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Gatuno foge desesperado 
após tentativa de assalto 

no centro da cidade 

REGIÃO: Presidente Castelo Branco realiza “arrastão 
de limpeza” em toda a cidade. PÁG. 6
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Campanha eleitoral 
mais restritiva
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RESPINGOS

Educação pública 
e pesquisas 
caminham para  
o fundo do poço! 
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SÉTIMA ARTE

Christopher Robin 
– Um Reencontro 
Inesquecível
PÁG. 13

A PEDIDO DO MP

PÁG. 4

Justiça determina 
que prefeita de 

Paranacity deixe 
de utilizar página 
do Município para 
promoção pessoal

Apuração da Promotoria de Justiça 
demonstrou que a prefeita Sueli 

Wanderbrook  tem se utilizado do site 
institucional para se autopromover, 
vinculando notícias que seriam de 

interesse público à sua própria imagem

Prefeita Sueli 
Wanderbrook 

Foto: D
ivulgação

Confira o edital de abertura para teste 
seletivo de estágio para a Vara Cível
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DESDE MAIO DE 1995

Está aberta oficialmente a temporada de caça 
aos votos dos eleitores. Desde ontem, quinta feira 
(16) a propaganda eleitoral, gratuita e paga, está 
autorizada em todo o território nacional. Até 6 de 
outubro, os partidos e coligações poderão distri-
buir material gráfico, promover caminhadas, car-
reatas, passeatas e utilizar carro de som pelas ruas 
para divulgar jingles e mensagens de candidatos.

Por sua vez, a propaganda eleitoral gratuita no 
rádio e na televisão teve seu período encurtado de 
45 para 35 dias (começa em 31 de agosto).

A minirreforma eleitoral, aprovada em 2017, 
tornou os recursos visuais e sonoros ainda mais 
restritos. A campanha deste ano deve ficar mais si-
lenciosa e visualmente menos poluída. Os partidos 
e as coligações, por exemplo, só poderão utilizar 
alto-falantes ou amplificadores de som, nas suas 
sedes ou em veículos, das 8h às 22 horas. O horá-
rio para o uso de aparelhagem de sonorização fixa 
é mais flexível das 8h à meia-noite, podendo ser 
prorrogado por mais duas horas quando se tratar 
de comício de encerramento de campanha.

Os carros também não poderão mais ser total-
mente adesivados, os chamados envelopamentos. 
A lei permite adesivos comuns de até 50 cm x 50 
cm ou microperfurados no tamanho máximo do 
vidro traseiro do veículo. Os cavaletes móveis, bas-
tante usados nas eleições anteriores, estão proibi-
dos para a campanha deste ano.

A divulgação paga, na imprensa escrita, e a re-
produção, na internet, do jornal impresso, de até 
dez anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, 
em datas diversas, para cada candidato, no espaço 
máximo, por edição, de 1/8 (um oitavo) de página 
de jornal padrão e de 1/4 (um quarto) de página de 
revista ou tabloide será permitida até 5 de outubro.

A minirreforma eleitoral permite que pessoas 
físicas façam doações para a campanha de candi-
datos. O limite é de 10% dos rendimentos brutos 
do doador no ano anterior à eleição

O protagonismo da internet será testado na 
eleição 2018. Pesquisadores de comunicação e 
consultores eleitorais assinalam que os 147,3 mi-
lhões de eleitores brasileiros escolherão seus re-
presentantes sob influência inédita de conteúdos 
compartilhados nas redes sociais e aplicativos de 
mensagens instantâneas, em especial no Facebook 
e no WhatsApp.

Segundo especialistas, nas plataformas da in-
ternet, diferente da televisão e do rádio, que veicu-
lam o horário eleitoral gratuito, a comunicação é 
individualizada e interativa. Os conteúdos são me-
diados pelos usuários, em lugar de vídeos e peças 
sonoras veiculados para grandes audiências, sem 
possibilidade de resposta ou de reencaminhamen-
to.

Porém, essa é a grande incógnita das eleições 
2018. A internet ajudará ou prejudicará o candida-
to? Já pensou começar o dia ou mesmo terminar 
com inúmeras mensagens no WhatsApp, Insta-
gram ou Facebook com “santinhos digitais”?

Acredito que o eleitor perderá o interesse pelo 
candidato facilmente e na reta final das eleições 
nem mais abrirá as mensagens se a interação não 
for bem feita. Desta forma não apenas a campa-
nha, mas a candidatura encontrará restrições não 
da Justiça Eleitoral, mas do eleitor, o que é pior 
para o candidato.

“O meu ideal político é a democracia, para que 
todo o homem seja respeitado como indivíduo e 

nenhum venerado”.
Albert Einstein, (1879 – 1955), físico teórico alemão 

que desenvolveu a teoria da relatividade geral

***

Campanha eleitoral 
mais restritiva

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"O dinheiro possui a perigosa habilidade 
de colocar venda em nossos olhos, a 
perigosa capacidade de congelar e 
insensibilizar as mãos, os olhos, os 
lábios e os corações das pessoas". 
(Dom Helder Camara)

Sou católico, mas tenho muitos amigos (as) que vivem ex-
periências religiosas diferentes das que eu vivo: muçulmanos, 
budistas, afro-brasileiros, bahái´s, protestantes, etc. E, acredito, 
a diversidade da situação jamais se apresentou como problema 
para se afirmar o império do amor, da tolerância e da frater-
nidade.

É possível afirmar que a multiplicidade é o melhor local 
para se praticar o diálogo. Aliás, o diálogo entre diferentes é 
muito mais frutífero do que o monólogo entre iguais. Se no 
primeiro há crescimento, no último, somente estagnação. É a 
partir do diálogo que abrimos nossos mundos para conhecer 
outros mundos – tão belos quanto os nossos. O diálogo nos 
ajuda a espantar o medo e ainda permite que reconheçamos 
uns aos outros como membros de uma mesma comunidade 
humana.

Somos plurais! E é exatamente na pluralidade que se refor-
çam os traços de identidade de cada experiência religiosa. Na 
diversidade tecemos a teia da solidariedade que nos une numa 
grande fraternidade. Nesse sentido, reconhecer o pluralismo 
religioso e a necessidade do diálogo hiper-religioso não consti-
tui de nenhuma forma uma patologia ou decadência confessio-
nal, mas um dado positivo da realidade. Pode-se dizer que cada 
expressão religiosa revela algo do mistério de Deus e nenhuma 
pode pretender possuir qualquer monopólio sobre a revelação.

A amizade que nutro em meio ao diálogo hiper-religioso é 
instrumento essencial para criar sentimento de respeito e tole-
rância na relação com o outro e em relação a outros mundos 
que pareciam tão diferentes, distantes e até mesmo (por ab-
soluta falta de informação) esquisitos. Quando resolvi sair do 
meu próprio mundo religioso (uma redoma que reiteradamen-
te colocamos ao redor de nós mesmos e que impede a aproxi-
mação para o diálogo) e me dirigir em direção a outros campos 
religiosos, qual não foi a minha surpresa ao contemplar o belo, 
a serenidade, a sabedoria, a espiritualidade e a salvação reves-
tidas com outras roupagens diferentes daquelas com as quais 
meus olhos haviam se acostumado.

Diante do novo me fiz novamente aprendiz ao me relacio-
nar com novos irmãos e irmãs de outras convicções. Não os en-
xergava mais como inimigos ou concorrentes que precisam ser 
vencidos (ainda que o mercado de bens religiosos seja cada vez 
mais competitivo). E, por isso mesmo, não me vejo superior 
ou inferior aos que creem de uma maneira diferente da minha.

Talvez tenhamos chegado num momento em que não pre-
cisemos mais hierarquizar os discursos como sendo verdadei-
ros ou falsos. Não há discursos religiosos falsos. Existem, sim, 
discursos religiosos que dão sentido e significado à ordem das 
coisas e à própria existência. Quando hierarquizamos os dis-
cursos, principalmente os religiosos, deixamo-nos seduzir pelo 
erro de dogmatizar o único em detrimento da variedade. Dis-
cursos únicos são discursos absolutos. Narrativas únicas são 
narrativas totalizantes e totalitárias. Quando atribuímos vali-
dade universal e cósmica a um único tipo de discurso vemos as 
outras pessoas e outros discursos como pessoas que pensam e 
vivem no erro. E, por isso, criticamos as demais pessoas e seus 
discursos construindo guetos religiosos.

Minha identidade cristã se fortalece quando posso chamar 
meus amigos fraternalmente de irmãos e irmãs. Hoje, imagino 
meu corpo composto de vários altares onde os mais variados 
deuses se reúnem numa grande celebração para me tornar 
mais humano. Talvez seja essa a função dos deuses que abriga-
mos em nossos “corpos-altares”: fazer com que sejamos plena-
mente humanos quando respeitamos aqueles que são diferen-
tes e, mesmo na diferença, nos assentamos para viver fraternal 
e solidariamente.

A partir do momento em que nos atrevemos a caminhar na 
estrada do diálogo hiper-religioso injetaremos nesse diálogo 
certa dose de afetividade que nos moverá a nos referir àqueles 
de outras confissões religiosas não mais como estranhos mas, 
sim, como irmãos! Separados, criamos ilhas que nos impedem 
de agir eficazmente na construção de um outro mundo possí-
vel. Porém, juntos, temos condições de sonhar com um mundo 
inclusivo e onde caibam todos.

A tolerância religiosa 
numa sociedade de 

intolerantes

* Luiz Alexandre Solano Rossi - Professor de Teologia do Centro Universitário 
Internacional Uninter. luizalexandrerossi@yahoo.com.br ou luiz.ro@uninter.com

“E, se forem necessárias 
biografias, que não sejam aquelas 
que têm por refrão: ‘Fulano de tal 

e seu tempo’, mas as que deveriam 
ter por título: ‘um lutador contra 
seu tempo”. Friedrich Nietzsche

Quando digo as pessoas sobre meu interesse por Nietzs-
che, logo vêm as perguntas: mas ele não era ateu? Ele não “ma-
tou Deus? Ou, ele não morreu louco?

Que Nietzsche era um ateu convicto e que seus últimos 
anos de vida foram assombrados pela loucura, é fato. Mas so-
bre a morte de Deus e tantos outros temas polêmicos presente 
nas suas obras, ainda há muitas questões mal compreendidas 
em relação a esse pensador. Nietzsche é um filosofo que tem 
em sua mira a cultura moderna e a comodidade do homem 
em relação a essa cultura. 

Friedrich Nietzsche (1844-1900) filósofo alemão estudou 
filologia e teologia. Entre suas obras destacam-se Além do 
bem e do mal, Ecce homo, O anticristo e Assim falou Zaratus-
tra. Em tais obras encontramos as seguintes temáticas: o eter-
no retorno do mesmo, o super-homem, a vontade de poder, 
a morte de Deus e o niilismo, que se reencontram todas no 
esforço de revelar o sentido da existência depois da morte de 
Deus. 

Mesmo um século depois de sua morte, as obras de 
Nietzsche ainda vendem muito. É comum encontrar pessoas 
fazendo citações do filósofo alemão. Citar Nietzsche é sinal de 
erudição, isso é o que as pessoas pensam. Mas citações avul-
sas sempre abrem caminho para erros de interpretação. Veja o 
que Giorgio Colli, um dos maiores especialistas em Nietzsche 
diz: “é um falsificador quem interpreta Nietzsche utilizando 
citações; pois pode fazê-lo dizer tudo aquilo que pretende, ar-
ranjando com habilidades frases autenticas a seu bel prazer”. 
Na mina desse pensador, podemos encontrar qualquer metal: 
Nietzsche disse tudo e o contrario de tudo. 

Para melhor compreendermos o pensamento de Nietzs-
che vamos começar com uma definição da filosofia em si. 

Gosto da definição de Bertrand Russell que diz que a defi-
nição de "filosofia" variará segundo a filosofia que adotarmos; 
para começar, diremos apenas que há certos problemas, julga-
dos interessantes por certas pessoas, mas que não pertencem, 
pelo menos até agora, a qualquer uma das ciências especiais. 
Esses problemas são de molde a levantar dúvidas a respeito do 
que comumente se entende por conhecimento; e se as dúvidas 
requerem resposta, esta virá unicamente por meio de um es-
tudo especial, a que denominamos "filosofia." 

Portanto, o primeiro passo para definir "filosofia" está na 
indicação de tais problemas e dúvidas - e será também o pri-
meiro passo no verdadeiro estudo da filosofia. A filosofia ori-
gina-se de uma tentativa obstinada de atingir o conhecimento 
real. Aquilo que passa por conhecimento, na vida comum, 
padece de três defeitos: é convencido, incerto e, em si mesmo, 
contraditório.

Porém, Nietzsche não foi um filosofo do tipo “convencio-
nal”, como Hegel foi, e que trabalhou de forma metódica para 
criar uma teoria nova sobre a natureza do conhecimento. Em 
vez disso, Nietzsche percorreu amplamente questões de prin-
cípios morais e religião em diversas obras escritas com inten-
sidade, refletindo sobre o que faz os seres humanos agirem da 
forma como agem.  

Nietzsche é um “espírito livre para espíritos livres”, ou 
seja, se você é um “dogmático” de mente fechada, jamais terá 
condições de apreciar a inquietude, a busca pelo novo, pela 
mudança, a vontade de ter uma vontade livre que Nietzsche 
possuía. 

Apesar de criticar ferozmente o cristianismo, a critica de 
Nietzsche pesa especificamente sobre o “cristianismo bur-
guês” de sua época. A Alemanha de sua época estava tomada 
por um enorme otimismo, isso trouxe a sociedade burguesa 
alemã uma grande dose de contentamento em relação a si 
mesma. Nietzsche mira suas criticas diretamente sobre esse 
“contentamento” dos seus compatriotas. 

Ficou curioso? Quer saber mais? Gostaria, ao contrario 
daqueles que fazem citações avulsas de Nietzsche na expecta-
tiva de parecer “intelectuais”, compreender ainda que de forma 
introdutória os principais temas da filosofia do “explosivo” e 
um dos maiores filósofos do século XIX cujo pensamento tem 
muita influencia sobre nossa cultura?

Convido-te a acompanhar as próximas edições do JN para 
que juntos possamos compreender o pensamento daquele que 
se autointitula um “extemporâneo”, ou seja, que não é próprio 
ou característico do tempo ou 
do momento em que vive. Mas 
digo-lhes de antemão, esse é um 
caminho sem volta.

FRIEDRICH 
NIETZSCHE: filosofia 

para corajosos

Sobre o autor: Alison Henrique 
Moretti é Teólogo e acadêmico 

do curso de Licenciatura em 
Filosofia da Unipar. 

* Por Luiz Alexandre Solano Rossi
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Ministro  Lewandowski disse: 
16,38% é um modestíssimo aumen-
to!

Encabeçado pelo ministro do Su-
premo Tribunal Federal, Ricardo Le-
wandowski, aquela corte totalmente 
alheia aos problemas do país, aumen-
tou os salários de seus monarcas em 
16,38%, passando de  R$ 33,7 para R$ 
39 mil reais. E o Presidente Michel 
Temer e o Ministro da Fazenda disse-
ram que somente poderiam aumen-
tar o salário mínimo do povo brasi-
leiro em 1,8%,  passando de R$ 937 
para R$ 954. Gente, é  uma vergonha 
ter que comentar uma notícia desta, 
quando se sabe que os salários desta 
casta, são salários nababescos, além 
dos diversos benefícios que recebem 
como  auxílio moradia, auxílio pale-
tó, auxílio alimentação, auxílio livro, 
auxílio creche, auxílio saúde e outros 
mais. É com esse  salário de fome  
que o povão brasileiro sustenta esses 
togados que deveriam ter vergonha 
na cara. Esses monarcas da nação 
estão fora da realidade! É por de-
mais sabido que esse aumento acaba 
gerando o chamado "efeito cascata", 
pois percentual idêntico será dado à 
todos os  demais órgãos do Judiciário 
(Federal e Estadual), Ministério Pú-
blico (Federal e Estadual), Congresso 
Nacional,  Assembleias Legislativas. 
Prefeitos e Vereadores, gerando mais 
de 4 bilhões de despesas, num país 
onde a forme é mais aguda do que 
a espada e com mais  13 de milhões 
de desempregados.  Para o ministro 
Marco Aurélio, o STF apenas votou 
"a reposição do poder aquisitivo", 
dando a entender que o salário de 
R$ 33,7 era um salário de fome. A 
Jovem Pan Notícias divulgou que ao 
dar sua  aula, dia 13 de agosto último,  
na Faculdade de Direito da Universi-
dade de São Paulo, onde é professor 
da cadeira de Teoria Geral do Estado, 
o ministro Ricardo Lewandowski foi 
questionado pelo aluno Erick Araú-
jo, 19 anos, que  pegou o microfone 
e "fez duríssimas críticas ao Judi-
ciário e ao STF, abordando sobre o 

novo salário dos togados e ainda o 
recebimento dos diversos auxílios, 
como o de moradia no valor de R$ 
4,377. O aluno disse  também ao mi-
nistro, que já estava irritado com a 
ousadia do aluno, que Lewandowski 
estava fora da realidade, pois hoje 
nas USP não tem mais somente fi-
lhos de Juízes, mas sim, filhos de 
porteiros e de empregadas. Nós não 
podemos aceitar que sua Excelência 
defenda os seus privilégios no STF e 
depois chega aqui na Faculdade, fica 
posando de republicano e de  demo-
crata".

Faltam políticas públicas para 
deslanchar o  carro elétrico no Brasil

Enquanto diversos países no 
mundo estão avançando na tecnolo-
gia do carro elétrico, solução defini-
tiva para a redução de poluentes do 
meio ambiente  como o  monóxido 
de carbono, barulho, aqui no Brasil, 
como sempre, as coisas caminham a 
passos de tartaruga, sem avanços de 
políticas públicas para o crescimen-
to da produção e uso dos  veículos 
elétricos. Enquanto o país tem uma 
frota de cerca de 40 milhões de carros 
a combustão, temos apenas 2.500 veí-
culos de carros elétricos importados, 
sendo que 80% da maioria é híbrido 
(elétrico e combustão), a Europa ca-
minha a paços largos para dar adeus 
aos veículos a combustão. Para o 
Brasil resta um longo trecho para ca-
minhar. As políticas públicas são es-
senciais para o avanço da tecnologia 
que, inicialmente, poderão encontrar 
resistências por parte daqueles que 
comandam a política da gasolina e o 
álcool no país, mas que futuramente 
receberão todo o apoio da nação. As 
dificuldades serão normais porque 
os carros elétricos irão disputar um 
mercado existente há anos, que são 
os carros a combustão. É justamente 
é aí que faltam políticas públicas de 
financiamentos, juros baixos, linhas 
de créditos para aumentar a compra 
e posteriormente a produção desses 
veículos. Hoje, um carro elétrico im-

portado custa cerca de R$ 170 mil, 
mas a manutenção e gastos são irrisó-
rios. Para rodar 170km com um carro 
elétrico, você gasta cerca de 30kwh, 
que transformado em reais, da em 
torno de R$15. Toyota, Volks, Che-
vrolet e outras marcas já estão bem 
avançadas na tecnologia do carro elé-
trico em diversas partes do mundo.

Coisas do Cotidiano
• Lula/Haddad/Manuela - Com 

este verdadeiro triplex, o PT vem 
muito forte para as eleições de 2018. 
Nunca na história deste país, um par-
tido levou cerca de vinte mil pessoas 
para registro da candidatura de seu 
presidente como aconteceu  dia 15 de 
agosto último, em frente ao Tribunal 
Superior Eleitoral. Como a própria 
Justiça e os demais candidatos inte-
ressado sabem que se soltarem Lula 
ele será eleito presidente do Brasil, a 
ordem é mantê-lo preso. Todavia, a 
chapa  Haddad/Manuela poderá que-
brar tudo e surpreender;

• Você sabe o que é a Síndro-
me de Edwards? Conhecida como a 
Trisomia 18, trata-se de uma doença 
genética em que a pessoa  carrega três 
cópias do cromossomo  18, ao invés 
de duas. Na Síndrome de Down, a tri-
somia é no par 21. A cópia extra no 
cromossomo 18 poderá ser total, par-
cial, aleatória. A forma total é a mais 
comum e aparece em 95% dos casos. 
No momento da concepção, 23 cro-
mossomos do homem e 23 cromosso-
mos da mulher formarão um novo ser 
com 46 cromossomos em cada célula 
de seu corpo. Na trisomia ocorre mais 
precisamente na divisão celular, no 
cromossomo 18, ficando 47 cromos-
somos ao invés de 46 Os sintomas são 
semelhantes a Síndrome de  Down; 

• A Senadora Ana Amélia (PP) 
Rio Grande do Sul, vice na chapa de 
Alckmin (PSDB), já constrangeu  os 
seus correligionários, ao anunciar que 
torcia para que Dilma fizesse a Repú-
blica das Mulheres, assim como via 
muito potencial político em Manuela 
D `Ávila (PCdoB), vice de Haddad na 
chapa do  PT, além de ser  admiradora 
de  Leonel Brizola. Pelos visto, a sena-
dora Ana Amélia é fã da esquerda. Só 
faltou elogiar Lula;

• Espaço - Cultura - 60 anos da 
sexagenária Madonna. A maior es-
trela pop viva, Madonna Louise Cic-
cone, fará 60 anos no próximo dia 16 
de agosto. Carreira iniciada em 1982, 
com o compacto simples "Every-
body", os superlativos fazem parte da 

ENTRELINHAS
***Ponte em Gênova, Itália, de 1.200 metros, construída em 1960, cai e mata cerca de 40 pessoas.***Mulheres indianas 
comem no chão para aumentar a fertilidade.***Depois da saída de Dilma Rousseff da presidência, o governo neoliberal 
de Michel Temer não aplicou mais verbas no programa "Minha Casa Minha Vida" e hoje já  são mais de  40 mil imóveis 
com as obras paradas pelo país.***Durante um desfile de moda em São Paulo, fiscais entraram nos camarins exigindo a 
pedido dos  Sindicatos, quais as condições de trabalho das modelos, gerando uma confusão danada, multas, brigas, multas, 
etc.***Presidente Temer criou o Ministério da Segurança Pública, cujo o ministro é Raul Jungmann, até agora não justificou 
a sua criação. Aliás o ministério foi criado para cuidar das Polícias Federais e Polícias Rodoviárias e Polícias Rodoviárias 
Federais. É muito dinheiro gasto, desnecessariamente.***Nunca tenha certeza de nada, porque a sabedoria começa com 
a dúvida," (Sigmund Freud, austríaco, médico neurologista e psiquiatra, fundador da ciência da psicanálise: 1856-
1939).

carreira da artista. Vendeu na época, 
300 milhões de discos. Entre homens 
e  mulheres, é a cantora com parada  
com canções de  sucessos nos Esta-
dos Unidos. Em sua última turnê, 
em 82 shows, faturou quase R$ 700 
milhões. Quando surgiu aos 24 anos, 
Madonna era agressiva, usava roupas 
chocantes e gostava de mostrar o seu 
corpo através de lingeries sexy. Ma-
donna passou momentos difíceis em 
sua carreira, mas em 2016 quando foi 
eleita a mulher do ano, tinha um po-
sicionamento  que sempre achava que 
a mulher deveria defender o seu valor 
e que fizesse amizade com mulheres 
fortes. E as mulheres deveria ter con-
trole de suas vidas, opunha-se ao pu-
ritanismo. Mulheres jovens tem que 
serem sexuais. Até hoje, Madonna 
ainda é uma pop estar, apesar de estar 
morando com os seus filho num pa-
lacete próximo de Portugal, deixando 
o agitado mundo de Nova York para 
trás. Mas sempre que se lembra é uma 
popstar, Nova York é o destino.

• O general da reserva  Humber-
to Mourão (PRTB), candidato a vice 
na chapa de Jair Bolsonaro só abre a 
boca para falar  besteiras. A última 
de Mourão foi um comentário racis-
ta onde ele diz que o Brasil é um país  
em que  "os brasileiros herdaram a 
indolência do índio e a malandragem 
do africano".

Mas afinal, o que é o soluço?
Soluço é um fenômeno refle-

xo que se manifesta por contração 
espasmódica e involuntária do dia-
fragma, um músculo que separa o 
tórax do abdome e está relacionado 
diretamente com a respiração. Esse 
espasmo é acompanhado pelo fecha-
mento da glote, o que prejudica a pas-
sagem de ar para os pulmões e produz 
som típico e característico do soluço. 
Causas - Em geral, o soluço é benig-
no e costuma ser passageiro. Mas há 
casos em que o soluço é de origem 

complexa. Eis algumas causas do so-
luço: a) Ingestão de bebidas gasosas; 
b) Estresse; c) Alimentar em grande 
quantidade: d) Alimentar rapida-
mente; e) Irritação do nervo vagou 
ou frênico; f) Álcool, Tabagismo; g) 
Mudanças de temperaturas; h) Proce-
dimentos cirúrgicos; i) Fatores emo-
cionais: j) Fatores sociais; k) Em bebê 
geralmente é conseqüente de engolir 
muito ar na alimentação. Diagnósti-
co - Clínico. Tratamento - 1) Prenda 
a respiração por alguns segundos; 2) 
Puxa a língua e provoque o vômito; 
3) Gargarejo com água; 4) Respirar 
dentro de um saco; 5) Chupar limão; 
6)Flexione os joelhos sobre o peito e 
inclina-se sobre eles; 7) Coçar o céu 
da boca; 8) Medicamentos como 
Clorpromazina, Haloperidol,  Meto-
clopramida, Gabapentina. 

Educação pública e pesquisas 
caminham para  o fundo do poço! 

 A Base Nacional  Comum Cur-
ricular (BNCC)  define os direitos de 
aprendizagem de todos os alunos do 
Brasil. Mas ainda há muitas dúvidas 
sobre a importância desta política pú-
blica e as mudanças que elas trazem 
para a educação. Suas ações estão 
previstas na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional e no Plano Na-
cional da Educação.  Os currículos de 
toda a rede pública e privada deverão 
ter a BNCC como ponto referencial. 
Acontece que a recente reforma  do 
ensino médio  pelo presidente Michel 
Temer, a entidade não teve participa-
ção ativa no processo e hoje se discute 
muitos problemas da tal reforma, a 
começar pelo apoio que se dá  para 
a Língua Portuguesa e a Matemática,  
não prestigiando as demais discipli-
nas, acarretando dispensas  de profes-
sores. A separação do ensino infantil, 
ensino fundamental e ensino médio, 
bem como autorizando a privatização 
de 40% do ensino público, podendo 
chegar a 100%, se for para fazer o en-

sino a distâncias, são outras burrices 
de nosso governo entreguista. Gravís-
simo também, é a decisão do governo 
federal de retirar verbas que seriam 
aplicadas na educação e que  foram 
destinadas a outros órgãos, inclusive 
para cobrir  despesas do Judiciário 
(que excedeu 8,8% do limite de gas-
tos). Ao mesmo tempo, a Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC)  também  sofreu um corte de 
mais de R$ 500 milhões e não poderá 
fazer mais  pesquisas (como é o caso 
da FIOCRUZ que não fabricará mais 
vacinas), assim como penalizando 
aqueles que tem bolsas de estudos. 
São mais de 200 mil bolsistas. A 
Coordenação de  Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CA-
PES), fundação filiada ao Ministério 
da Educação,  que atua na expansão 
e consolidação da pós graduação 
stricto sensu (mestrado e doutorado) 
em todos os Estados do país, tam-
bém vem sofrendo com  os cortes de 
verbas constantes e falta de apoio do 
atual governo golpista. Esses cortes 
de verbas que Temer vem fazendo na 
educação e saúde, tem como objetivo 
privatizar a saúde e levar a educação 
ao desmonte, ou seja, ao fundo do 
poço, ou privatizá-la também,  mui-
tas Universidades poderão desapa-
recer  como  instituições públicas. 
Finlândia, Japão, Suécia, Coréia do 
Sul e Polônia estão entre os primeiros 
países que mais investem em educa-
ção.  Enquanto outros países  fazem 
grandes investimentos na tecnologia, 
na educação como um todo, o gover-
no brasileiro  prefere manter o povo 
na ignorância, ficando mais fácil de 
ser manobrada. Em investimentos na 
educação e tecnologia ocupamos mo-
destos 35º e 36º lugares. Quanto mais 
burra e ignorante for a população, fica 
mais fácil de ser enganada por popu-
listas e demagogos. O governo sabe 
que investir na educação, transforma 
a pessoa em cidadã.

O Presidente do Conselho 
de Segurança, Júlio César 

Carlos juntamente com o 
Coordenador de uma das 
células do Programa Vizi-
nho Solidário, Benevaldo 

José da Silva, morador da 
Rua República do Líbano, 
onde, nesta localidade, a 
união da vizinhança frus-

trou a ação de um marginal

Gatuno foge desesperado após 
tentativa de assalto no centro da cidade 

O caso aconteceu em Nova Esperança. Por meio de um aplicativo, vizinhos se 
mobilizaram, trocaram informações e em seguida acionaram a Polícia. O Projeto Vizinho 
Solidário é uma tentativa de coibir a ação de marginais a exemplo deste que se deu mal. 

VIZINHO SOLIDÁRIO

Grupos de morado-
res de Nova Espe-
rança, preocupados 

com a ação dos marginais, 
temendo furtos e roubos 
foram incentivados pelo 
Conselho de Segurança do 
Município a aderirem ao 
Projeto Vizinho Solidário, 
e usam além da identifica-
ção da casa com uma placa 
escrita “Vizinho Solidário”, 
a tecnologia para se co-
municarem rapidamente, 
avisando uns aos outros 
quando qualquer evento 
ou atitude suspeita surgem.  

O Presidente do Con-
selho de Segurança, Júlio 
César Carlos explica: “pe-
quenos núcleos de mora-
dores que se reúnem com 
o objetivo de conscientizar 
os participantes da neces-
sidade de zelarem pela se-
gurança uns dos outros. 
O programa visa também 
resgatar o sentimento co-
munitário e melhorar as 
relações entre a polícia e a 

Como funciona o Programa Vizinho Solidário:

É composto por uma célula com 6 vizinhos, os quais firmam compromisso 
entre si de mútua ajuda, tais como, um cuidar da casa do outro, informar aos 
membros de sua célula quando de longas ausências , manter um relacionamento 
mais estreito, ligar e receber ligação a qualquer hora do dia ou da noite em caso 
de situações de risco e outros procedimentos necessários. 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

comunidade”, salientou.
Recentemente houve o 

caso na região central da 
cidade em que os vizinhos 
perceberam movimenta-
ção suspeita. “Logo eles se 
articularam, avisaram no 
grupo de whatsapp e cha-
maram a polícia. Assim 
que percebeu que já estava 
sendo observado pela vizi-
nhança, o gatuno fugiu do 
local desesperadamente. 
Não foi capturado, mas já 
sabe que uma vez a vizi-
nhança unida, seus dias de 
crime já estão contados”, 
frisou Júlio César. 

BOA INICIATIVA
O Presidente do Con-

seg explica que nenhum 
dos moradores se coloca 
em situação de risco, e que 
a mobilização e monitora-
mento dos cidadãos é que 
inibe a ação dos crimino-
sos. Para as Polícias, a ini-
ciativa é vista com bons 
olhos sendo uma colabora-
ção importante ao trabalho 
por elas realizado. “O nú-
mero médio de ocorrências 
nos locais onde existem o 
Programa reduziu subs-

tancialmente. A ideia é que 
novas células de moradores 
se formem e que a cida-
de fique mais protegida, a 
começar por experiências  
promissoras como é o caso 
do Vizinho Solidário”, fina-
lizou o Presidente do Con-
selho de Segurança, Júlio 
César Carlos.  Em Nova 
esperança existem 98 re-
sidências participando do 
Programa, divididas em 06 
células (bairros) da cidade.

Interessados em mon-
tar uma célula do Vizinho 
Solidário devem entrar 
em contato com o Conseg, 
através do whatsapp (44) 
99173-4346 que vai orien-
tar some como proceder. 

Alex Fernandes França
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Com esta frase, o leitor Leonardo Lucheta faturou o livro 
“As piores invenções da História e os culpados por elas”, do 
escritor Eric Chaline que foi sorteado pelo Jornal Noroeste.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Foto: Hauney C. Malacrida

TSE registra mais de 23 mil 
candidatos às eleições de outubro

A pedido do Ministério Público, Justiça 
determina que prefeita de Paranacity 

cesse utilização de página institucional 
do Município para promoção pessoal

Mais de 23 mil candi-
datos a presidente, 
governador, sena-

dor e deputado federal, esta-
dual e distrital vão disputar 
os votos de 147,3 milhões de 
eleitores brasileiros, segundo 
dados disponíveis no portal 
do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE). Encerrado o prazo 
para registrar as candidatu-
ras, 13 nomes se apresenta-
ram para disputar o Palácio 
do Planalto em outubro.

Para governador, segun-
do a última atualização do 
Sistema de Divulgação de 
Candidaturas e de Prestação 
de Contas, 171 candidatos 
pediram registro. Desses, 17 
disputam a reeleição. O PSOL 
foi o partido que lançou o 
maior número de candida-
tos a governador, seguido do 
PSTU e do PT.

O TSE contabiliza até 
agora 6.982 candidatos para 
disputar as 513 vagas de de-
putado federal. Para depu-
tado estadual e distrital, são 
15.605 concorrentes a 1.059 

vagas nas assembleias legisla-
tivas e na Câmara Legislativa 
do Distrito Federal. Mais 295 
concorrem a 54 cadeiras no 
Senado.

Considerando o total de 
23.812 candidatos a todos os 
cargos em disputa nas elei-
ções de outubro, o PSL foi 
o partido que apresentou o 
maior número de concorren-
tes (1.259), seguido do PSOL 
(1.201), do PT (1.075) e do 
MDB (1.009). Desse contin-
gente, 30,6% são mulheres, 
cumprindo a meta prevista 
na legislação.

Quase a metade dos can-
didatos têm ensino superior 
e 55% são casados. A maioria 
tem entre 35 e 59 anos de ida-
de, mas há 50 candidatos na 
faixa de 80 a 84 anos.

O total de candidatos em 
2018 é menor que o regis-
trado em 2014 (26.162). Os 
dados podem sofrer ajustes 
conforme a Justiça Eleitoral 
vá julgando os pedidos de re-
gistro. 

Agência Brasil

A Vara Cível de Parana-
city determinou que a 
prefeita do município 

Sueli Wanderbrook  deixe de 
utilizar-se da página insti-
tucional do Município para 
promoção pessoal. A decisão 
atende pedido formulado em 
ação civil pública por ato de 
improbidade administrativa 
ajuizada pelo Ministério Pú-
blico do Paraná em face da 
gestora municipal.

Apuração da Promotoria 
de Justiça demonstrou que a 
prefeita tem se utilizado do 
site institucional para se au-
topromover, vinculando no-
tícias que seriam de interesse 
público à sua própria imagem. 
Na apuração, o MPPR destaca 

que “o portal municipal mais 
se assemelha a uma rede so-
cial da requerida do que um 
espaço para divulgação de no-
tícias e publicidade institucio-
nal, desbordando, totalmente, 
do caráter educativo, informa-
tivo ou de orientação social 
que apregoa a Constituição da 
República”.

Além de determinar a ime-
diata exclusão das publicações 
que tenham o caráter de pro-
moção pessoal, a sentença im-
põe que notícias nessa linha 
não sejam mais publicadas na 
página do Município.

Ao ajuizar a ação, a Promo-
toria de Justiça destacou que a 
prefeita negou-se a regularizar 
a situação por meio de termo 

Você acredita que depois das eleições 
a situação do Brasil vai melhorar?

Fotos: José Antonio Costa

“Tenho que acreditar, mas pra 
gente que é vereador e  represen-
ta as pessoas mais humildes, tem 
que melhorar mais pra classe me-
nos favorecida e não vemos pro-
jetos destes candidatos, por isso 
estamos bem desanimados. Mas 
a esperança é a última que morre. 
Vamos acreditar que o Brasil vai 
melhorar principalmente para os 
mais humildes que são aqueles a 
quem representamos na Câmara 
Municipal” – Alexandre Assis 
Rodrigues “Pau Véio”

“Eu acredito que sim, depen-
dendo do candidato que se ele-
ger, teremos mudanças. Temos 
vários problemas no Brasil que 
incluem Corrupção, Segurança 
Pública, empresários indo em-
bora para o Paraguai por conta 
das dificuldades que temos aqui. 
A esperança é de que as coisas 
melhorem” – Milton Cripa

“Não acredito. Vejo que estes 
candidatos não estão prepara-
dos para mudar o país. A cor-
rupção é o maior problema do 
Brasil. Só vejo uma solução para 
o Brasil: limpar tudo, geral. Reno-
var” – Célia Regina Fiats

“Eu acredito que não. Quando 
a gente estuda a Bíblia entende 
que as coisas caminham para os 
tempos do fim. Acho que pode 
estabilizar e ficar como está, mas 
melhorar, não” – Pedro Rodri-
gues Soares 

“Mereço ganhar o livro por que 
mesmo na era dos e-books não 

abro mão de ter o livro impresso 
em minhas mãos”, diz contemplado

Esta semana o Jornal 
Noroeste fez uma pro-
moção onde, desafiou 

os leitores a criarem uma fra-
se, dizendo o porquê era me-
recedor de ganhar o livro “As 
piores invenções da História 

e os culpados por elas”, do es-
critor Eric Chaline. 

Apresentado em ordem 
cronológica, o livro lança luz 
sobre o trabalho de célebres 
cientistas como Leonardo da 
Vinci, bem como de dezenas 
de outros desconhecidos que, 
com a intenção de criar algo 
novo, acabaram causando sé-
rios problemas para a huma-

nidade. Você encontrará aqui 
as mais malfadadas invenções 
que o homem já foi capaz de 
criar. Algumas fracassaram 
comercialmente (como os 
veículos híbridos humano-
-elétricos), outras trouxeram 
consequências imprevistas e 
arruinaram milhares de vi-
das (como a talidomida e a 
heroína). Algumas mataram 

o próprio inventor (como o 
voo com propulsão humana), 
outras dizimaram populações 
inteiras (como a bomba atô-
mica). E há também aquelas 
que simplesmente não trou-
xeram benefício algum (como 
o fast-food e o refrigerante).

Uma comissão, composta 
pelos editores do JN escolheu, 
dentre tantas, a frase de Leo-

nardo Lucheta, que resumiu 
em poucas palavras a impor-
tância do meio impresso para 
a sociedade. Na manhã de 
quinta-feira (16) ele recebeu, 

na sede do Jornal Noroeste, 
o exemplar da interessante 
obra, das mãos do diretor do 
periódico, Alex Fernandes 
França.

Leonardo Lucheta recebeu das mãos do editor Alex Fernandes 
França o exemplar do livro “As piores invenções da História e 
os culpados por elas”, do escritor Eric Chaline

Uma das fotos juntada 
ao processo. Apuração 

da Promotoria de Justiça 
demonstrou que a prefeita 

Sueli Wanderbrook  tem 
se utilizado do site 

institucional para se 
autopromover, vinculando 

notícias que seriam de 
interesse público à sua 

própria imagem

de ajustamento de conduta. 
Fonte:

Comunicação MPPR

A reportagem tentou falar 
com a prefeita na manhã de 
quinta-feira (16), porém, até 
o fechamento da edição não 
houve retorno quanto ao seu 
posicionamento acerca da ma-
téria.
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Anibelli critica legado deixado pelo governo PSDB/PP no Paraná

Em discurso na terça-fei-
ra (14), na Assembleia 
Legislativa, o deputado 

Anibelli Neto (MDB) desta-
cou a importância da derru-
bada dos vetos aos projetos de 
lei que instituem a reposição 
da inflação aos salários dos 
servidores dos Poderes Legis-
lativo, Judiciário, Ministério 
Público, Tribunal de Contas e 
Defensoria Pública. O deputa-
do também criticou o legado 
deixado pelo governo PSDB/
PP nos últimos anos do Para-
ná.

“A derrubada, ontem (se-
gunda-feira, 13), dos vetos da 

governadora pela Assembleia 
foi legítima e importante, pois 
os trabalhadores têm direito 
constitucional à reposição da 
inflação. Vamos continuar lu-
tando pela reposição da infla-
ção também para os servido-
res do Poder Executivo, pois 
é uma medida digna e justa”, 
destacou o líder da oposição. 
Os projetos estabelecem uma 
reposição salarial de 2,76%, 
índice referente à inflação 
acumulada entre os meses de 
maio de 2017 e abril de 2018.

O parlamentar também 
questionou o legado deixado 
pelo governo do PSDB/PP. “As 

taxas do Detran subiram até 
271%, o IPVA aumentou 40%, 
o ICMS de diversos produtos 
aumentou, inclusive da gaso-
lina. Mais de 95 mil itens de 
consumo popular deixaram 
de ter o ICMS isento. Essas 
medidas representaram uma 
redução no poder de compra 
da população em cerca de R$ 
800 milhões por ano”, disse.

Anibelli lembrou dos rea-
justes abusivos nas tarifas 
de água e energia, além do 
prejuízo de R$ 1,8 bilhão aos 
cofres públicos em virtude 
da política de antecipação do 
ICMS para empresas inscritas 

no programa Paraná Com-
petitivo. “Em março de 2017, 
o governo do Estado acei-
tou receber de oito empresas 
um total de R$ 1,7 bilhão em 
antecipação do ICMS. Mas 
para que o pagamento fosse 
antecipado e o valor entrasse 
imediatamente no caixa do 
Estado, o governo concedeu 
um desconto de R$ 1,8 bilhão 
às empresas. Foi um governo 
neoliberal, que diminuiu o 
poder de compra da popula-
ção e reduziu drasticamente 
os investimentos no Paraná”, 
destacou o parlamentar.

Assessoria de Imprensa

Nova-esperancense participa 
de trabalho voluntário com 

povos ribeirinhos na Amazônia
O cirurgião Dentista Dr. Tarcísio Mendes ficou 15 dias em comunidades indígenas e povos 
ribeirinhos no interior do Pará, região da Amazônia e relatou: “experiência incrível a de 
poder exercitar a profissão em prol da saúde bucal de uma parcela da população muitas 

vezes esquecida pelo poder público e sem condições financeiras”, disse.

SOLIDARIEDADE

“Por mais pouco que pare-
cemos fazer isto já pode efe-
tuar uma grande diferença 
na vida de alguém”. Esta fra-
se expressa o sentimento do 
Cirurgião Dentista nova-es-
perancense Dr. Tarcísio Men-
des, que doou parte do seu 
tempo e seus conhecimentos 
na área da Odontologia em 
prol de uma parcela da popu-
lação quase sempre esquecida 
pelo Poder Público: Os povos 
ribeirinhos e indígenas da 
Amazônia, que ficam às mar-
gens do Rio Amazonas.

A ida do nova-esperan-
cense se deu por meio do 
Projeto Amazônia Canaã, 
mantido pela Igreja Presbite-
riana Renovada de Arapon-
gas. Mesmo sendo católico, 
ele entende que independen-
temente de placa religiosa, 
fazer o bem é algo que deve 
nortear a vida de todos aque-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

les que se intitulam cristãos. 
“Ao chegar de avião, nave-
gamos 12 horas de barco até 
chegar à primeira comuni-
dade, composta por cerca de 
800 pessoas, a maior que esti-
vemos. Lá atendemos adultos, 
crianças e idosos, com servi-
ços de restauração, extração, 
tratamentos preventivos e 
outros procedimentos, com 
exceção a tratamento de canal 
e implante dentário, pois estes 
são mais complexos”, expli-
cou.

O grupo era composto 
por 30 pessoas, dentre estas 
15 dentistas, 01 médico e 01 

psicólogo. Os demais ajuda-
vam na organização, limpe-
za, logística e alimentação.  A 
estada da equipe foi entre 16 
a 31 de julho. Ao todo foram 
mais de 1200 atendimentos, 
com mais de três mil proce-
dimentos dentários e médicos 
realizados, em 05 comuni-
dades diferentes. “O médico 
da nossa equipe removeu li-
pomas, cistos entre outros, 
dando mais qualidade de vida 
e dignidade a estas pessoas”, 
relatou Dr. Tarcísio. 

ATENDIMENTOS:
Os atendimentos eram 

feitos no barco da expedição 
ou nas escolas das comunida-
des ribeirinhas ou indígenas. 
Cada voluntário arcou finan-
ceiramente com a própria 
despesa, além do tempo de 
permanência que os fez au-
sentar de suas atividades nas 
localidades de origem.

Esta é a segunda vez que 
Tarcísio Mendes participa do 
Projeto. A primeira foi em 
setembro do ano passado. 
“Quem participa se apaixona. 
Profissionalmente aprende-
mos a lidar com as dificul-
dades das condições adver-
sas, que são bem diferentes 
de um consultório dentário 
munido de aparelhos de últi-
ma geração, ar condicionado 
e instalações cômodas. Lá o 
calor era altíssimo, além de 
mosquitos que incomodavam 
bastante”, conta.

Além da parte clínica, os 
membros da equipe também 
faziam evangelismo, levando 
uma palavra de fé, amor e es-
perança a todos que necessi-

Foto: Hauney C. Malacrida

tavam de um consolo e alento 
espiritual. 

“Estas pessoas não tem 
acesso a praticamente nada, 
pois tudo depende de barco 
e as distâncias são enormes, o 
que nos faz refletir e aprender 
a dar valor à vida que levamos 
em nossa comunidade. Eles 
fizeram questão de nos ali-
mentar e davam o melhor do 
pouco que tinham. O almoço 
era oferecido na comunida-
de ora atendida. A base da 
alimentação era peixes (pi-
rarucu, tucunaré, surubim, 
tambaqui, pirarara e outros) 
e também carne de tartaruga, 
que até então nunca havia co-
mido. Confesso que não agra-
dou meu paladar. Uma carne 
vermelho escuro e de sabor 
fortíssimo”, conta Dr. Tarcísio.

Muitas pessoas chegaram 
a caminhar 05 horas apenas 
para ser atendidas e outros 
que foram apenas para co-
nhecer “in loco” um médico 
ou dentista, que para eles era 
algo incomum naquelas cer-
canias. 

“Aprendi a dar valor no 
que temos. Famílias, amigos, 
bens, comida e outras coisas 
que muitas vezes passam des-
percebidas. Lá parece outro 
Brasil, cheio de lutas e dificul-
dades. Embora eles tenham 
fartura de alimento, serviços 
básicos de Saúde são bastante 
precários”, finalizou Dr. Tar-
císio Mendes, que planeja re-
tornar à Amazônia em 2019. 

“A partir da visitação das áreas hoje atendidas e da constatação da situação de vulnerabilidade 
em que as comunidades locais se encontravam, foi desenvolvido o projeto com vistas a melho-
rar a qualidade de vida das populações ribeirinhas e indígenas.”, explicou Dr. Tarcísio Mendes, 
que ao retornar da Amazônia, esteve na redação do Jornal Noroeste

Equipe de Voluntários de várias partes do Brasil fazendo a diferença na vida dos povos ribeiri-
nhos e população indígena

Atendimento no barco: condições atípicas não impediram a boa ação dos profissionais envolvi-
dos no Projeto

Cirurgiões Dentistas 
durante atendimento 

em uma escola de Co-
munidade Ribeirinha 
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Presidente Castelo Branco realiza 
“arrastão de limpeza” em toda a cidade

Ação visa conscientizar a população 
sobre a necessidade de manter a cidade 

limpa evitando a proliferação de doenças

“Ficamos um mês sem 
poder coletar, pois não tí-
nhamos local adequado, po-
rém após a liberação do IAP 
da área onde era nosso antigo 
lixão retomamos o trabalho”, 
com essas palavras o secretá-
rio municipal de agricultura, 
pecuária e meio ambiente 
Pedro Rodrigues Bandeira 
Junior, explicou ao Jornal 
Noroeste na quinta-feira, 
(09) os motivos que levaram 
o município a precariedade 
na execução dos serviços de 
limpeza pública. 

Questionada, a prefeita 
Gisele Faccin (DEM) avaliou 
que desde 2013 o município 
tem demonstrado a preocu-
pação ambiental, “nosso mu-
nicípio vem alcançando im-
portantes avanços na questão 
de saneamento básico e resí-
duos sólidos urbanos. Esta 
gestão está terminando de 
implantar a rede de captação 
de esgoto sanitário, obra de 
aproximadamente R$ 4 mi-
lhões conseguidos através de 
nosso empenho e recursos 
da Funasa”, explicou.

Gisele ainda destacou que 
“logo no início do mandato 
desativamos o antigo lixão, 
como determina a política 
nacional de resíduos sóli-
dos. Implantamos a coleta 
seletiva, os arrastões contra 
a dengue e nosso lixo con-
taminante vai para aterro 
regularizado em Paranavaí. 
Compramos um caminhão 
compactador de lixo novo, 
o antigo era precário; já as-
sinamos convênio para um 
caminhão a ser utilizado na 
coleta seletiva; estamos or-
ganizando uma associação 
de catadores onde o lixo vai 
ainda gerar renda para nosso 
pessoal”, frisou.

AVANÇOS
“Fizemos o Plano Muni-

cipal de Saneamento Básico 
e Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção 
Civil e de resíduos da saúde, 
e agora estamos licenciando 
a área do antigo lixão para 
destinação de galhos e folhas 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Secretário Pedro Bandeira Junior e o diretor do meio ambiente Carlos Santos coordenam a exe-
cução dos serviços de limpeza no município. 

Área do “antigo lixão” após auxílio do IAP, orientação e licen-
ciamento prévio foi limpa e está recebendo resíduos que não 
contaminem o solo.

As equipes têm trabalhado muito para manter a cidade limpa

O que foi feito:
A Lei Municipal nº 149/1978 que instituiu o Código de 

Posturas, traz no artigo 23 o tema “Higiene Pública”, abor-
dando ainda no artigo 25 que o serviço de limpeza de ruas, 
praças e logradouros será executado pela prefeitura ou por 
concessão, sendo de responsabilidade dos moradores a 
“limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços à residência”. O 
mesmo dispositivo legal ainda proíbe o lançamento em vias 
públicas, terrenos sem edificações, bueiros e sarjetas lixo de 
qualquer origem, bem como incinerar. 

2014/ 2015- Implantação da coleta seletiva o município 
está buscando adequação e eficiência no cumprimento e 
aplicação da Lei 12.305/2010 que instituiu a Política Nacio-
nal de Resíduos Sólidos – PNRS. Projeto Cidade Limpa e 
distribuição de ‘ecobag’ - uma grande sacola que foi entre-
gue por residência e armazena todo o material reciclável até 
a coleta

2016 - Início da implantação da Rede de Esgoto em todo 
município. - Aprovado o Plano de Saneamento Municipal, 
que normatiza que galhos e folhas deverão ser limpos dos 
quintais, antes, comunicando a prefeitura no telefone 3135-
0800 sobre o recolhimento. 

2017 - Município adotou normas e posturas relaciona-
das à educação ambiental na rede municipal de ensino.

e materiais limpos não conta-
minantes da construção civil. 
Enfim, são anos de trabalho 
para irmos avançando, nossa 
preocupação é constante com 
a limpeza urbana”, pontuou 
Gisele.

No início do mês de agos-
to, após auxílio do IAP, orien-
tação e licenciamento prévio 

a área do “antigo lixão” voltou 
a receber resíduos que não 
causem contaminação.

“Aproveito a oportunidade 
para agradecer nossa equipe 
toda envolvida e conscienti-
zar a população da importân-
cia em não misturar o lixo, 
em realizar a separação corre-
ta. Só assim teremos a cidade 

que todos querem”, salientou 
a prefeita.

ARRASTÃO
Desde o final de julho fun-

cionários trabalham na lim-
peza geral do município. “A 
primeira etapa da limpeza foi 
feita e abrangeu toda a ‘parte 
debaixo’ da cidade”, avaliou 
o secretário. Essa semana o 
Jardim Progresso recebeu o 
arrastão da limpeza.

“Nosso pedido é para po-
pulação colaborar e não jogar 
o lixo em via pública. Nesta 
primeira etapa além da lim-
peza as pessoas estão sendo 
orientadas, até mesmo em 
questão da geração de resí-
duos da construção civil que é 
de responsabilidade do gera-
dor. Neste primeiro momento 
é a limpeza e orientação, caso 
a pessoa insista em jogar lixo 
será notificada e por último 
lançaremos a multa”, destacou 
Bandeira.

ECOPONTO
Em 2016, a Prefeitura de 

Presidente Castelo Branco 
criou os Ecopontos (caçam-
bas) com a intenção de pro-
mover a entrega voluntária 
pelo munícipe de pequenos 
volumes de entulho, grandes 
objetos (móveis, poda de ár-
vores etc.) e resíduos reciclá-

veis de maneira gratuita em 
unidades distribuídas em 
locais estratégicos do muni-
cípio.

Recentemente a Força 
Verde esteve no município 
e fez na opinião do secretá-
rio “uma espécie de triagem” 
dos resíduos colocados nos 
Ecopontos. “Infelizmente foi 

encontrado muito lixo, até 
mesmo animais mortos, eles 
(Força Verde) pediram para 
recolhermos os Ecopontos, 
orientar a população e após 
isso voltaremos a disponibi-
lizar”, finalizou o secretário 
municipal de agricultura, pe-
cuária e meio ambiente Pedro 
Rodrigues Bandeira Junior.

Foto: José Antônio Costa

Div.

Div.
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Município começa o cadastramento de 
empresas interessadas em obter terrenos

DESENVOLVIMENTO

A aquisição em definitivo ou concessão de uso dada pelo município pelas empresas 
fazem parte do Programa de Desenvolvimento Econômico de Nova Esperança

Interessados em obter ter-
renos, seja pelo módulo 
de concessão de uso ou 

via aquisição em definitivo, 
mais onerosa já podem fazer 
as inscrições cadastrais para o 
Programa de Desenvolvimen-
to Econômico de Nova Espe-
rança – PRODENE/Empresa 
para pessoas jurídicas confor-
me dispõe a Lei 2.434/2014. 
O objetivo do município é fo-
mentar a instalação de novas 
empresas. No caso da conces-
são de uso (módulo 1) pode 
ser para 20 anos com possi-
bilidade de renovação para 
mais 20 anos. 

O Secretário de Planeja-
mento e Desenvolvimento, 
Rafael Kreling destaca: “mui-
tas pessoas pensam que a pre-
feitura pode doar terrenos e 
isto não é permitido por lei. 
São estas as duas modalida-
des que podemos fomentar a 
instalação de novas empresas 
ou a ampliação das já exis-
tentes. Este Programa con-
templa descontos e isenção 
de taxas. Realizando esforços, 
já estamos com um cadastro 
composto por 50 empresas 
interessadas em se instalar ou 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

ampliar seus negócios. Tanto 
eu, quanto o prefeito Moacir 
Olivatti estamos indo atrás de 
empresas que possam investir 
no município”, pontuou Kre-
ling.

Para facilitar a vida das 
empresas que eventualmen-
te tenham interesse, o mu-
nicípio está efetuando o ca-
dastramento, que precisa ser 
aprovado pelo Conselho de 
Desenvolvimento local, e em 
caso de aprovação, oferecen-
do a elas uma certidão de 12 
meses permitindo-as partici-
parem, com a mesma docu-
mentação, das licitações de-
correntes no período. “Este é 
um incentivo que o município 
oferece. No próximo mês pre-
tendemos abrir a licitação de 
08 terrenos. Em outubro está 
prevista outra programação. 
Optamos por fazer em módu-
los, pois existem terrenos que 
ainda estão sendo regulari-
zados, subdividindo terrenos 
maiores, transformando-os 
em menores, possibilitando 
abrigar um número maior de 
empresas, além da criação um 
novo parque industrial”, res-
saltou o Secretário.

Empresas já instaladas por 
meio da concessão de uso e 
que tenham interesse em ad-
quirir o terreno em definitivo 

também podem comprar o 
imóvel. “Além do desconto a 
ser dado pelo município nesta 
condição, ele poder ser pago 
em até 24 parcelas. Ficando 
dona do terreno este poderá 
ser usado como garantia em 
financiamentos ou obtenção 
de carta de crédito junto a ins-
tituições bancárias. Na con-
cessão de uso estes benefícios 
não existem”, explicou Rafael. 

PARCERIAS
A Secretaria de Planeja-

mento e Desenvolvimento 
tem estabelecido parcerias 
com o Sebrae e com a Unes-
par a exemplo do Bom Negó-
cio Paraná onde recentemen-
te uma numerosa turma se 
formou. “Além de fomentar 
o crescimento do negócio, a 
capacitação contribui para a 
geração de emprego e renda, 
melhorando assim, a qualida-
de de vida da população”, sa-
lientou Kreling.

Em Nova Esperança exis-
tem atualmente 1.070 micro 
empresas individuais (MEIs) 
e o objetivo do município é 
estes empresários cresçam, 
aumentando assim emprego 
e renda para a população. Ou-
tro objetivo da Secretaria que 
está em estudo é a implanta-
ção de uma incubadora para 

instalar pequenas indústrias 
de facção, associações de bor-
dadeiras, que fazem seus ser-
viços exclusivamente para ou-
tras empresas de confecções.

O Fundo de Desenvolvi-
mento vai repassar R$174 mil 
para o município investir em 
parte das galerias no Parque 
Industrial. “Também esta-
mos trabalhando na revisão 
do Plano Diretor Municipal, 
Banco Fomento do Paraná, 

enfim, são muitas ações que 
às vezes não aparecem tanto, 
mas que estão sendo realiza-
das. Queremos parabenizar 
a Associação Comercial por 
dar início ao curso para parti-
cipação das licitações. Para se 
ter ideia, em 2015 a Prefeitura 
comprou mais de R$16 mi-
lhões e apenas R$5 milhões 
deste montante foram para 
empresas locais. Com base 
nisto queremos montar um 

escritório de compras, jun-
to à Sala do Empreendedor, 
para comunicar e ajudar as 
empresas daqui a montar os 
documentos para participa-
rem das licitações. O objeti-
vo é que o dinheiro circule e 
seja investido na cidade. Será 
um suporte dado às empresas 
neste sentido”, finalizou o Se-
cretário de Planejamento e da 
Indústria e Comércio Rafael 
Kreling.

“Já estamos com um cadastro composto por 50 empresas interessadas em se instalar ou am-
pliar seus negócios em Nova Esperança”,  disse o Secretário de Planejamento e Desenvolvimen-
to, Rafael Kreling.

Foto: Alex Fernandes França
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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AVISO DE SUSPENSÃO DE ABERTURA 
DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO 096/2018

O Município de Nova Esperança, Estado 
do Paraná, torna público a todos os 
interessados  que o edital para a AQUISIÇÃO 
DE UMA RETROESCAVADEIRA 4X4, a serem 
financiados pelo recurso disponibilizado 
pelo Governo do Estado do Paraná, através 
do Paranacidade, com abertura   marcada 
para o dia 17 de agosto de 2018 às 
14 horas, fica SUSPENSO por tempo 
indeterminado para análise da impugnação 
do edital. O Edital será republicado com 
uma nova data para abertura do certame.

Nova Esperança,  16 de agosto de 2018.
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Curitiba, 13 de Agosto de 2018 - Edição nº 2322 Diário Eletrônico do Tribunal de Justiça do Paraná

Departamento de Gestão
de Recursos Humanos

IDMATERIA1419509IDMATERIA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ

PROCEDIMENTO SELETIVO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIÁRIOS
VARA CÍVEL, DA FAZENDA PÚBLICA, ACIDENTES DO

TRABALHO, REGISTROS PÚBLICOS E CORREGEDORIA DO FORO
EXTRAJUDICIAL DO FORO REGIONAL DE NOVA ESPERANÇA

DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE MARINGÁ

EDITAL DE ABERTURA DO PROCEDIMENTO
SELETIVO DE ESTUDANTES Nº 525/2018

PROTOCOLO SEI 0052103-78.2018.8.16.6000

O Departamento de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições,
torna pública a abertura de procedimento seletivo para recrutamento de estagiários,
mediante as condições estabelecidas neste Edital e as disposições da Lei Federal
nº 11.788/2008, do Enunciado Administrativo nº 7/2008 e da Resolução nº 7/2005,
ambos do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Decreto Judiciário nº
930/2017.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente procedimento seletivo será regido por este Edital de Abertura e seus
anexos.
1.2. O procedimento seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga de
estágio não obrigatório remunerado e formação de cadastro de reserva limitado a 5
(cinco) candidato(s) aprovado(s), a estudantes de nível superior de graduação do
curso de Direito, cursando do 5º (quinto) ao 8º (oitavo) período no ato da inscrição.
1.2.1. O cadastro de reserva será formado pelos candidatos aprovados acima do
número de vagas ofertadas visando o eventual preenchimento de vagas que surjam
durante a vigência deste procedimento.
1.3. O certame terá validade de até um ano, a contar da publicação da lista de
classificação final, não podendo ser prorrogado.
1.4. Poderá participar do procedimento seletivo o estudante com idade mínima
de 16 (dezesseis) anos, desde que, quando da contratação, esteja regularmente
matriculado e com frequência efetiva em cursos, presenciais ou à distância, de
instituições de ensino conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
ou devidamente inscritas no Ministério da Educação (MEC) ou Secretaria Estadual
de Educação (SEED).
1.5. Serão destinadas 10% (dez por cento) das vagas aos candidatos portadores
de necessidades especiais (PNE), nos termos do § 5º do art. 16 da Lei Federal nº
11.788/2008, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais
do estagiário, as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais,
sendo que as vagas que eventualmente não forem preenchidas por tais candidatos
serão destinadas à ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
1.5.1. Somente será necessário reservar vaga(s) aos portadores de necessidades
especiais (PNE) nos processos seletivos cuja a oferta de vagas, ou formação de
cadastro de reserva, seja igual ou superior a 10 (dez).
2. DO ESTÁGIO
2.1. O estudante de nível superior de graduação terá carga horária de 5 (cinco) horas
diárias e 25 (vinte e cinco) horas semanais.
2.2. O estagiário fará jus ao recebimento de auxílio-transporte, no valor de R$ 8,50
(oito reais e cinquenta centavos), por dia efetivamente estagiado.
2.3. O valor da bolsa-auxílio mensal será de R$ 1.050,84 (mil e cinquenta reais e
oitenta e quatro centavos) para nível superior de graduação.
2.4. O estagiário estará coberto por apólice de seguro contra acidentes pessoais, em
caso de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e em caso
de despesas médico-hospitalares, que porventura ocorram durante a realização do
estágio e nos termos previstos na apólice de seguro contratada.
2.5. O período de estágio não excederá a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de
estagiário portador de necessidades especiais.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas exclusivamente via
Internet.
3.2. Para se inscrever o candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico
de Inscrição disponível na página específica do procedimento seletivo, sito ao
endereço eletrônico https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario , por meio da aba
"Procedimentos seletivos em andamento", escolhendo nível, área e cidade.
3.3. As inscrições estarão disponíveis do 3º (terceiro) ao 5º (quinto) dia, contados
a partir da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico, sito ao endereço
eletrônico https://www.tjpr.jus.br/diario-da-justica, considerando como extemporânea
e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.
3.4. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado ou reaberto a critério da
Administração.
3.5. Somente serão processadas as inscrições preenchidas em consonância com o
estabelecido no presente Edital, sendo que as informações prestadas pelo candidato
serão de sua inteira responsabilidade, podendo o Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, na forma da lei, excluir do procedimento seletivo o candidato que fornecer
dados inverídicos.
3.6. O candidato que efetivar mais de uma inscrição, terá somente a última inscrição
validada.
3.7. Serão indeferidas as inscrições de candidatos, cujo curso não guarde qualquer
relação com a área de atuação da vaga ofertada, em conformidade com o item 3.5
do presente Edital.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar essa condição
no ato de inscrição, nos termos e definições do Decreto Federal nº 3.298/1999,
especificando a sua deficiência, bem como anexar cópia legível do laudo médico,
expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término do período
de inscrições, do qual conste expressa referência ao código correspondente da
classificação internacional de doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do CRM do médico.
3.8.1. Na falta do laudo médico ou não contendo este as informações acima
indicadas, a inscrição será processada como de estudante não portador de
necessidade especial, mesmo que declarada tal condição.
3.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das
provas, tais como, portador de necessidades especiais, lactantes, entre outros,
deverá declará-lo no formulário eletrônico de inscrição, no espaço reservado para
esse fim, para que sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência.
3.10. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não se responsabilizará
por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação da rede, congestionamento da Internet, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, não decorrentes
da estrutura deste Tribunal de Justiça.
4. DAS PROVAS
4.1. O instrumento de seleção compreenderá duas fases, compostas por:
a) prova com questões objetivas e discursivas, conforme conteúdo programático
constante no ANEXO I; b) entrevista com a autoridade solicitante, conforme Art. 14
do Decreto Judiciário 930/2017.
4.2. A prova será composta por 2 (duas) questões discursivas, nas quais serão
analisadas a organização das ideias expostas e a correção ortográfica e gramatical,
valendo 1,5 (um e meio) ponto cada; e outras 10 (dez) questões objetivas, valendo
0,7 (zero virgula sete) pontos cada, sendo que todas versarão sobre matéria descrita
no Anexo I deste Edital.
4.3. A data e o horário de aplicação da prova serão divulgados por meio de
documento oficial de ensalamento.
4.4. A prova possui caráter eliminatório e classificatório.
4.5. Compete ao candidato acompanhar a publicação das informações relativas ao
procedimento seletivo, inclusive eventuais alterações referentes à data, horário e
local de aplicação da(s) prova(s) no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná.
4.6. O candidato deverá apresentar-se ao local da prova com pelo menos 30 (trinta)
minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
comprovante de inscrição e documento oficial de identificação original, com foto atual.
4.7. Não será admitido o ingresso do candidato ao local da realização da prova após
seu horário de início.
4.8. O tempo de realização da prova escrita será de 3 (três) hora(s), realizada sem
consulta, sendo vedada qualquer comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico, tais como telefone celular,
notebook, tablet, dentre outros.
4.9. Não haverá tempo adicional para preenchimento do cartão-resposta.
4.10. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão da seleção
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação
das provas e à pontuação mínima exigida, observado o disposto no item 3.9.
4.11. Será eliminado do procedimento seletivo o candidato que:
4.11.1. não entregar a prova e/ou o cartão-resposta ao fiscal de sala ao término do
tempo previsto para sua conclusão.
4.11.2. utilizar-se de meios ilícitos para obter vantagens na realização de provas
(consulta a livros, textos, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares e outros
aparelhos de comunicação, consulta a outros candidatos, repasse de informações a
outros candidatos, entre outros julgados impróprios pelo fiscal de sala).
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação considerará os candidatos que obtiverem pontuação igual
ou superior a 60 (sessenta) pontos, ou seja, 60% (sessenta por cento) de
aproveitamento total da prova escrita e limitada ao número previsto de vagas e para
formação do cadastro de reserva, nos termos do item 1.2, observada a reserva de
vagas prevista no item 1.5.
5.2. Ocorrendo empate na classificação, será classificado, prioritariamente, o
candidato:
5.2.1. que obtiver a maior pontuação nas questões enquadradas nos conhecimentos
específicos, quando houver;
5.2.2. com maior idade, considerando dia, mês e ano.
5.3. Conforme o Decreto Judiciário nº 930/2017, art. 37, os candidatos portadores de
necessidades especiais (PNE) aprovados constarão de listagem geral e, caso esta
listagem contenha 10 (dez) ou mais classificados, de listagem específica.
6. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA E CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. Os estudantes classificados serão convocados, segundo a ordem de
classificação, para entrevista, com a autoridade solicitante, ou a quem ele delegar,
que analisará a competência do candidato para a vaga, conforme as demandas da
unidade, o perfil acadêmico desejado e o percentual mencionado no item 1.5.
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O Departamento de Gestão de Recursos Humanos, no uso de suas atribuições,
torna pública a abertura de procedimento seletivo para recrutamento de estagiários,
mediante as condições estabelecidas neste Edital e as disposições da Lei Federal
nº 11.788/2008, do Enunciado Administrativo nº 7/2008 e da Resolução nº 7/2005,
ambos do Conselho Nacional de Justiça, bem como do Decreto Judiciário nº
930/2017.
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1. O presente procedimento seletivo será regido por este Edital de Abertura e seus
anexos.
1.2. O procedimento seletivo destina-se ao preenchimento de 1 (uma) vaga de
estágio não obrigatório remunerado e formação de cadastro de reserva limitado a 5
(cinco) candidato(s) aprovado(s), a estudantes de nível superior de graduação do
curso de Direito, cursando do 5º (quinto) ao 8º (oitavo) período no ato da inscrição.
1.2.1. O cadastro de reserva será formado pelos candidatos aprovados acima do
número de vagas ofertadas visando o eventual preenchimento de vagas que surjam
durante a vigência deste procedimento.
1.3. O certame terá validade de até um ano, a contar da publicação da lista de
classificação final, não podendo ser prorrogado.
1.4. Poderá participar do procedimento seletivo o estudante com idade mínima
de 16 (dezesseis) anos, desde que, quando da contratação, esteja regularmente
matriculado e com frequência efetiva em cursos, presenciais ou à distância, de
instituições de ensino conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná,
ou devidamente inscritas no Ministério da Educação (MEC) ou Secretaria Estadual
de Educação (SEED).
1.5. Serão destinadas 10% (dez por cento) das vagas aos candidatos portadores
de necessidades especiais (PNE), nos termos do § 5º do art. 16 da Lei Federal nº
11.788/2008, cuja ocupação considerará as competências e necessidades especiais
do estagiário, as atividades e necessidades próprias das unidades organizacionais,
sendo que as vagas que eventualmente não forem preenchidas por tais candidatos
serão destinadas à ampla concorrência, observada a ordem geral de classificação.
1.5.1. Somente será necessário reservar vaga(s) aos portadores de necessidades
especiais (PNE) nos processos seletivos cuja a oferta de vagas, ou formação de
cadastro de reserva, seja igual ou superior a 10 (dez).
2. DO ESTÁGIO
2.1. O estudante de nível superior de graduação terá carga horária de 5 (cinco) horas
diárias e 25 (vinte e cinco) horas semanais.
2.2. O estagiário fará jus ao recebimento de auxílio-transporte, no valor de R$ 8,50
(oito reais e cinquenta centavos), por dia efetivamente estagiado.
2.3. O valor da bolsa-auxílio mensal será de R$ 1.050,84 (mil e cinquenta reais e
oitenta e quatro centavos) para nível superior de graduação.
2.4. O estagiário estará coberto por apólice de seguro contra acidentes pessoais, em
caso de morte acidental, invalidez permanente total ou parcial por acidente e em caso
de despesas médico-hospitalares, que porventura ocorram durante a realização do
estágio e nos termos previstos na apólice de seguro contratada.
2.5. O período de estágio não excederá a 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de
estagiário portador de necessidades especiais.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1. As inscrições serão gratuitas e deverão ser efetuadas exclusivamente via
Internet.
3.2. Para se inscrever o candidato deverá preencher o Formulário Eletrônico
de Inscrição disponível na página específica do procedimento seletivo, sito ao
endereço eletrônico https://www.tjpr.jus.br/concursos/estagiario , por meio da aba
"Procedimentos seletivos em andamento", escolhendo nível, área e cidade.
3.3. As inscrições estarão disponíveis do 3º (terceiro) ao 5º (quinto) dia, contados
a partir da publicação deste edital no Diário da Justiça Eletrônico, sito ao endereço
eletrônico https://www.tjpr.jus.br/diario-da-justica, considerando como extemporânea
e sem validade qualquer inscrição feita fora desse período.
3.4. O prazo de inscrição poderá ser prorrogado ou reaberto a critério da
Administração.
3.5. Somente serão processadas as inscrições preenchidas em consonância com o
estabelecido no presente Edital, sendo que as informações prestadas pelo candidato
serão de sua inteira responsabilidade, podendo o Tribunal de Justiça do Estado do

Paraná, na forma da lei, excluir do procedimento seletivo o candidato que fornecer
dados inverídicos.
3.6. O candidato que efetivar mais de uma inscrição, terá somente a última inscrição
validada.
3.7. Serão indeferidas as inscrições de candidatos, cujo curso não guarde qualquer
relação com a área de atuação da vaga ofertada, em conformidade com o item 3.5
do presente Edital.
3.8. O candidato portador de necessidades especiais deverá declarar essa condição
no ato de inscrição, nos termos e definições do Decreto Federal nº 3.298/1999,
especificando a sua deficiência, bem como anexar cópia legível do laudo médico,
expedido no prazo máximo de 90 (noventa) dias antes do término do período
de inscrições, do qual conste expressa referência ao código correspondente da
classificação internacional de doenças - CID, bem como a provável causa da
deficiência, contendo a assinatura e o carimbo do CRM do médico.
3.8.1. Na falta do laudo médico ou não contendo este as informações acima
indicadas, a inscrição será processada como de estudante não portador de
necessidade especial, mesmo que declarada tal condição.
3.9. O candidato que necessitar de atendimento especial para a realização das
provas, tais como, portador de necessidades especiais, lactantes, entre outros,
deverá declará-lo no formulário eletrônico de inscrição, no espaço reservado para
esse fim, para que sejam tomadas as providências cabíveis com antecedência.
3.10. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná não se responsabilizará
por solicitação de inscrição não recebida por motivos de ordem técnica dos
computadores, falhas de comunicação da rede, congestionamento da Internet, bem
como outros fatores que impossibilitem a transferência de dados, não decorrentes
da estrutura deste Tribunal de Justiça.
4. DAS PROVAS
4.1. O instrumento de seleção compreenderá duas fases, compostas por:
a) prova com questões objetivas e discursivas, conforme conteúdo programático
constante no ANEXO I; b) entrevista com a autoridade solicitante, conforme Art. 14
do Decreto Judiciário 930/2017.
4.2. A prova será composta por 2 (duas) questões discursivas, nas quais serão
analisadas a organização das ideias expostas e a correção ortográfica e gramatical,
valendo 1,5 (um e meio) ponto cada; e outras 10 (dez) questões objetivas, valendo
0,7 (zero virgula sete) pontos cada, sendo que todas versarão sobre matéria descrita
no Anexo I deste Edital.
4.3. A data e o horário de aplicação da prova serão divulgados por meio de
documento oficial de ensalamento.
4.4. A prova possui caráter eliminatório e classificatório.
4.5. Compete ao candidato acompanhar a publicação das informações relativas ao
procedimento seletivo, inclusive eventuais alterações referentes à data, horário e
local de aplicação da(s) prova(s) no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná.
4.6. O candidato deverá apresentar-se ao local da prova com pelo menos 30 (trinta)
minutos de antecedência, munido de caneta esferográfica de tinta azul ou preta,
comprovante de inscrição e documento oficial de identificação original, com foto atual.
4.7. Não será admitido o ingresso do candidato ao local da realização da prova após
seu horário de início.
4.8. O tempo de realização da prova escrita será de 3 (três) hora(s), realizada sem
consulta, sendo vedada qualquer comunicação entre os candidatos, tampouco será
permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico, tais como telefone celular,
notebook, tablet, dentre outros.
4.9. Não haverá tempo adicional para preenchimento do cartão-resposta.
4.10. Os candidatos portadores de necessidades especiais participarão da seleção
em igualdade de condições com os demais candidatos no que se refere ao conteúdo
das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação, ao horário e local de aplicação
das provas e à pontuação mínima exigida, observado o disposto no item 3.9.
4.11. Será eliminado do procedimento seletivo o candidato que:
4.11.1. não entregar a prova e/ou o cartão-resposta ao fiscal de sala ao término do
tempo previsto para sua conclusão.
4.11.2. utilizar-se de meios ilícitos para obter vantagens na realização de provas
(consulta a livros, textos, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares e outros
aparelhos de comunicação, consulta a outros candidatos, repasse de informações a
outros candidatos, entre outros julgados impróprios pelo fiscal de sala).
5. DA CLASSIFICAÇÃO
5.1. A classificação considerará os candidatos que obtiverem pontuação igual
ou superior a 60 (sessenta) pontos, ou seja, 60% (sessenta por cento) de
aproveitamento total da prova escrita e limitada ao número previsto de vagas e para
formação do cadastro de reserva, nos termos do item 1.2, observada a reserva de
vagas prevista no item 1.5.
5.2. Ocorrendo empate na classificação, será classificado, prioritariamente, o
candidato:
5.2.1. que obtiver a maior pontuação nas questões enquadradas nos conhecimentos
específicos, quando houver;
5.2.2. com maior idade, considerando dia, mês e ano.
5.3. Conforme o Decreto Judiciário nº 930/2017, art. 37, os candidatos portadores de
necessidades especiais (PNE) aprovados constarão de listagem geral e, caso esta
listagem contenha 10 (dez) ou mais classificados, de listagem específica.
6. DA CONVOCAÇÃO PARA ENTREVISTA E CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1. Os estudantes classificados serão convocados, segundo a ordem de
classificação, para entrevista, com a autoridade solicitante, ou a quem ele delegar,
que analisará a competência do candidato para a vaga, conforme as demandas da
unidade, o perfil acadêmico desejado e o percentual mencionado no item 1.5.
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6.1.1. Consideram-se estudantes classificados para convocação para entrevista
apenas aqueles mencionados no item 5.1, ou seja, em número limitado ao previsto
de vagas e para formação do cadastro de reserva nos termos do item 1.2.
6.2. A data e o horário da entrevista serão divulgados por meio de documento oficial
de convocação para entrevista.
6.3. O entrevistador atribuirá pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) a cada candidato
entrevistado.
6.4. A classificação final do procedimento seletivo considerará a média aritmética das
pontuações obtidas na prova escrita e na entrevista pelos candidatos aprovados.
6.5. O Edital de Classificação Final dos candidatos será publicado no Diário de
Justiça Eletrônico (e-DJ) e divulgado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, contendo a ordem de classificação, o número de inscrição, o nome
completo do candidato, a nota obtida em cada uma das etapas, bem como a média
aritmética das pontuações obtidas.
6.6. Ocorrendo empate, serão considerados os critérios estabelecidos no item 5.2.
7. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO
7.1. Por ocasião da admissão, após a aprovação no procedimento seletivo, o
estudante deverá comprovar:
7.1.1. idade mínima de dezesseis anos completos, mediante apresentação de
documento de identificação;
7.1.2. inscrição no cadastro de pessoa física (CPF), por meio de comprovante;
7.1.3. matrícula e frequência regular e compatibilidade entre o curso e a vaga de
estágio ofertada, mediante apresentação de atestado, comprovante ou declaração,
emitidos, em até 30 (trinta) dias, pela instituição de ensino;
7.1.4. residência, por meio de comprovante ou declaração, emitido em até 30 (trinta)
dias;
7.1.5. celebração de termo de compromisso entre o estudante, o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná e a instituição de ensino;
7.1.6. ausência de registro de antecedentes criminais, para os maiores de dezoito
anos, mediante apresentação de certidão negativa, emitida em até 30 (trinta) dias,
ressalvado o art. 5º, inciso LVII, da CF/88;
7.1.7. não se enquadrar nas causas de impedimento previstas no Decreto Judiciário
930/2017, por meio de declaração escrita, conforme modelo disponível no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
8. DO CHAMAMENTO PARA ADMISSÃO
8.1. A unidade requisitante do procedimento seletivo será responsável pelo
chamamento para admissão do(s) candidato(s) aprovados, obedecida a ordem
de classificação, por meio de telefone e de mensagem encaminhada ao correio
eletrônico (e-mail) cadastrado pelo candidato no momento da inscrição.
8.2. É de responsabilidade do candidato fornecer, no ato da inscrição, no
campo apropriado, correio eletrônico (e-mail) válido, o qual será utilizado para o
chamamento e assinatura do termo de compromisso de estágio.
8.3. É de responsabilidade do candidato comunicar, à unidade requisitante do
procedimento seletivo, a alteração dos dados de contato (correio eletrônico,
endereço residencial, telefone fixo, telefone celular), sob pena de desclassificação
do certame decorrente do não atendimento ao chamamento formulado por meio dos
citados endereços e telefones.
8.4. Os candidatos classificados deverão ser admitidos de forma alternada, ou seja,
9 (nove) candidatos da lista geral e, subsequentemente, 1 (um) da lista específica,
em conformidade com o percentual mencionado no item 1.5.
8.5. O candidato portador de necessidade especial aprovado deverá apresentar a
via original do laudo médico comprobatório, objetivando verificar se a deficiência se
enquadra nos termos do art. 4.º do Decreto Federal nº 3.298/1999.
8.6. O horário das atividades de estágio, previsto no termo de compromisso, deverá
obedecer ao contido na Resolução 15/2010 do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, bem como na Portaria nº 627/2016, ou seja, entre 11h e 20h.
9. DA DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. Será desclassificado do procedimento seletivo o estudante que:
9.1.1. não for localizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, em decorrência de
correio eletrônico (e-mail) ou telefone desatualizados, incorretos ou incompletos;
9.1.2. deixar de comparecer ao chamamento;
9.1.3. se recusar a iniciar o estágio na data, local e horário e demais condições
estipuladas no termo de compromisso;
9.1.4. desistir da oportunidade de estágio;
9.1.5. não apresentar, por ocasião da admissão, os documentos relacionados no
7.1, ou estes forem incompatíveis com as informações prestadas no formulário de
inscrição;
9.1.6. se recusar a ser contratado para unidade diversa à que deu origem ao
procedimento seletivo, no caso de aproveitamento do procedimento seletivo por outra
unidade, desde que previsto no item 10.1. deste Edital.
9.2. Haverá desclassificação do estudante em que for constatada:
9.2.1. incompatibilidade entre a área de conhecimento do seu curso e a área de
atuação da vaga de estágio ofertada, ou entre os horários de estágio e das aulas;
9.2.2. inviabilidade da contratação ante o exíguo prazo existente até o encerramento
do curso, vez que impossibilita a vivência na prática dos conteúdos acadêmicos, por
falta de tempo hábil para a efetiva troca de experiências.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O procedimento seletivo de que trata este Edital poderá ser aproveitado
por outra unidade, respeitada a ordem de classificação final, desde que as
atividades a serem desempenhadas sejam correlatas às vagas ofertadas no presente
procedimento, ficando os candidatos cientes de que poderão ser contratados para
unidade diversa à que deu origem ao procedimento, sendo que a discordância deste
implicará na sua eliminação do procedimento.
10.1.1. O cadastro de Unidades para aproveitamento de procedimento seletivo só
poderá ser realizado junto ao sistema Hércules mediante autorização explícita e

nominal da Unidade que realizou o referido procedimento e desde que pertençam
à mesma Comarca.
10.2. A realização de estágio não criará vínculo empregatício de qualquer natureza
entre o estagiário e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
10.3. Não poderão ser admitidos os candidatos que realizam estágio em outro órgão
público ou empresa privada, salvo se houver prévio desligamento.
10.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, os editais
e os comunicados referentes a este procedimento seletivo que sejam publicados no
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
10.5. A aprovação e classificação geram ao candidato apenas a expectativa de
contratação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se reserva o direito de
proceder às contratações em quantidade que atendam às necessidades do serviço,
de acordo com a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes.
10.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aspectos gerais de Direito Constitucional;
2. Teria Gerai do Processo;
3. Noções do Código de Normas da Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná;
4. Noções Gerais do Código de Processo Civil e Código Civil.

Curitiba, 30 de julho de 2018.

MARCO AURELIO LOPES PODGURSKI
Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos

Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/5993844
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6.1.1. Consideram-se estudantes classificados para convocação para entrevista
apenas aqueles mencionados no item 5.1, ou seja, em número limitado ao previsto
de vagas e para formação do cadastro de reserva nos termos do item 1.2.
6.2. A data e o horário da entrevista serão divulgados por meio de documento oficial
de convocação para entrevista.
6.3. O entrevistador atribuirá pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) a cada candidato
entrevistado.
6.4. A classificação final do procedimento seletivo considerará a média aritmética das
pontuações obtidas na prova escrita e na entrevista pelos candidatos aprovados.
6.5. O Edital de Classificação Final dos candidatos será publicado no Diário de
Justiça Eletrônico (e-DJ) e divulgado no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná, contendo a ordem de classificação, o número de inscrição, o nome
completo do candidato, a nota obtida em cada uma das etapas, bem como a média
aritmética das pontuações obtidas.
6.6. Ocorrendo empate, serão considerados os critérios estabelecidos no item 5.2.
7. DOS REQUISITOS PARA ADMISSÃO
7.1. Por ocasião da admissão, após a aprovação no procedimento seletivo, o
estudante deverá comprovar:
7.1.1. idade mínima de dezesseis anos completos, mediante apresentação de
documento de identificação;
7.1.2. inscrição no cadastro de pessoa física (CPF), por meio de comprovante;
7.1.3. matrícula e frequência regular e compatibilidade entre o curso e a vaga de
estágio ofertada, mediante apresentação de atestado, comprovante ou declaração,
emitidos, em até 30 (trinta) dias, pela instituição de ensino;
7.1.4. residência, por meio de comprovante ou declaração, emitido em até 30 (trinta)
dias;
7.1.5. celebração de termo de compromisso entre o estudante, o Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná e a instituição de ensino;
7.1.6. ausência de registro de antecedentes criminais, para os maiores de dezoito
anos, mediante apresentação de certidão negativa, emitida em até 30 (trinta) dias,
ressalvado o art. 5º, inciso LVII, da CF/88;
7.1.7. não se enquadrar nas causas de impedimento previstas no Decreto Judiciário
930/2017, por meio de declaração escrita, conforme modelo disponível no site do
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
8. DO CHAMAMENTO PARA ADMISSÃO
8.1. A unidade requisitante do procedimento seletivo será responsável pelo
chamamento para admissão do(s) candidato(s) aprovados, obedecida a ordem
de classificação, por meio de telefone e de mensagem encaminhada ao correio
eletrônico (e-mail) cadastrado pelo candidato no momento da inscrição.
8.2. É de responsabilidade do candidato fornecer, no ato da inscrição, no
campo apropriado, correio eletrônico (e-mail) válido, o qual será utilizado para o
chamamento e assinatura do termo de compromisso de estágio.
8.3. É de responsabilidade do candidato comunicar, à unidade requisitante do
procedimento seletivo, a alteração dos dados de contato (correio eletrônico,
endereço residencial, telefone fixo, telefone celular), sob pena de desclassificação
do certame decorrente do não atendimento ao chamamento formulado por meio dos
citados endereços e telefones.
8.4. Os candidatos classificados deverão ser admitidos de forma alternada, ou seja,
9 (nove) candidatos da lista geral e, subsequentemente, 1 (um) da lista específica,
em conformidade com o percentual mencionado no item 1.5.
8.5. O candidato portador de necessidade especial aprovado deverá apresentar a
via original do laudo médico comprobatório, objetivando verificar se a deficiência se
enquadra nos termos do art. 4.º do Decreto Federal nº 3.298/1999.
8.6. O horário das atividades de estágio, previsto no termo de compromisso, deverá
obedecer ao contido na Resolução 15/2010 do Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, bem como na Portaria nº 627/2016, ou seja, entre 11h e 20h.
9. DA DESCLASSIFICAÇÃO
9.1. Será desclassificado do procedimento seletivo o estudante que:
9.1.1. não for localizado dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, em decorrência de
correio eletrônico (e-mail) ou telefone desatualizados, incorretos ou incompletos;
9.1.2. deixar de comparecer ao chamamento;
9.1.3. se recusar a iniciar o estágio na data, local e horário e demais condições
estipuladas no termo de compromisso;
9.1.4. desistir da oportunidade de estágio;
9.1.5. não apresentar, por ocasião da admissão, os documentos relacionados no
7.1, ou estes forem incompatíveis com as informações prestadas no formulário de
inscrição;
9.1.6. se recusar a ser contratado para unidade diversa à que deu origem ao
procedimento seletivo, no caso de aproveitamento do procedimento seletivo por outra
unidade, desde que previsto no item 10.1. deste Edital.
9.2. Haverá desclassificação do estudante em que for constatada:
9.2.1. incompatibilidade entre a área de conhecimento do seu curso e a área de
atuação da vaga de estágio ofertada, ou entre os horários de estágio e das aulas;
9.2.2. inviabilidade da contratação ante o exíguo prazo existente até o encerramento
do curso, vez que impossibilita a vivência na prática dos conteúdos acadêmicos, por
falta de tempo hábil para a efetiva troca de experiências.
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O procedimento seletivo de que trata este Edital poderá ser aproveitado
por outra unidade, respeitada a ordem de classificação final, desde que as
atividades a serem desempenhadas sejam correlatas às vagas ofertadas no presente
procedimento, ficando os candidatos cientes de que poderão ser contratados para
unidade diversa à que deu origem ao procedimento, sendo que a discordância deste
implicará na sua eliminação do procedimento.
10.1.1. O cadastro de Unidades para aproveitamento de procedimento seletivo só
poderá ser realizado junto ao sistema Hércules mediante autorização explícita e

nominal da Unidade que realizou o referido procedimento e desde que pertençam
à mesma Comarca.
10.2. A realização de estágio não criará vínculo empregatício de qualquer natureza
entre o estagiário e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
10.3. Não poderão ser admitidos os candidatos que realizam estágio em outro órgão
público ou empresa privada, salvo se houver prévio desligamento.
10.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar todos os atos, os editais
e os comunicados referentes a este procedimento seletivo que sejam publicados no
sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
10.5. A aprovação e classificação geram ao candidato apenas a expectativa de
contratação. O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná se reserva o direito de
proceder às contratações em quantidade que atendam às necessidades do serviço,
de acordo com a disponibilidade orçamentária e as vagas existentes.
10.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná.
ANEXO I - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Aspectos gerais de Direito Constitucional;
2. Teria Gerai do Processo;
3. Noções do Código de Normas da Corregedoria da Justiça do Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná;
4. Noções Gerais do Código de Processo Civil e Código Civil.

Curitiba, 30 de julho de 2018.

MARCO AURELIO LOPES PODGURSKI
Diretor do Departamento de Gestão de Recursos Humanos

Anexos: https://portal.tjpr.jus.br/pesquisa_athos/anexo/5993844
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Maringá FC irá lançar 
escolinha de futebol 

oficial do clube

Ex-marido suspeito de matar 
advogada no Rio tem prisão decretada

Com duas unidades de 
treinamento, a escola 
atenderá crianças e 
adolescentes dos três 

aos 17 anos

No próximo sába-
do (18) o Maringá 
Futebol Clube irá 

realizar o lançamento da es-
colinha de futebol oficial do 
clube que atenderá crianças e 
adolescentes dos três aos 17 
anos. O trabalho será realiza-
do em parceria com a Escola 
de Futebol Amistosos, que 
hoje já possui mais de 150 
alunos em duas unidades de 
treinamentos em Maringá. 
Para o lançamento oficial, o 
tricolor irá realizar um even-
to com palestras, oficinas e 
atividades físicas no Centro 
de Treinamento do Clube, a 
partir das 08h00, para pais e 
alunos que já estão matricu-
lados na escola.

O objetivo do Maringá 
FC em lançar a escolinha de 
futebol é, além de ensinar a 
prática do futebol e formar 
possíveis futuros atletas para 
o clube, principalmente for-
mar cidadãos, que praticam 
um esporte e possuem acom-
panhamento de diversos 
profissionais como psicólo-
gos, nutricionistas, médicos, 
fisioterapeutas e outros, du-
rante sua formação.

“A escolinha oficial do 
Maringá FC era mais um 
projeto que queríamos desde 
que assumimos a equipe e es-
tava nos planos para iniciar-
mos o quanto antes. Como o 
professor Preto faz um belo 
trabalho já com a escolinha 
Amistosos e mostrou in-
teresse em migra-la para o 
time, conversamos e conse-
guimos esse acordo. Sábado 
faremos o lançamento com 
várias atividades muito ba-
canas no CT para os alunos 
e seus pais e posteriormente 
abriremos para novas matrí-
culas”, explicou o diretor de 
marketing do Maringá FC, 
João Vitor Mazzer.

Além dos treinamentos o 
Maringá FC pretende apro-
ximar os alunos e suas fa-
mílias do time, com ações e 
integrações durante os jogos 
do Maringá FC. “Queremos 
trazer a criança, o adolescen-
te e a família para o Maringá 
FC, torná-lo com o tempo, o 
time do coração desses fu-
turos torcedores. Faremos 
muitas atividades em 2019 
integrando o time profissio-
nal com a escolinha”, finali-
zou Mazzer.

Segundo o diretor de fu-
tebol, Paulo Regini, o traba-
lho da escolinha é diferente 
da categoria de base e será 
realizado o monitoramento 
dos alunos para uma possível 
formação de atletas. “A esco-
linha tem a função social, de 

formação do cidadão, mas 
é por ela que o atleta passa 
antes de chegar a uma ca-
tegoria de base e é isso que 
queremos. Vamos monitorar 
e acompanhar os jogadores 
que se destacarem para que 
possamos aproveitá-los tam-
bém em nossa base e quem 
sabe futuramente virar um 
jogador do time profissio-
nal”, explicou Regini.

O evento de lançamento 
contará com um café da ma-
nhã aos participantes, sor-
teio de brindes do Maringá 
FC e oficinas direcionadas 
aos pais e alunos com pro-
fissionais de diversas áreas 
como: Psicologia com as 
doutoras Constanza Pujals 
e Dirce Ferraresi, Nutrição 
com a nutricionista Luani 
Vitali Bulla, fisioterapia com 
o fisioterapeuta Rodrigo do 
Carmo, medicina esportiva 
com o Dr. Gilson Kuroda e 
participação especial do ex-
-jogador do Tricolor, Léo 
Maringá. Após as oficinas os 
alunos realização atividades 
físicas com os professores 
nos campos do CT.

De acordo com o pro-
fessor Preto, coordenador 
da escolinha, o projeto tem 
tudo para dar certo, já que 
vai levar o nome do time da 
cidade. “Estamos muito fe-
lizes em assumir esse novo 
projeto do Maringá Fute-
bol Clube, porque faz mui-
to tempo que as crianças de 
Maringá não possuem uma 
referência profissional para 
seguir e agora teremos essa 
chance. Claro que sabemos 
que a maioria não irá conti-
nuar no futebol, mas nosso 
objetivo é contribuir com as 
famílias em sua formação 
enquanto cidadãos e deixa-
-los preparados para a vida 
e orgulhosos por terem ves-
tido a camisa do Maringá FC 
um dia”, explicou o professor.

Até o final de 2018 a es-
colinha chamará Escola de 
Futebol Amistosos – Escoli-
nha Oficial do Maringá FC, 
a partir de janeiro, já com os 
novos uniformes, a escola 
passa a chamar Escola de Fu-
tebol do Maringá FC. As au-
las serão realizadas de duas 
a três vezes por semana, de 
acordo com a idade, no Big 
Bol localizado na Rua Alan 
Kardec, 1737 ou na Cháca-
ra Vô Charles, na Rua Nildo 
Cairo, 815. Aos que tiverem 
interesse, a escolinha já está 
realizando matrículas para 
novos alunos por meio do 
telefone (44) 99929-8540.

Por assessoria de
 imprensa.

A Justiça decretou a pri-
são preventiva de Pedro 
Paulo Teixeira Júnior e 

de seu primo, Paulo Maurício, 
como suspeitos do assassinato 
da advogada Karina Garofalo, 
na tarde de ontem (15), na Bar-
ra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

A arma usada no crime foi 
encontrada em um terreno bal-
dio, próximo de onde o carro 
utilizado pelo assassino na fuga 
foi abandonado. A arma, equi-

pada com um silenciador, foi 
levada para a perícia.

Pedro Paulo é ex-marido de 
Karine e é apontado pela polícia 
como mandante do crime, com 
características de feminicídio. A 
advogada voltava para casa com 
o filho do casal de 13 anos, que 
presenciou o crime, quando foi 
alvejada por quatro tiros.

Karina estava separada de 
Pedro Paulo há cinco anos. O 
filho de Karina estava com ela, 

mas nada sofreu.

CÂMERA GRAVOU
O assassinato foi na Avenida 

Malibu, próximo à residência 
da vítima.  Segundo informa-
ções do 31°Batalhão da Polícia 
Militar, no bairro do Recreio, 
testemunhas ligaram relatan-
do a presença de uma mulher 
ferida por disparos de arma de 
fogo.

No local, os policias cons-

tataram o fato e uma equipe do 
Corpo de Bombeiros confir-
mou o óbito da vítima. A perí-
cia da Polícia Civil foi acionada.

O momento do crime foi 
gravado por uma câmera de 
segurança. O vídeo, compar-
tilhado nas redes,  mostra um 
homem atravessando a rua na 
direção dela e atirando, fugindo 
em seguida, sem roubar a bolsa 
que ela carregava. 

Agência Brasil
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Projeto “Quebrando o 
Silêncio” movimenta a cidade

A campanha Quebrando o Silêncio 
2018 encara um problema que não pode 
mais ser tratado como tabu: o suicídio.

Parte da tarde de sába-
do, 11 de agosto foi 
diferente em Nova 

Esperança. O Ministério da 
Mulher da Igreja Adven-
tista do Sétimo Dia levou 
à avenida 14 de dezembro, 
rodoviária, Supermercado 
Alves e Camilo Supermer-
cados a 16º edição do Pro-
jeto “Quebrando o Silên-
cio”.

As pessoas abordadas 
em cada um dos locais 
receberam panfletos da 
Campanha que destaca a 
valorização da vida. Com o 
tema: “Não quero morrer”, 
a campanha faz alerta sobre 
o suicídio. “Infelizmente o 
suicídio já é considerado 
uma questão de saúde pú-
blica global, precisamos 
unir forças não somente 
para evitar que mais pes-
soas atentem contra a pró-
pria vida, mas para ajudar 
os que sofrem a voltar a 
sorrir”, avaliou a diretora 
local do Ministério da Mu-
lher, Suely Pissinati.

O Quebrando o Silêncio 
é um projeto educativo e de 
prevenção contra o abuso e 
a violência doméstica pro-
movido anualmente pela 
Igreja Adventista do Séti-
mo Dia em oito países da 
América do Sul, (Argenti-
na, Brasil, Bolívia, Chile, 
Equador, Paraguai, Peru e 
Uruguai) desde o ano de 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A diretora do Ministério da Mulher da Igreja Adventista do Séti-
mo Dia de Nova Esperança, Suely Pissinati exibe a revista tema 
da Campanha 2018

Mais de 2.000 panfletos da Campanha foram entregues com orientações de como pedir ajuda. 

2002. A campanha se desen-
volve durante todo o ano, 
mas uma das suas principais 
ações ocorre sempre no mês 
de agosto.

Mais de 2.000 panfletos 
foram distribuídos em Nova 
Esperança com a ajuda das 
integrantes do Ministério da 

Mulher, Clube de Aventurei-
ros Pegadas de Jesus, Clube 
de Desbravadores Águia de 
Ouro e demais voluntários.

Precisa de ajuda? Disque 
188 ou acesse cvv.org.br. 
Saiba mais sobre o Projeto 
acessando: www.quebran-
doosilencio.org

DADOS ALARMANTES

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o 
suicídio é a 17ª principal causa de mortes em todo o mun-
do, com 800 mil vítimas anuais. Isso equivale a um óbito 
a cada 40 segundos. O quadro ainda é mais preocupante 
se levada em conta a estimativa de que, para cada caso re-
gistrado, existem 20 tentativas de suicídio. Assim, é prová-
vel que você conviva ou já tenha entrado em contato com 
pessoas que não mais apresentam interesse pela vida. A 
recorrência desse problema exige que estejamos prepara-
dos para enfrentar essa situação.

O ponto é que a maioria dos suicídios poderia ser evi-
tada se estivéssemos mais atentos aos avisos enviados pe-
los que planejam tirar a própria vida. Cansaço emocional, 
isolamento social e sono excessivo podem ser “pedidos de 
socorro” de quem não está lidando bem com seus proble-
mas e que pode enxergar na morte uma solução, ainda que 
ilusória.

Os motivos que levam ao suicídio são variados e com-
plexos. Podem ser decorrentes de um distúrbio mental, 
como depressão e ansiedade, de um abuso sexual, e de 
problemas sociais. Independentemente da causa, precisa-
mos estar preparados para oferecer apoio e saber como 
agir preventivamente. Juntos podemos contribuir para a 
queda desses índices e colaborar para que os que sofrem 
com seus dramas pessoais tenham uma vida plena.

*MARLI PEYERL

*MARLI PEYERL é educadora e coordenadora da campanha Quebrando 
o Silêncio na América do Sul.

O aumento significativo de vítimas 
de suicídio, especialmente entre 
crianças e jovens revelam a impor-

tância do estudo e discussão do tema que 
deve ser entendido por educadores, fami-
liares e toda sociedade.

Seja motivado pela depressão ou por 
razões morais, éticas e até mesmo religio-
sas, fato é: quem quer se matar avisa atra-
vés de sinais muitas vezes sutis e em outros 
casos muito claros que devem ser cada vez 
mais entendidos e que podem ajudar na 
prevenção do suicídio.

Ao longo da vida é comum querer mor-
rer, principalmente na fase da adolescên-
cia, entretanto entre o querer e o executar 
existe uma distância enorme. Em geral o 
tema é tratado de forma negligente e é co-
mum ouvir a expressão “Quem quer se ma-
tar não avisa”. A questão é, porque a ado-
lescência é uma fase de risco? Isso ocorre 
devido as grandes transformações marca-
da por explosões hormonais que alteram 
significativamente o humor. Aprender a li-
dar com esse carrossel de emoções associa-
dos aos desafios diários como obrigações 
escolares, frustrações afetivas, conflitos 
familiares e ressignificação da autoimagem 
que impactam na autoestima são muitas 
das vezes percebidos como instransponí-
veis pelos jovens. Além disso, atualmente 
propagação de jogos e séries de televisão 
abordando o tema de forma leviana são fa-

tores de preocupação para os pais.
Outra negligência comum de se obser-

var é a atenção a saúde mental, segundo a 
OMS 90% dos casos de suicídio estão asso-
ciados a enfermidades mentais como de-
pressão, transtorno bipolar e esquizofrenia 
entre outros. Em geral, no entanto, ao lon-
go da vida muitos nem sequer pensaram 
na possibilidade de fazer uma avaliação de 
sua saúde mental ou de levar o filho para 
uma consulta com psiquiatra ou psicólogo.

A Revista da Associação Brasileira de 
Psicologia Escolar e Educacional de se-
tembro de 2015 apresenta um levantamen-
to bibliográfico que destaca os principais 
fatores de ideação suicida entre os adoles-
centes pesquisados em todas as regiões do 
Brasil, dentre eles destacam-se com maio-
res índices:

o 34,3% Sintomas depressivos; ansieda-
de.

o 43,3% Idade, impulsividade, baixa au-
toestima, problemas de coesão familiar

o 39,3% Disfunção familiar, migração 
materna.

o 47,0% Pouca comunicação com pais, 
sintomas depressivos, consumo de álcool e 
drogas, ansiedade.

Um dado que também merece destaque 
se refere as conturbações familiares. Eles 
apontam que em uma sociedade cada vez 
mais acelerada, vazia em sentidos, objeti-
vos e expectativas para o futuro diante da 

secularização e do materialismo a família 
particularmente sofreu uma desconstru-
ção que fragiliza os vínculos e expõe um 
empobrecimento emocional com destaque 
para a valorização do individualismo.

O que os estudos destacam como fator 
de prevenção é o esclarecimento do assun-
to, as campanhas envolvem conscientizar 
acerca da importância que deve ser dada 
aos sinais como mudanças de comporta-
mento significativa, organização de assun-
tos financeiros ou outros de forma siste-
matizada, postagens e orientações quanto 
ao futuro, dando sinal de que o sujeito não 
se vê lá, distanciamento da realidade e 
principalmente de um comportamento 
depressivo para uma normalidade abrup-
ta. São necessárias forças para executar um 
ato suicida e, portanto, muitas vezes o in-
divíduo reúne todos os recursos emocio-
nais que tem para concretizar.

É muito importante, em qualquer si-
tuação, que pais de crianças ou adolescen-
tes com ideias suicidas busquem imediata-
mente ajuda profissional. Em geral nestes 
casos recomenda-se que toda família deve 
se submeter ao acompanhamento, afinal a 
família enquanto organismo ao perceber 
que um membro apresenta sinais de enfer-
midade precisa fazer uma investigação dos 
fatos desencadeadores desta problemática. 
Também é indispensável verificar se exis-
tem fatores no ambiente escolar que este-

jam contribuindo para a tristeza e desape-
go à vida como bullying ou dificuldades de 
aprendizagem que amplifiquem a angústia 
e desesperança da criança, portanto a aten-
ção da equipe escolar também se demons-
tra importante para auxiliar a família.

Recomenda-se ainda que a família e a 
escola se unam na tentativa de auxiliar a 
criança ou adolescente com ideias suici-
das, buscando hábitos mais saudáveis que 
promovam o relacionamento interpessoal 
positivo, comunicação aberta, ambiente 
acolhedor e rico em manifestação de amor 
e aceitação. Fortalecer desde pequeno a re-
sistência a frustração aumentando assim a 
tolerância diante das adversidades da vida 
será um preventivo para depressão. Acima 
de tudo, é indispensável desenvolver tam-
bém a espiritualidade, esta tem se demons-
trado em todos os estudos relacionados ao 
assunto de saúde mental como sendo eficaz 
na recuperação da esperança como recur-
so para desenvolver expectativas quanto 
ao futuro, melhora e cura. Conduzir essas 
pessoas à Deus e mostra-lhes, por meio 
dos Escritos Sagrados, que a vida pertence 
ao Senhor e que Nele é possível encontrar 
socorro e conforto é potencialmente eficaz 
na melhora dos pensamentos em relação 
ao futuro. Aqueles que desenvolvem con-
fiança no Soberano do Universo podem 
depositar seu futuro em suas mãos e acei-
tar os desígnios para sua vida.

Quem quer se matar avisa!
Emmanuelle Heradita, Psicóloga Educacional

ARTIGO

Fotos: Divulgação
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Ser grato para 
uma vida mais feliz

Você já agradeceu hoje? 
Agradeceu pela boa noite 
de sono, pelo cobertor que 
o aqueceu, por você acordar 
disposto a fazer os afazeres 
diários, pelo ar que você 
respira, pelo teto que o abri-
ga, pelo café quentinho que 
você tomou logo que  acor-
dou, agradeceu pelo traba-
lho que lhe  sustenta, pelos 
seus filhos, pela sua mãe, 
pelo seu marido, pela sua 
esposa, pela sua família?

O ser humano tem o cos-
tume de enxergar só o lado 
negativo e gostar de recla-

mar de tudo, se esquecen-
do de agradecer; por con-
sequência a população está 
cada vez mais doente, doen-
te de espírito, depressiva, 
ansiosa e mal humorada.

Pessoas deprimidas vol-
tam sua atenção a aconte-
cimentos ruins do passa-
do através de ruminações, 
produzindo culpa, ressenti-
mentos e mágoa.

Pessoas ansiosas colo-
cam sua atenção em prová-
veis acontecimentos futuros 
ameaçadores e pensando 
nas possibilidades de coisas 

darem erradas; são pessoas 
muito tensas e inquietas.

Por isso pensei em falar 
um pouco sobre gratidão e 
como esse nobre sentimen-
to pode  ajudá-lo  a ter uma 
vida mais feliz e saudável.

A gratidão é um pode-
roso catalisador de mudan-
ças positivas; para Melody 
Beetie:  “ a gratidão revela a 
completude da vida. Ela tor-
na suficiente o que temos, e 
faz mais. Torna negação em 
aceitação, caos em ordem, 
confusão em clareza. Pode 
tornar uma refeição em um 
banquete, uma casa em um 
lar, um estranho em um 
amigo.” 

Uma técnica fácil e aces-
sível é escrever pelo que 
você é grato; tenha um Diá-
rio de Gratidão, separe um 
tempo no dia e escreva pelo 
o que você é grato todos os 
dias: 3 a 5 coisas, escreva 
coisas simples por exem-
plo: eu sou grato pela chu-
va que molhou a terra hoje, 
eu sou grato pelo desenho 
lindo que meu filho fez na 

escola hoje, sou grato pela 
minha saúde.  ESCREVA 
quando você escreve você 
força o cérebro a procurar 
por coisas boas que aconte-
ceram durante o dia, assim 
inconscientemente seu cé-
rebro vai sendo moldado e 
muda o seu jeito de pensar, 
modificando seu cérebro 
e treinando-o para  ver as 
coisas boas da vida; conse-
quentemente você se tor-
na uma pessoa mais feliz e  
tranquila, chamamos isso 
de neuroplasticidade, ou 
plasticidade neural; refere-
-se à capacidade que o SNC 
possui em modificar algu-
mas das suas propriedades 
morfológicas e funcionais 
em resposta às alterações do 
ambiente ( Elisabete Caste-
lon).

Mas de acordo com Giri-
dhari Das:  “para dar certo, 
o segredo é ritualizar o pro-
cesso, fazendo num mesmo 
horário do dia, digamos, an-
tes de dormir. Pesquisas in-
dicam que fechar o dia com 
sentimentos de gratidão tem 

um efeito especialmente 
profundo de bem-estar.” 

Benefícios da prática da 
gratidão:

• Contribuiu para uma 
vida mais feliz;

• Abre nossos olhos para 
o que temos de bom na vida;

• Reduz o sentimento de 
insatisfação com o que que-
ríamos ter e não temos;

• Ajuda a percebemos o 
que existe de bom na difi-
culdade

• Contribui para sentir-
mos emocionalmente me-
lhor

• Combate sentimentos 
negativos

• Gera energia positiva
• O sistema imunológico 

fica mais forte
• As dores que sentimos 

diminuem
• Pressão sanguínea di-

minui
• Você dorme melhor e 

com mais energia ao cami-
nhar

• Você fica mais alerta, 
vivo e acordado

• Mais otimista e feliz
• Mais prestativo e gene-

roso
• Exercita a compaixão 

com mais facilidade e per-
doa mais o próximo

• Fica mais extrovertido 
e se sente menos só e isola-
do.

Outro benefício é que 
a gratidão bloqueia senti-
mentos negativos como a 
inveja e o ressentimento.

Agora se você não gosta 
de escrever você pode re-
correr ao play store do seu 
celular e digitar Diário de 
Gratidão, e baixar algum 
dos aplicativos e por em 
prática.

Tenha o diário sempre a  
mão assim quando você es-
tiver triste leia o seu diário 
e você se sentirá muito bem.

Assim quando você co-
meça a dar Graças a Deus 
por tudo que você tem, 
além de você ter uma vida 
mais feliz e saudável, você 
se aproxima mais de Deus e 
bênçãos vão superabundar 
em sua vida.

Quero citar para vocês, dois exem-
plos encontrados na Bíblia para medi-
tarmos sobre a questão da confiança 
em Deus.  O primeiro exemplo é um 
tanto negativo. Falarei de um homem 
que não buscou a glória de Deus na 
sua família. O segundo exemplo, por 
sua vez, é um exemplo positivo de um 
pai que confiou no Senhor. O primei-
ro foi Eli, que era sacerdote e ocupava 
a mais alta posição de autoridade no 
tabernáculo, mas não honrava a Deus. 
As narrativas das Escrituras nos mos-
tram que Eli considerava mais impor-
tante agradar seus dois filhos rebeldes 
do que agradar a Deus. A falta de con-
fiança de Eli em Deus ficou demons-
trada pelo fato dele não ter disciplina-
do seus filhos quando estes adotaram 
um estilo de vida ímpio. Certo dia, 
Deus desafiou Eli quanto a esse pe-
cado: “Por que você honra a seus fi-
lhos mais do que a mim?” (1Sm 2.29) 
A questão é que, mesmo que Eli co-
nhecesse ao Senhor, agradar a seus fi-
lhos era mais importante para ele que 
honrar a Deus. Embora jamais tivesse 
dito isso, suas ações falavam mais alto 
que quaisquer palavras. Nossas ações 
e reações na vida demonstram se con-
fiamos ou não no Senhor e, também, 
se queremos honrá-lo ou não. Infeliz-
mente, Eli pensava mais na paz de sua 
família do que na paz com Deus. A 
verdade sobre Eli, sacerdote de Deus, 
é que ele era um idólatra. Por mais 
que não se curvasse perante ima-
gens de pedra, curvou-se às exigên-
cias de seus filhos – mesmo quando 
estes conflitavam com as exigências 
de Deus. Nós servimos a quem ado-
ramos. Honrar a Deus significa que 
o prazer e a glória de Deus vêm em 
primeiro lugar. Significa mostrar res-
peito e deferência a Deus e estimá-lo 
acima dos pensamentos e opiniões 
daqueles a quem amamos. Significa 
que estamos dispostos a sofrer desres-
peito e até mesmo perseguição a fim 
de mostrar respeito ao Senhor. Caro 
leitor, você honra a Deus? O segun-
do exemplo é de Abraão, um homem 
que confiou no Senhor. Abraão tam-
bém teve seus erros, mas quero des-
tacar aqui uma grande vitória desse 
homem. Confiança é uma daquelas 
questões fundamentais nas quais os 
pais precisam trabalhar constante-
mente. Ainda que você confie em 
Cristo para sua salvação eterna, com 
frequência encontrará áreas de sua 
vida nas quais não confia em Deus. 
Por exemplo, você pode se ver cheio 

de preocupações se pensa que não 
terá dinheiro suficiente para pagar as 
contas. Isso já aconteceu com você? 
Abraão esperara por anos o presente 
de Deus – um filho que Deus usaria 
para trazer ao mundo o Libertador. 
Depois do nascimento de Isaque, 
Deus chamou Abraão a uma obediên-
cia além da imaginação. “Tome seu fi-
lho... a quem você ama... e sacrifique-
-o como holocausto” (Gn 22.2). Fosse 
qual fosse a solução divina, Abraão 
aprendeu a confiar em Deus, de modo 
que levantou-se cedo, levando consi-
go a lenha, fogo e faca, e partiu para 
encontrar-se com o Deus em quem 
confiava. Ele confiou na sabedoria, no 
poder, na veracidade de Deus e estava 
totalmente disposto a obedecer ao Se-
nhor. Considere as diferenças entre os 
relacionamentos de Abraão e Eli com 
Deus. Abraão amava seu filho, mas 
amava Deus ainda mais. Ele adorava a 
Deus estava disposto a fazê-lo mesmo 
que isso custasse a pessoa mais pre-
ciosa ao seu coração, porque nós ser-
vimos a quem adoramos e confiamos 
de verdade.  Sim, Abraão amava seu 
filho, mas esse amor parecia despre-
zo quando comparado ao amor que 
tinha por seu Deus. Eli teria dito que 
amava a Deus e também a seus filhos. 
Suas ações, no entanto, provaram que 
ele tinha outros amores, outras prio-
ridades, outros deuses. Você confia 
em Deus? Não se apresse em respon-
der. Medite sobre sua vida. Analise 
sua história. Olhe para dentro de sua 
casa. Investigue quais têm sido suas 
prioridades, pois elas revelam valo-
res. Isso é muito importante porque, 
onde está o teu tesouro estará o teu 
coração. Se você quer mesmo saber se 
confia em Deus, examine a quem (ou 
o quê) você tem servido incondicio-
nalmente, dedicado sua vida e seu co-
ração, porque, certamente, servimos a 
quem adoramos e a quem tem sido a 
fonte e o fundamento da nossa con-
fiança. Caso nos encontremos como 
Eli e percebamos que nossa confian-
ça está em ídolos que fizemos com 
nossas próprias mãos, que possamos 
nos arrepender e nos voltar para o Se-
nhor, o único Deus verdadeiro, que é 
rico em perdoar, e servi-lo para a sua 
glória. Mas se nossas pegadas seguem 
as pisadas de fé de Abraão, que nosso 
Senhor nos sustente para que sempre 
o adoremos e o sirvamos em espírito e 
em verdade. Para essa meditação, sou 
devedora a Elyse Fitzpatrick, por seu 
livro Ídolos do Coração.

CONFIANDO EM DEUS

*Susana Pasquini é Presidente do Trabalho Feminino da IPB Nova Esperança

Por *Susana Pasquini

Seis em cada dez crian-
ças no Brasil vivem na 
pobreza, de acordo com 

estudo inédito apresentado 
hoje (14) pelo Fundo das Na-
ções Unidas para a Infância 
(Unicef). São crianças e ado-
lescentes até 17 anos que são 
monetariamente pobres e/ou 
estão privados de um ou mais 
direitos, como educação, in-
formação, água, saneamento, 
moradia e proteção contra o 
trabalho infantil.

O levantamento, feito 
com base na Pesquisa Nacio-
nal por Amostra de Domicí-
lios (Pnad) 2015, mostra que 
18 milhões de meninas e me-
ninos, ou seja, 34,3% do to-
tal, são afetados pela pobreza 
monetária, vivem com me-
nos de R$ 346 per capita por 
mês na zona urbana e R$ 269 
na zona rural. Desses, 6 mi-
lhões, o equivalente a 11,2%, 
têm privação apenas de ren-
da. Já os outros 12 milhões, 
ou 23,1%, além de viverem 
com renda insuficiente, têm 
um ou mais direitos negados.

Somam-se a essas crian-
ças e adolescentes, mais de 
14 milhões de meninas e 
meninos que não são mone-
tariamente pobres, mas têm 
um ou mais direitos negados. 
Juntos, os dois grupos repre-
sentam 61% das crianças e 
adolescentes do país.

"Para entender a pobreza, 
é preciso ir além da renda e 
analisar se meninas e meni-
nos têm seus direitos fun-
damentais garantidos", diz a 
representante do Unicef no 
Brasil, Florence Bauer, no es-
tudo.

"Incluir a privação de di-
reitos como uma das faces 
da pobreza não é comum nas 
análises tradicionais sobre 
o tema, mas é essencial para 
dar destaque a problemas 
graves que afetam meninas e 
meninos e colocam em risco 
seu bem-estar".

PRIVAÇÕES

Os resultados mostram 
que, das 61% de crianças e 
adolescentes brasileiros que 
vivem na pobreza, 49,7% têm 
um ou mais direitos negados. 
Muitas dessas meninas e des-
ses meninos estão expostos a 
mais de uma privação simul-
taneamente. Em média, tive-
ram 1,7 privação. Há 14,7 mi-
lhões de meninas e meninos 
com apenas uma, 7,3 milhões 
com duas e 4,5 milhões com 
três ou mais privações.

O Unicef classifica as pri-
vações como intermediárias, 
quando há acesso, mas limi-
tado ou com má qualidade a 
cada um dos direitos; e extre-
ma, quando não há nenhum 
acesso ao direito.

O saneamento é a priva-
ção que afeta o maior núme-
ro de crianças e adolescentes, 
seja intermediária ou extre-
ma, atingindo 13,3 milhões, 
seguido por educação, com 
8,8 milhões; água, 7,6 mi-
lhões; informação, 6,8 mi-
lhões; moradia, 5,9 milhões; 
e proteção contra o trabalho 
infantil, 2,5 milhões.

Comparando os dados de 
2005 e 2015, o Unicef conclui 
que a pobreza monetária na 
infância e na adolescência foi 
reduzida no Brasil na última 
década, "mas as múltiplas 
privações a que meninas e 
meninos estão sujeitos não 
diminuíram em igual pro-
porção", diz o estudo.

PANORAMA BRASI-
LEIRO

Educação: 20,3% das 
crianças e dos adolescentes 
de 4 a 17 anos têm o direito 
à educação violado. Os dados 
mostram que 13,8% estão na 
escola, mas são analfabetos 
ou estão em atraso escolar, 
estando em privação inter-
mediária e 6,5% estão fora da 
escola, em privação extrema.

Informação: 25,7% da po-
pulação de 10 a 17 anos não 
tiveram acesso à internet nos 
últimos três meses antes da 

coleta da Pnad 2015, sendo 
considerados privados de 
informação; 24,5% não aces-
saram à internet, mas têm te-
levisão em casa, estando em 
privação intermediária; 1,3% 
não acessou a rede e não tem 
televisão em casa, estando em 
privação extrema. Entre eles, 
500 mil meninas e meninos 
não têm acesso a nenhum 
meio de comunicação em 
casa, seja rádio, televisão ou 
internet.

Trabalho infantil: 6,2% 
das crianças e dos adolescen-
tes de 5 a 17 anos exercem 
trabalho infantil domésti-
co ou remunerado; 3% das 
crianças de 5 a 9 anos e 7,4% 
de 10 a 13 anos, faixas etárias 
em que é ilegal, trabalham. 
Entre aqueles de 14 a 17 anos, 
8,4% trabalham mais de 20 
horas semanais, ou seja, aci-
ma do que determina a lei.

Moradia: 11% vivem em 
uma casa com quatro ou 
mais pessoas por dormitó-
rio e cujas paredes e tetos 
são de material inadequado; 
6,8% vivem em casas de teto 
de madeira reaproveitada e 
quatro pessoas por quarto, 
em privação intermediária; e 
4,2% em casas com cinco ou 
mais por dormitórios e teto 
de palha, em privação extre-
ma.

Água: 14,3% das crianças 
e dos adolescentes não têm 
o direito à água garantido; 
7,5% têm água em casa, mas 
não filtrada ou procedente de 
fonte segura, estando em pri-
vação intermediária; e 6,8% 
não contam com sistema de 
água dentro de suas casas, es-
tando em privação extrema.

Saneamento: 24,8% das 
crianças e dos adolescentes 
estão em privação de sanea-
mento; 21,9% das meninas e 
dos meninos brasileiros vi-
vem em domicílios com ape-
nas fossas rudimentares, uma 
vala ou esgoto sem tratamen-
to; 3,1% não têm sanitário em 
casa.

Seis em cada dez crianças no 
Brasil vivem na pobreza, diz Unicef
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EM PÉ A POSTOS
Essa é a atitude que cada 

brasileiro deve tomar nesse 
momento tão importante da 
nossa história. Não é o mo-
mento de delegar, de se es-
quivar, de se desculpar, pois 
a responsabilidade de mudar 
nossa triste realidade está nas 
mãos de cada um de nós. 

A nossa importância é do 
mesmo tamanho que a im-
portância de qualquer outro 
brasileiro. Cada voto, seja de 
homem ou mulher, de cida-
dão branco, negro, pardo ou 
amarelo, rico ou pobre, estu-
dado ou analfabeto, emprega-
do ou desempregado, tem o 

mesmo valor.
A situação em que o Bra-

sil se encontra se tornou in-
sustentável, pois milhares de 
pessoas estão passando fome 
ou se tornaram dependentes 
do Estado. O caminho para a 
prosperidade do Brasil e prin-
cipalmente dos brasileiros, 
passa por uma mudança de 
atitude de todos nós.

Nessa quinta-feira foi 
dada a largada oficial para as 
campanhas eleitorais e nesse 
ano iremos eleger o novo pre-
sidente da república, governa-
dores, senadores, deputados 
estaduais e federais e temos 

que ter a consciência que so-
mos nós que os elegeremos, 
portanto, nós seremos os res-
ponsáveis por escolher quem 
irá nos representar e que tipo 
de propostas estamos avali-
zando.

Quando votamos em um 
candidato estamos dando o 
aval para as propostas que ele 
apresenta e é importante co-
nhecer o plano de governo do 
mesmo, para saber para onde 
quer nos levar, ou seja, qual a 
sua ideologia, como vai enca-
minhar a economia, a educa-
ção formal dos nossos filhos, a 
segurança e a saúde pública e 
assim por diante. 

Conhecer a ideologia do 
partido que o candidato re-
presenta também é de suma 
importância para saber o ca-
minho que irá trilhar, pois a 
maioria dos votos dados por 
deputados e senadores no 
Congresso Nacional ou nas 
Assembleias Legislativas, se-
gue a imposição da cúpula do 
seu partido, o que é chamado 

de voto de bancada.
Vivemos em uma de-

mocracia, onde é o voto da 
maioria que elege nossos go-
vernantes, porém, eleitos, o 
governo passa a ser de todos. 
Não adianta depois dizer que 
você não o elegeu.

Por isso a importância da 
participação do cidadão em 
época de eleição, praticando 
o Voto Consciente, ou seja, 
buscando conhecer a fundo o 
candidato em que está votan-
do, suas propostas e a coerên-
cia com o que já fez e também 
o Partido Político que repre-
senta e os seus líderes nacio-
nais, que são aqueles que vão 
ditar as regras. Não podemos 
ser inocentes de acreditar que 
aqueles políticos que nada fi-
zeram até hoje, ou que fizeram 
tudo errado, vão mudar e co-
meçar a fazer o certo. Muito 
menos podemos admitir um 
candidato corrupto pelo fato 
de ter feito alguma boa obra.

 Porém apenas votar não 
basta, precisamos ser pró ati-

vos e fiscalizar nossos repre-
sentantes, além de nos unir 
na busca de soluções para as 
mazelas no nosso país.

Nos dias 20 a 23 de agos-
to, o Observatório Social do 
Brasil estará realizando em 
Curitiba o 2º Congresso Pac-
to pelo Brasil, onde serão re-
unidos observadores de todo 
o país para discutir soluções 
e abrir caminhos na melhoria 
da Gestão Pública, criando 
uma agenda nacional positiva 
que visa erradicar a corrup-
ção no país e nesse ano Nova 
Esperança estará representa-
da, através de um observador 
do ONESP, o que é um grande 
passo para a nossa cidade.

Esse Congresso vem com 
a proposta que cada cidadão 
possa contribuir para a me-
lhoria da sua cidade, come-
çando pela sua escola, sua rua 
ou bairro ou até mesmo no lo-
cal de trabalho. Sabemos que 
em nosso município existem 
muitos líderes e pessoas com 
capacidade para esse mister. E 

se temos essa consciência, en-
tão essa é a hora de sairmos do 
comodismo para ajudar nosso 
próximo e a forma mais eficaz 
é através do controle externo 
da Administração Pública, 
fiscalizando os atos dos nos-
sos mandatários, visando um 
boa gestão do dinheiro pú-
blico, para que trabalhem em 
pro da população, em especial 
dos mais carentes.

Não podemos exigir es-
molas, porque temos dignida-
de, devemos exigir cidadania 
e o retorno dos tributos pagos 
em forma de bons serviços 
públicos, além do gerencia-
mento eficiente da economia, 
a fim de dar condições favo-
ráveis ao povo, sem privile-
giar qualquer classe, para que 
através da força do seu traba-
lho, consiga sair da pobreza 
que hoje vige.

Continuar acomodados 
ou nos colocar em pé e a pos-
tos, dizer sim ou não a essa 
missão, depende de cada um 
de nós.

A principal estreia dessa 
semana é um filme destinado 
para toda a família, no melhor 
estilo “sessão da tarde”. Chris-
topher Robin – Um Reen-
contro Inesquecível promete 
emocionar tanto os mais novos 
quanto os adultos, que cresce-
ram vendo na TV as aventuras 
do Ursinho Pooh. Sobre essa 
história contagiante você fica 
sabendo de tudo na Coluna Sé-
tima Arte.

Ainda me lembro de quan-
do eu era criança e podia as-
sistir aos desenhos do Ursinho 
Pooh (na época ainda chama-
do de Puff), nas manhãs de do-
mingo no SBT. É interessante 
lembrar que à primeira vista 
aquele não aparentava ser o 
melhor entretenimento para 
crianças que estavam acostu-
madas a ver Thundercats aos 
domingos, mas como no ini-
cio dos anos 1990 esse tipo de 
atração dominical se tornou es-

cassa, ver Pooh, Leitão, Abel e 
Tigrão na TV figurava como a 
melhor opção. Ainda bem, pois 
após o primeiro contato com o 
desenho animado, criava-se 
um laço direto, fazendo com 
que a curiosidade combinada 
com a mágica possibilidade de 
ver seus brinquedos ganharem 
vida gerassem em cada criança 
uma empatia quase que natural 
pela história.

Agora, em tempos de live-
-action, a toda poderosa Dis-
ney, seguindo uma tendência 
lançada anteriormente por fil-
mes como Malévola ou Alice 
no País das Maravilhas e Alice 
Através do Espelho traz a histó-
ria de vota, sob outro aspecto, 
mais realista, mas tão emocio-
nante quanto era na infância de 
muita gente. 

A trama não parece novida-
de, pois lembra outro sucesso 
grandioso dos anos 1990, no 
caso, Hook – A Volta do Capi-

tão Gancho. Na verdade o filme 
que estrou ontem segue a mes-
ma premissa, mas transportada 
para o universo criado por Alan 
Alexander Milne em seu livro 
de 1926, que tinha como base 
seu próprio filho e seus brin-
quedos.

Da mesma forma que Hook 
mostrava um Peter Pan adulto 
e casado com Wendy, cuidando 
de seus filhos, a história que está 
no cinema apresenta um Chris-
topher Robin bem diferente da-
quele com o qual a maioria se 
acostumou desde criança. Na 
trama ele já está adulto e sofre 
com as agruras da vida, o jovem 
garoto que adorava embarcar 
em aventuras ao lado do Ursi-

nho Pooh no Bosque dos 100 
Acres ficou para trás. Tornou-
-se um homem de negócios 
numa sociedade pós-guerra, 
cresceu e perdeu o rumo de 
sua vida, mas seus amigos de 
infância decidem embarcar no 
mundo real para ajudá-lo a se 
lembrar que aquele amável e di-
vertido menino ainda existe em 
algum lugar.

Percebeu porque fiz a com-
paração com Hook – A Volta 
do Capitão Gancho? A essên-
cia dos filmes é a mesma e isso 
é algo muito positivo, pois faz 
com que muitos adultos recor-
dem não apenas de seus sonhos 
de crianças, mas das coisas 
boas que, muitas vezes, vão se 
perdendo ao longo da vida.

Tecnicamente o filme ca-
minha muito bem, o roteiro 
escrito por Alex Ross Perry é 
coeso, plausível e reserva boas 
reviravoltas, além de um ca-
racterístico humor sempre na 
dose certa. Já a direção ficou 
por conta do competente Marc 
Foster que, só pra você ter uma 
ideia, é um especialista nesse 
tipo de assunto, pois dirigiu 
em 2004 o excelente Em Busca 
da Terra do Nunca, que figura 
como um dos grandes filmes 

destinados para a família da 
década passada. 

Outro aspecto positivo de 
sua direção é a facilidade mui-
to grande que ele apresenta de 
humanizar as relações cons-
truídas entre os humanos e os 
personagens em computação 
gráfica, ele consegue sensibili-
zar cada cena e convencer na 
mediada certa com seus ani-
maizinhos improváveis.

Sobre o trabalho do elen-
co, a maioria de nós terá que 
se contentar com a atuação de 
Ewan McGregor, Hayley At-
well, que interpreta a esposa 
de Christopher, e Mark Gatiss, 
pois os outros nomes de peso 
foram destinados às vozes dos 
bichinhos que provavelmente 
não serão ouvidas no Brasil de-
vido as cópias dubladas. O tra-
balho do elenco é muito bom, 
McGregor como sempre cons-
trói bem seu personagem, já o 
papel de Hayley Atwell poderia 
ser mais relevante para a trama, 
mas isso não compromete de 
forma nenhuma a obra.

Destaque também deve ser 
dado ao trabalho de fotografia 
e a trilha sonora, ambas são ex-
cepcionais e ajudam a compor 
o clima que o filme necessita. 

Por ser um filme de época, o 
trabalho muito bem feito de 
fotografia ajuda a transportar 
o público para a época propos-
ta. Tudo é pesado, sombrio, di-
ferente do que todos estavam 
acostumados no desenho, 
dando a entender que o fato de 
Christopher ser agora um ho-
mem adulto, que convive com 
pressão, dificuldades e insegu-
ranças, faz com que sua visão 
de mundo já não seja mais tão 
ensolarada. Já a música utiliza 
alguns instrumentos de forma 
muito criativa, que inusitada-
mente colaboram na forma 
como a história está sendo 
contada.

Por fim, por que ver esse 
filme? Porque, por mais que 
seja classificado como um fil-
me infantil, ele não é apenas 
para crianças, mas também 
para os adultos que irão se 
beneficiar e muito com a his-
tória, pois apresenta situações 
que permeiam a vida adulta de 
qualquer pessoa. Além disso, 
ele traz uma mensagem im-
portante envolta em alta carga 
emocional. Não é uma obra 
prima, mas é uma adaptação 
respeitável de uma história 
clássica. Boa sessão!

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

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

Programação:
- 19h00 – início da 

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

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

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

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

MARCHA PARA JESUS 2018

Vista aérea de Nova 
Esperança no ano de 

1955. No centro, onde 
hoje está a Praça Mello 
Palheta, a construção 
da primeira Estação 

Rodoviária da cidade. 
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Social
Osvaldo Vidual

A Engenheira Química 
Bruna Arruda de 
Oliveira,  que por 

muito tempo foi 
colunista deste Jornal 

do quadro"Apagando as 
Velinhas" e atualmente 

residindo em  São Paulo 
fazendo doutorado na 

Unicamp, recentemente 
comemorou o seu 

aniversário ao lado de 
amigos e familiares. 

Parabéns Bruna!

Filho de família tradicional de Floraí, Wagner 
Pedroni, com 48 anos de idade, é o novo 
gerente geral da Caixa de Nova Esperança. 
O gerente é casado, formado em Ciências 

Contábeis, funcionário da Caixa há 16 anos e 
está vindo da Agência de Cruzeiro do Oeste, 
assumindo a gerência de Nova Esperança.

O empresário e pecuarista Ésio Gazola, 
é o aniversariante da semana, recebendo 
os parabéns da esposa Sandra, filhos, 

demais familiares, colaboradores e amigos.

Nosso querido amigo Zezão, aniversariou 
semana passada, recebendo o carinho e os 

muitos parabéns, dos filhos, netos, familiares 
e amigos. A ele os parabéns deste colunista.

Formando uma linda família, Daíse e Zeca 
Pasquini com seus belos filhos, numa posa elegante, 

dando um brilho especial à coluna da sociedade.

Casal de farmacêuticos, Mariel e Marcio 
Tottene, brindam durante evento social, o 
sucesso da reinauguração em grande estilo 
das modernas instalações da Phytomédica.

Família Ciorlin, marcando presença 
elegante em recente evento na sociedade, 

é o destaque da coluna da semana.

Foto: Sérgio Shimizu


