-cheiro 
e a proliferação de insetos e 
animais peçonhentos  

Segundo o Secretário de 
Meio Ambiente, Amarildo 
Ardenghi, a Prefeitura está 
tomando providências in-
tensificando as fiscalizações. 
Sobre o descarte no antigo 
aterro, ele destaca: “Ali não 
é o lugar para descartar. Lá 
em baixo no aterro nós te-
mos a rampa que se faz o 
transbordo onde tem o lixo 
orgânico. Quando acontece 
algum evento na cidade nós 
pedimos para que se faça a 
separação do lixo, separan-
do orgânico do reciclável. O 
orgânico pode ser despejado 
diretamente na área de trans-
bordo, pois ali tem as rampas 
e a caçamba lá própria para 
isso, mas o reciclável, depen-
dendo do lugar, traga até a 
cidade, entregue na Coope-
rativa dos Catadores de Ma-
teriais Recicláveis ou avisa 
que o próprio caminhão da 
cooperativa vai lá buscar, 
mas não despeje em qual-
quer lugar, pois  temos um 
lugar próprio pra isso”, frisou 
Ardenghi.  

PÉSSIMO HÁBITO
Quem tem o feio costu-

me de lançar o lixo em local 
impróprio se esconde sob o 
manto do anonimato e usa 
a falta de caráter e cidadania 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Lixo jogado a céu aberto no antigo aterro sanitário: além de estar cometendo um crime ambien-
tal, quem faz o descarte inadequado está também colocando a saúde pública em risco.

"Contamos com o apoio do cidadão para denunciar quando ver 
alguém fazendo isso. É responsabilidade de todos manter a ci-
dade limpa", conclamou  o Secretário de Meio Ambiente, Ama-
rildo Ardenghi.

“É lamentável essa situação. Vamos recolher tudo, pois este 
não é o local correto de jogar lixo”, alertou o Diretor de Meio 
Ambiente, Antonio Carlos Peloso

na tentativa de justificar o in-
justificável. Dizer que faltam 
lixeiras ou que o caminhão 
do lixo não passa nos locais 
de descarte são inverdades. 
Para quem desconhece, lixo 
doméstico e comercial da 
área urbana é coletado de 
forma regular pela prefeitu-
ra. Quanto aos entulhos de 
construção, o morador deve 
contratar o serviço de caçam-
ba para ali efetuar o despejo 
correto. 

A Secretaria do Meio Am-
biente já tem pistas de quem 
seriam os infratores. “Vamos 
mandar uma notificação pra 
quem organizou o evento que 
gerou tanto lixo, como um 
alerta. Em um segundo mo-
mento teremos que autuar. A 
partir do momento em que 
houver uma reincidência e 
tiver que aplicar multa nós 
vamos encaminhar para o 
Ministério Público. Estamos 
diante  um crime ambiental e 
já temos os suspeitos da ação. 
Caso as pessoas vejam esses 
despejos irregulares que co-
muniquem a Secretaria do 
Meio Ambiente no 3252-
3688”, orientou o Secretário. 

A comunidade tem papel 
importante para evitar que 
lixo seja jogado em lugares 
irregulares. "Contamos com 
o apoio do cidadão para de-
nunciar quando ver alguém 

Fotos: José Antônio Costa
fazendo isso. É responsabi-
lidade de todos manter a ci-
dade limpa", finalizou o Se-
cretário de Meio Ambiente, 
Amarildo Ardenghi.

O Aterro Sanitário de 
Nova Esperança fica em área 
rural (Estrada Funda), que 
por sua vez é constantemen-
te vigiado pela equipe da Se-

cretaria Municipal de Meio 
Ambiente, que foi quem 
primeiramente identificou o 
descarte irregular. 

De acordo com o artigo 54 
da Lei 9605/98 contra crimes 
ambientais, depositar lixo ir-
regularmente é considerado 
crime, sujeito a reclusão de 
um a quatro anos ao infrator.
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O concurso 2.015 da 
Mega-Sena poderá 
pagar R$ 100 mi-

lhões a quem acertar as seis 
dezenas neste sábado (17).   
No sorteio dessa quarta-
-feira (14), nenhuma apos-
ta levou o prêmio principal 
e, mais uma vez, acumulou. 
As dezenas sorteadas fo-
ram  16, 32, 40, 46, 53 e 56.

A quina teve 46 ganha-
dores. Cada um vai receber 
R$ 65.621,53. Outras 4.140 
apostas acertaram a qua-

dra e vão levar R$ 1.041,61 
cada.

Aplicado na poupança 
o prêmio de R$ 100 mi-
lhões renderia cerca de R$ 
400 mil por mês, segundo 
a Caixa.

A aposta mínima na 
Mega-Sena custa R$ 3,50 
e pode ser feita até as 19h 
(horário de Brasília) do 
dia do sorteio em qualquer 
uma das mais de 13 mil ca-
sas lotéricas do país. 

Agência Brasil

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal 
(STF) Ricardo Le-

wandowski decidiu homolo-
gar o acordo financeiro entre 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU), representantes de 
bancos e associações de de-
fesa do consumidor para en-
cerrar os processos na Justiça 
que tratam de perdas finan-
ceiras causadas a poupadores 
por planos econômicos das 
décadas de 1980 e 1990. O 
acordo foi assinado no final 
do ano passado.

A homologação do mi-

nistro era aguardada por ser 
a mais abrangente sobre a 
questão. Antes da decisão 
de Lewandowski, os minis-
tros  Dias Toffoli  e  Gilmar 
Mendes também haviam ho-
mologado ações que estavam 
sob sua relatoria. Ambos 
decidiram que, caso o pou-
pador aderisse ao acordo, as 
ações deixariam de tramitar. 
No entanto, na decisão de 
Lewandowski, as ações que 
cobram a correção não serão 
paralisadas.

“A leitura atenta da cláu-
sula em questão revela que 

Mega-Sena 
acumula e 

poderá pagar R$ 
100 milhões no 

sorteio de sábado

Supremo homologa última ação sobre 
acordo entre bancos e poupadores

ela não prevê a suspensão 
das ações durante o prazo de 
adesão ao acordo. O que ela 
prevê é, apenas, que decorri-
do o prazo de 24 meses, não 
será mais possível aderir ao 
acordo, caso em que ações 
judiciais prosseguirão em seu 
normal andamento. Como 
não foram as partes que con-
vencionaram a suspensão dos 
processos, não teriam elas 
competência para fazer per-
sistir ou cessar a suspensão”, 
argumentou o ministro.

O acordo vale para quem 
ingressou com ação na Justi-
ça e prevê pagamento à vista 
para poupadores que tenham 
até R$ 5 mil a receber. Já os 
que tem saldo entre R$ 5 mil 

e R$ 10 mil, receberão em três 
parcelas, sendo uma à vista e 
duas semestrais. A partir de 
R$ 10 mil, o pagamento será 
feito em uma parcela à vista e 
quatro semestrais. A correção 
para os pagamentos semes-
trais será feita pelo Índice de 
Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA).

O acordo também prevê 
descontos para poupadores 
que receberão quantia su-
perior a R$ 5 mil. O deságio 
varia conforme o saldo e co-
meça em 8% para aqueles que 
receberão entre R$ 5 mil e R$ 
10 mil; 14% para os que rece-
berão na faixa de R$ 10 mil a 
R$ 20 mil; e 19%  para inves-
tidores que têm direito a rece-

ber mais de R$ 20 mil.
O acordo é relativo à cor-

reção de aplicações na pou-
pança durante a entrada em 
vigor dos planos econômicos 
Bresser (1987), Verão (1989) 
e Collor 2 (1991). Pelas esti-
mativas do Instituto Brasilei-
ro de Defesa do Consumidor 
(Idec), cerca de 3 milhões de 
pessoas poderão ser benefi-

ciadas.
Negociado entre o Idec, 

a Frente Brasileira dos Pou-
padores (Febrapo) e a Fede-
ração Brasileira de Bancos 
(Febraban) há mais de duas 
décadas, o acordo foi media-
do pela AGU e teve supervi-
são do Banco Central (BC). 

Abr.

Lewandowski 
homologa última 

ação do acordo dos 
poupadores
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