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PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Os verdadeiros amigos são como 
o Sol. Não precisam aparecer 
todos os dias para saber que eles 
existem, mas é bom saber vê-los."

Nos últimos dez dias o Brasil viveu momentos de tensão. 
A greve dos caminhoneiros mostrou a importância do setor 
e a dependência do transporte sobre rodas que hoje corres-
ponde a 60% de tudo o que circula no país.

Ainda na semana passada, um amigo me sugeriu um 
tema pelo WhatsApp: “a falta de combustíveis e a prepara-
ção para o fim!”

Pensei muito sobre o assunto e resolvi desenvolver a 
redação. Durante todos esses dias de manifestações, acom-
panhei a falta de combustíveis e também as imensas filas 
para abastecimento de veículos, tão logo as pessoas ficaram 
sabendo da chegada de combustível nos postos. Nos su-
permercados as gôndolas começaram a ficar vazias. Outro 
conhecido que vende carnes me disse que algumas pessoas 
que compravam carne apenas para o consumo diário come-
çaram a pedir até cinco vezes mais com medo que acabasse.

Observando toda essa movimentação das pessoas, pen-
sei na passagem bíblica de Mateus 25:1-13. O cenário da pa-
rábola das dez virgens era típico de um casamento no Orien-
te Médio. Geralmente à noite, os convidados para a festa 
nupcial deveriam esperar pelo noivo junto à casa da noiva. 
Quando ele chegava, acompanhava a noiva e os convidados 
até sua casa, onde começava a festa. Se houvesse uma demo-
ra maior do que as expectativas, as lâmpadas poderiam ter 
ou não azeite suficiente para continuarem acesas. Imagine o 
caso de algumas moças tateando no escuro, com vestidos de 
festa, quando todos já estavam se afastando! Quando Cristo, 
sentado, contemplava o grupo que aguardava o esposo, con-
tou aos discípulos a história das dez virgens, ilustrando, pela 
experiência delas, a da igreja que viveria justamente antes de 
Sua segunda vinda. Os dois grupos de vigias representam as 
duas classes que professam estar à espera de seu Senhor. São 
chamadas virgens porque professam fé pura.

Na parábola, as dez virgens saíram ao encontro do espo-
so. Todas tinham lâmpadas e frascos. Por algum tempo não 
se notava diferença entre elas. A leitura mostra o clamor de 
cinco moças insensatas, que ficaram sem azeite e à porta da 
casa do banquete, pediram ajuda. Como lição, a primeira é 
que certos itens não podem ser obtidos no último minuto. 
O relacionamento com Cristo é um deles. Não podemos 
esperar estar prontos para Ele sem um preparo feito com 
antecedência. Segundo, há coisas que não podemos tomar 
emprestadas. Assim como as insensatas não podiam tomar 
óleo emprestado das amigas prudentes, também não pode-
mos tomar emprestado o relacionamento com Deus. Cada 
um tem que desenvolver o seu.

Digo tudo isso, pois percebo muitas pessoas se aproxi-
mando de Cristo, buscando a Deus e dizendo que o mundo 
está no fim, no entanto, tem medo quando a situação foge 
um pouco ao controle. Ambos os grupos foram tomados de 
surpresa; porém, um estava preparado para a emergência, e 
o outro, não.

Quando acontecerão essas coisas? Qual será o sinal da 
Tua vinda? E do fim do mundo? Jesus respondeu com o 
sermão registrado em Mateus 24 e 25. Para compreender 
plenamente a parábola das dez virgens, é preciso enquadrá-
-la no contexto desses dois capítulos. “Então, aparecerá no 
céu o sinal do Filho do homem” (Mt 24:30); “mas a respeito 
daquele dia e hora ninguém sabe” (Mt 24:36); “e não o per-
ceberam” (Mt 24:39); “Portanto, vigiai, porque não sabeis” 
(Mt 24:42).

A hora da chegada do noivo simboliza o ponto da histó-
ria humana em que Cristo volta. Como estará o mundo, por 
ocasião do retorno de Cristo? O mundo estará sob engano 
(Mt 24:5); estará sob guerras (Mt 24:6); sem amor ao próxi-
mo (Mt 24:12); ignorando a Deus (Mt 24:37, 38).

A grande maioria das pessoas está vivendo o passado 
e dando pouca atenção ao futuro. Não vi, até o momento, 
nada que me chamasse a atenção, por exemplo, sobre como 
explorar esse momento para levar as novas gerações a re-
fletir sobre mobilidade urbana, política de ciclovias, inves-
timentos em carros elétricos, alternativas aos combustíveis 
fósseis e tudo o mais que leve a considerar o cuidado com a 
Terra e a natureza.

Portanto, além de encher o taque é necessário que nossa 
mente esteja preparada para o futuro e as dificuldades que 
poderemos enfrentar. Antes de pedir intervenção militar, a 
intervenção Divina aqueles que acreditam é incomparavel-
mente mais proveitosa ao futuro da humanidade.

“Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam 
deprecações, orações, intercessões, e ações de graças, 
por todos os homens; Pelos reis, e por todos os que 
estão em eminência, para que tenhamos uma vida 

quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade”;
1 Timóteo 2:1,2 – Bíblia Sagrada

***

Tanque cheio, 
mente vazia!

“A desvantagem do capitalismo é a desigual distribuição 
das riquezas; a vantagem do socialismo é a igual 

distribuição das misérias” -  Winston Churchill (1874-1965)

Ladrão roubando ladrão...
Enquanto os caminhoneiros protestam em prol de benefícios 
para a categoria e quiçá para a sociedade, comerciantes, dentre 
os quais vários revendedores de combustíveis e donos de super-
mercados, aproveitam a fragilidade da economia e a efervescên-
cia política ora instalada para elevar o preço dos seus respectivos 
produtos muito acima do que realmente valem. As pessoas pro-
testam contra o governo, mas se esquecem de que a corrupção, 
infelizmente, é algo sistêmico em nosso país. Nossos próprios 
concidadãos nos roubando. O comerciante que aumenta os pre-
ços de suas mercadorias em plena mobilização popular é tão 
oportunista quanto o governo!

CAPS 1 – nova sede
Participei na tarde de terça-feira (29) da inauguração da nova 
sede do CAPS - Centro de Atenção Psicossocial de Nova Espe-
rança. O prédio, que em tempos de outrora abrigava o antigo 
Centro Social Urbano e por último a Secretaria da Agricultura e 
Meio Ambiente, foi completamente restaurado, proporcionando 
um atendimento digno a esta parcela da população dependen-
te daquele serviço. Os funcionários vão trabalhar em um am-
biente extremamente agradável e funcional, o que agrega valor 
à função desempenhada. A equipe multidisciplinar, que presta 
atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental, 
presente na inauguração, gostou do que viu. Parabéns ao prefei-
to Moacir Olivatti e equipe. Nova Esperança merece e agradece! 
Em tempo: O CAPS 1 presta atendimento a todas as faixas etá-
rias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive 
pelo uso de substâncias psicoativas.

Cadeia Pública
Semana passada gerei uma matéria que foi publicada neste jor-
nal, dando conta da precariedade da Cadeia Pública de Nova 
Esperança, que há tempos sofre com problemas estruturais além 
da superlotação. Projetada para atender uma população carcerá-
ria de 24 detentos, o local tem abrigado em média 120 pessoas. 
Longe de recuperar alguém, nossa Cadeia é um ambiente hostil, 
onde pessoas se amontoam e sorteiam o local em que cada um 
dormirá, pois não existe leito para todos. Daí você pode argu-
mentar: “é só não roubar, matar, estuprar ou cometer qualquer 
outro crime pra não ir pra lá”.  Concordo. Mas já que é pra cum-
prir a pena, que deve ser paga para com seus pares da sociedade, 
que seja de uma maneira digna e que recupere o indivíduo para 
que este, quando retornar ao convívio social, o faça com o míni-
mo de dignidade. Da forma com está nosso sistema prisional, as 
esperanças de reinserção social são praticamente nulas!

Tive que postar...
Recebi de um amigo o seguinte post: Pra você que não tá en-
tendendo o que está acontecendo, aí vai o resumo. O Brasil es-
tava indo bem, com crescimento sustentável, boa distribuição 
agrária, agricultura forte, qualidade de vida  e dignidade para 
seu povo. Então, uma caravela portuguesa atracou no litoral da 
Bahia e daí deu “M...”! (Em 22 de abril de 1500).

Prorrogação – 
Vacinação contra a gripe
O Ministério da Saúde (MS) anunciou esta semana a prorroga-
ção da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Gripe até o 
dia 15 de junho. A decisão foi motivada pelos efeitos da paralisa-
ção dos caminhoneiros no atendimento em saúde. Inicialmente, 
o fim da campanha estava previsto para esta sexta-feira, 1° de 
junho.De acordo com os últimos dados do ministério, a cam-
panha imunizou 35,6 milhões de pessoas, o que equivale a 66% 
do público-alvo. Para atingir a meta de imunizar 54,4 milhões 
de pessoas, o governo espera, com a prorrogação da campanha, 
vacinar os 18,8 milhões de brasileiros e brasileiras que ainda não 
receberam a dose da vacina. As informações são da Agência Bra-
sil.

Alerta - alimentos
O Centro Estadual de Vigilância Sanitária, órgão da Secretaria 
de Estado da Saúde, alerta os municípios para que intensifiquem 
a fiscalização dos alimentos que chegam aos pontos comerciais. 
A medida é para assegurar que os produtos que ficaram reti-
dos nas estradas devido à greve dos caminhoneiros cheguem ao 
destino final em boas condições para consumo. Dependendo do 
tipo de produto, a demora pode comprometer a qualidade dos 
alimentos, tornando-os inadequados para consumo. “É preciso 
redobrar a atenção na hora de receber os produtos que ficaram 
mais tempo nas estradas do que o previsto. O trabalho das vigi-
lâncias sanitárias dos municípios precisa ser intensificado para 
atender esses casos”, diz o diretor do Centro Estadual de Vigilân-
cia Sanitária, Paulo Costa Santana. Entre as medidas necessárias 
para garantir a qualidade dos produtos está a verificação da data 
de validade, integridade das embalagens e da temperatura de 
conservação dos alimentos perecíveis, indicados no rótulo dos 
produtos pelo fabricante. Os veículos transportadores de ali-
mentos também devem apresentar Licença Sanitária e estar ade-
quados para a manutenção higiênico-sanitária dos alimentos.

***

* Alex Fernandes França é Administrador de Empresas, Teólogo, Acadêmico 
de História, Pós graduando em Docência do Ensino Superior, membro da 
Associação dos Cronistas do Estado do Paraná alem de redator do Jornal 
Noroeste, onde escreve semanalmente.

É notória a crise que estamos passando por uma grande mobilização na-
cional devido à paralisação dos caminhoneiros e com esta grande mobiliza-
ção, estamos enfrentando a falta de vários produtos, dentre eles o combustível.

Como se sabe, os donos dos postos de combustível têm autonomia para 
definir os preços cobrados pelo litro da gasolina, do etanol e do diesel, mas 
aumentos injustificados na bomba são considerados abusivos, igualmente é 
considerado crime contra a economia popular e viola o Código de Defesa do 
Consumidor, previsto na Seção IV, das Práticas Abusivas, art. 39, Inciso X, que 
trata da elevação de preços de produtos e serviços sem justa causa.

Para determinar se a alta é imprópria, órgãos como a Agência Nacional 
do Petróleo e o Procon comparam o preço cobrado na bomba com quanto o 
posto pagou para a refinaria.

O ministro da Justiça, Torquato Jardim, encaminhou ofício à Federação 
Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes e à Associação Bra-
sileira de Supermercados solicitando que as instituições aconselhem seus as-
sociados a não praticar preços abusivos em decorrência da falta de produtos, 
determinou também que a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) 
coordene ações de Procons e delegacias do consumidor para que fiscalizem e 
reprimam práticas abusivas.

Caso o motorista suspeite dessa cobrança abusiva, pode denunciar o posto 
por telefone ou pela internet. Apesar de essa ação não garantir o ressarcimento 
do dinheiro pago, ela pode ajudar a inibir essa prática, que prejudica o con-
sumidor. Se o aumento excessivo for comprovado, o posto pode ser multado.

O Procon-PR orienta que os consumidores devem exigir a nota fiscal com 
o valor pago por litro de combustível e a quantidade abastecida para possível 
comprovação de preço abusivo.

Saiba como proceder a denúncia:
Agência Nacional do Petróleo (ANP)
A Agência Nacional do Petróleo (ANP) recebe denúncias desse tipo desde 

2000. O órgão ressalta que não interfere na liberdade do mercado e no estabe-
lecimento de preços, porém, procura sempre proteger o cidadão.

A recomendação da agência é que sempre que abastecer seu veículo, o 
cliente solicite a nota fiscal com o valor pago e o CNPJ do estabelecimento. 
Os consumidores que se sentirem lesados podem registrar suas queixas pelo 
telefone 0800 970 0267, que é o canal direto de relacionamento da ANP.

Também há a possibilidade da denúncia ser feita online no próprio site da 
agência. Nesse caso, o interessado deve proceder da seguinte forma:

•Procurar a aba “Fale Conosco”
•Selecionar o campo “Fazer uma denúncia – preço do combustível”
•Preencher os dados de nome da empresa, CNPJ e endereço do posto
•Preencher os dados do reclamante, como endereço e telefone
•Informar por mensagem escrita qual é a reclamação e anexar os com-

provantes do pagamento no próprio sistema.

PROCON
A Fundação de Proteção ao Consumidor (Procon) também recebe de-

núncias referentes às cobranças de preços abusivos. Esse serviço é disponi-
bilizado por todos os postos da entidade ao redor do Brasil, porém, alguns 
contam com canais extras, como acontece aqui no Estado do Paraná, pelo link 
http://www.procon.pr.gov.br/modules/conteudo/denunciaPostos.php.

Neste link, basta o consumidor preencher os seguintes requisitos:
• Dados do Posto de Combustível, como nome da empresa, CNPJ e ende-

reço do posto, descrição do posto e anexar imagens da nota ou cupom fiscal, 
com a discriminação dos valores cobrados e quantidade de combustível ad-
quirida, além da data do abastecimento;

• Dados do consumidor, nome completo, CPF, endereço, cidade, Estado, 
CEP e e-mail.

Caso seja confirmado que o posto está realmente cobrando um valor mui-
to acima do que ele pagou do fornecedor, ou se ele não apresentar comprovan-
te que prove a legalidade do seu ato, aplica-se a autuação e multa. A entidade, 
porém, não auxilia na devolução do preço cobrado a mais do consumidor 
pelo estabelecimento, apenas o orienta como esse ressarcimento pode ser feito 
judicialmente. 

O Procon/PR, adverte também que somente serão tratadas situações 
constatadas no estado do Paraná. Caso a prática seja constatada em outro es-
tado, solicitamos que procure o Procon de sua região.

O consumidor também pode fazer pesquisa de preço de combustível pelo 
app Menor Preço, que é um programa que permite o usuário a pesquisar o 
menor preço de um produto em mais de 100 mil estabelecimentos participan-
tes. As informações são utilizadas em tempo real toda vez que um estabeleci-
mento realiza uma venda.

Basta informar o produto, pode ser por sua descrição, pela marca ou có-
digo de barras.

O usuário recebe a relação dos preços, onde eles foram praticados e por 
quem.

Exerça seus direitos, fiscalize!

Aumento abusivo no preço 
do combustível durante a 

paralisação pode? Não pode! 
E, é considerado crime!

* Fonte de pesquisa: Procon/PR e nota paraná/ANP
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Opinião do Blog
Aumentos desenfreados 

nos preços  dos combustíveis 
gera caos no Brasil!

A greve dos caminhoneiros 
autônomos, uma das entidades 
bem organizadas vinculadas ao 
setor de transportes de cargas 
por rodovias, quase levou o  nos-
so país ao caos, uma vez que os 
caminhões constituem o princi-
pal meio de transporte de cargas 
no país. É claro que o grande 
objetivo da greve era contra 
a cobrança elevadas de taxas 
no diesel e a política econômi-
ca adotada pela Petrobras.  Ao 
nomear  Pedro Parente, filiado 
ao PSDB,  presidente da Petro-
brás, Michel Temer quis agradar 
os tucanos por terem apoiado 
por ocasião do golpe contra o 
PT que derrubou a  presidente 
Dilma Rousseff, e também para 
garantir a sua governabilida-
de. Dentro da ideia neoliberal 
e ainda dar início ao processo 
de privatização da empresa, a 
começar pelo não investimento 
na Petrobras,  venda do ativo 
para setor privado, assim como 
terceirizar o pré-sal, atendendo 
pressões de empresas estrangei-
ras. Parente tomou posse com 
um discurso altamente demagó-
gico e que ainda permanece até 
hoje, ao dizer que não iria acei-
tar ingerência de governo assim 
como qualquer manifestação 
social. Passou a adotar uma po-
lítica neoliberal, aumentando os 
preços dos combustíveis (com 
uma tributação altíssima) uma a 
duas vezes por semana em fun-
ção de mudanças externas. Em 
17 dias a gasolina aumentou 11 
vezes.  Acontece que a Petrobrás 
é uma empresa pública e do Bra-
sil, atuando em setor estratégi-
co, que deveria atender primeira 
ao povo brasileiro. Os aumentos 
periódicos de preços dos com-
bustíveis começaram a ser sen-

tidos nas contas dos brasileiros, 
tanto por parte da gasolina, ál-
cool ou gás de cozinha, como 
também o diesel, responsável 
pela circulação de caminhões, 
ônibus, trens, etc. que circulam 
pelo país.  Mesmo com a queda 
do preço do petróleo no exterior, 
a Petrobrás teimava e teima  em 
promover aumentos abusivos e 
sucessivos. Esta política de vola-
tilidades dos preços dos combus-
tíveis está prejudicando a produ-
ção e o consumo brasileiro. Com 
a greve do caminhoneiros, aca-
bou aquela bravata de "seriedade 
e competência" e de não aceitar 
ingerência política e nem de cor-
porativismo. Parece que o nosso 
governo segue as trapalhadas  
de Donald Trump. Certa vez, o 
Papa Francisco, uma das maiores 
inteligências vivas neste planeta 
terra disse que o "sistema fi-
nanceiro de todos os dirigentes 
do mundo deveriam valorizar 
primeiro as pessoas, depois o 
lucro". Nas mãos de Pedro Pa-
rente, a Petrobras faz exatamente 
o contrário. Esse tipo de política 
funciona em países totalmente 
dependente do Petróleo, que não 
é o caso do Brasil  que tem uma 
excelente produção petrolífera, 
além de uma ótima alternativa 
que é o álcool (combustível ge-
nuinamente brasileiro e que vem 
acompanhando as altas dos pre-
ços da gasolina sem uma explica-
ção plausível). Com essa política 
da Petrobras e o povo brasileiro 
acomodado como sempre, até 
dezembro poderemos estar pa-
gando de R$ 8,00 a R$ 10,00 o 
litro de gasolina. Estamos per-
dendo uma ótima oportunidade 
no país de mudar esse Estado 
de coisas, graças aos caminho-
neiros, porque os deputados fe-
derais e senadores estão todos 
alheios ao problema por já terem 
recebidos as suas polpudas pro-
pinas para ficarem calados.  

Natal em Nova Esperança 
tem mais presentes!

Visitando a cidade de Ara-
ranguá, Santa Catarina, cidade 
com cerca de 60 mil habitan-
tes, localizada no extremo sul 
daquele Estado, conversei com 
diversas pessoas e vi também o 
quanto aquela cidade assumiu 
a liderança entre vários outros 
municípios circunvizinhos (ape-
sar de Criciúma ser uma cida-
de maior), a ponto de grandes 
empresas, comércio forte, pou-
sadas, rede hoteleira, turismo, 
revendedores de carros de todas 
as marcas  e uma grande  loja 
da Havan se fazerem presentes 
na cidade. Diversos espetáculos 
culturais, universidades parti-
culares e federal também estão 
presentes. Ai e me pergunto: por 
que Nova Esperança não assume 
de vez a liderança de nossa micro 
região por ser a maior cidade e 
com mais potencial econômico? 
Eu criei este slogan: Natal em 
Nova Esperança tem mais pre-
sente, significando mais amor, 
mais carinho, mais fraternida-
de que a cidade oferece, além 
de se poder encontrar no nosso 
comércio o presente que você 
precisa. Tudo isso seria muito 
bom para a nossa cidade, se os 
nossos dirigentes, comércio, 
prefeitura municipal, entende-
rem que se investirmos em uma 
bela decoração nas ruas centrais, 
lojas, casas,  propaganda maciça, 
sorteios de bons brindes, shows, 
chamar a comunidade para tal, 
etc., poderíamos fazer de Nova 
Esperança uma cidade de gran-
des atrações  natalinas e povo 
nas ruas em  todos os anos.  Se 
ninguém mudar nada, ficaremos 
estagnados como já estamos há 
muito e muito tempo!

Coisas do Cotidiano
• Dada a mediocridade do 

presidente Michel Temer, de-
monstrando um despreparo sem 
tamanho para o cargo, a greve 
dos caminhoneiros de mais de 
10 dias foi em conseqüência do 
presidente subestimar a catego-
ria, não apresentando nenhuma 
proposta  entre as várias reivin-
dicações que a classe havia feito. 
Em razão disso, a frase "INTER-
VENÇÃO MILITAR JÁ" ganhou 

ENTRELINHAS
***Sugestão: lideranças partidárias deveriam formar uma comissão, ir a Curitiba e conversar com Lula na prisão, pedindo 
opiniões a ele de como salvar o País, já que foi o melhor presidente do Brasil na era moderna. Afinal de contas tirou 
30 milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza***Se a greve dos petroleiros sair logo, dificilmente o 
país escapará do fundo do poço.***Devíamos ter aprendido com a greve dos caminhoneiros, mas que nada. Anda tem 
gente batendo panela pelo combustível ter sido liberado  para ser vendido a qualquer preço nas bombas. Só quero ver 
como ficará o diesel dentro depois de 60 dias***Deputado Federal  Nelson  Meurer, do PP do Paraná, o partido que mais 
roubou na Petrobras, foi condenado a 13 anos de cadeia por corrupção e falcatruas.***Temer vai vetar a  aprovação da 
Câmara de zerar o PIS/COFINS sobre o diesel.  Presidente da Câmara Rodrigo Maia não vai colocar em discussão outro 
imposto, caso o governo mande para aquela casa. As relações estão abaladas entre os dois poderes.***Ficou evidente o 
quão forte é a categoria dos caminhoneiros, a ponto de quase parar o país.***Muita gente sugerindo ao presidente Temer 
a sua renúncia.*** "Não haverá borboletas se a vida não passar por longas e silenciosas metamorfoses" - Rubem Alves  
(1933-2014).

notoriedade e encheu de brios os 
militares;

• Tem muitas pessoas per-
guntando o que é o Neolibe-
ralismo, política do atual pre-
sidente Michel Temer e que 
também já teve no governo do 
PSDB de Fernando Henrique 
Cardoso.  - Trata-se de um sis-
tema de governo (criado pelos 
Estados Unidos), com um con-
junto de ideias políticas e eco-
nômicas capitalistas que defende 
a não participação do Estado na 
economia, onde deve haver total 
liberdade de comércio, para ga-
rantir o crescimento econômico 
e o desenvolvimento social de 
um país. Os neoliberais defen-
dem uma pouca ou nenhuma in-
tervenção do Estado no mercado 
de trabalho, a política de priva-
tização, a livre circulação de ca-
pitais internacionais e ênfase na 
globalização, a abertura da eco-
nomia para a entrada de multi-
nacionais, a adoção de medidas 
contra o protecionismo econô-
mico,  a diminuição de impostos 
e tributos excessivos, etc. Sim-
plificando, no sistema neolibe-
ral, o governo não deve intervir 
na circulação de capitais, reduzir 
os serviços e funcionários públi-
cos, privatizar empresas estatais, 
a base da economia é formada 
por empresas privadas, criar 
leis para favorecer as atividades 
econômicas, pouca interferência 
no mercado de trabalho, criar 
condições para fortalecer a eco-
nomia e o capitalismo, controlar 
os gastos públicos,  menores in-
vestimentos em políticas assis-
tencialistas como aposentadoria, 
seguro desemprego, etc. Agora 
você entende porque a Petrobras 
aumenta os preços combustíveis 
semanalmente. Primeiro o lucro. 

Depois o povo! No governo de 
Lula e Dilma, o sistema financei-
ro privilegiava primeiramente o 
povo, depois o lucro. 

• Pelo exposto, você entende-
rá agora o porque Lula, mesmo 
preso, ainda lidera as intenções 
de votos para presidente-2018, 
mesmo em São Paulo, terra do 
tucano Geraldo Alckmin. Lula e 
Dilma sempre governaram para 
o povo. Quando Dilma sofreu o 
golpe do impeachment em 2016, 
a gasolina estava R$ 2,16, gás de 
cozinha R$ 45. Desemprego em 
pouco mais de três milhões. O 
povo chiava uma barbaridade 
pelos preços. Governo Temer, a 
gasolina está variando de R$ 4,59 
a R$10,00 e o povo está fazendo 
filas e mais filas para abastecer. 
Desemprego, mais que quator-
ze milhões de pessoas. E ainda 
temos que aguentar o ministro 
da Secretaria de Governo,  Car-
los Marun, sambando, tirando 
um sarro na população, baten-
do palma, cantando, que o povo 
havia sido derrotado na questão 
do aumento dos combustíveis.  
A verdade é que como dizia o 
imortal  cantor Ataulfo Alves: 
"Eu era feliz e não sabia";

• Ratinho Jr. lidera folgado 
as eleições para governador do 
Paraná. Em seguida vem Osmar 
Dias.  Na terceira posição, a go-
vernadora candidata a reeleição, 
Cida Borghetti;

• Brasileiros e ingleses  de 
Liverpool ostentando uma faixa 
FREE LULA durante o jogo Real 
Madrid x Liverpool, vencido pe-
los espanhóis por 3 x 1.

 
Cólica Renal
A Cólica Renal, é uma dor 

aguda  intensa, oscilante (vai e 
vem), proveniente do aparelho 

urinário superior. É uma das 
dores mais terríveis na medicina 
e é provocada por cálculos (pe-
dras) no rim ou no ureter. A pe-
dra ocasiona obstrução  da uri-
na que vem do rim, provocando 
dilatação em canalículos no rim 
ou no ureter, sendo a causa da 
dor. Causas:  os cálculos renais 
são de cálcio, cistina, estruvina 
e de ácido úrico. O cálculo de 
cálcio é o mais comum. Além 
dos cálculos,  coágulos de san-
gue ou compressão externa (tu-
mores) podem ser responsáveis 
pela dor. É mais freqüente no 
homem que na mulher, a par-
tir de 40 anos,  com a propor-
ção de 3 para 1. Outras doenças 
renais, hipotireoidismo, outras 
doenças,  também podem ser 
causa.  Sintomas - Dor intensa, 
em cólicas, na região lombar, 
que se irradia para o abdome e 
baixo ventre, seguindo  em di-
reção aos testículos no homem e 
grandes lábios na mulher. Pode 
vir acompanhada de náuseas,  
vômitos, hematúria, micções 
freqüentes com ardência. Diag-
nóstico - Geralmente é clínico, 
tendência familiar, exames de 
laboratório e imagens podem 
ajudar no diagnóstico.  - Tra-
tamento - Líquido a vontade, 
dieta alimentar pobre em cálcio, 
proteínas, sal,etc.,  analgésico, 
anti-inflamatório, anti-espas-
módico, antibiótico caso haja 
infecção. Se necessário, retirar 
a  pedra com cateter,ou pela  li-
totripsia  (quebrar a pedra) ou 
ainda cirurgia. Deve sempre 
evitar a cirurgia por causa que 
pedra no rim pode  recidivar. 
Diante de um quadro de calcu-
lose renal, consulte o Clínico 
Geral e, se necessário for, o mé-
dico Nefrologista.

Nova Esperança segue liderando ranking 
de maior produtor de casulos do Brasil

O município atualmente responde por 14% da produção nacional. 
A atividade está organizada em toda cadeia produtiva, através 
da “Câmara Técnica do Complexo da Seda do Estado do Paraná

CRIAÇÃO DO BICHO DA SEDA

A sericicultura é uma 
importante ativida-
de produtiva, para 

o Estado do Paraná, é um 
bom negócio para agricul-
tura familiar, como diversi-
ficação da pequena proprie-
dade, com geração de renda 
mensal, durante 9 meses 
do ano. Portanto é uma 
atividade economicamente 
viável, socialmente justa e 
ambientalmente correta. O 
Estado do Paraná participa 
com 84% da Produção Na-
cional de Casulos Verdes, 
com 161 municípios com 
produção, 1.867 criadores, 
2.017 barracões, 8.600 pes-
soas envolvidas, 3.966 hec-
tares com amoreiras, pro-
duzindo 2.466.587 quilos 
de casulos verdes/ano e um 
V.B.P. de R$45.631.859,00.

A Macro Região No-
roeste conta hoje com 
1.128 famílias, 3.384 pes-
soas envolvidas, 2.389 hec-
tares com amoreiras, uma 
produção de casulos ver-
des de 1.599.909 kg, valor 
bruto da produção de R$ 
29.598.316,00/ano. A ati-
vidade está presente em 
81 municípios da  Macro, 
dados referente à safra 

Osvaldo da Silva Pádua
Especial para o JN

2016/2017 (DERAL).
O município de Nova Es-

perança é o maior produtor 
de casulos do estado do Pa-
raná e do Brasil representan-
do 14% da produção, conta 
hoje com 239 agricultores fa-
miliares que dedicam a esta 
atividade com aproximada-
mente 750 pessoas envolvi-
das.  Sendo aqui produzidos 
os melhores fios de seda do 
mundo, exportados para 
países Asiáticos e Europeus. 
Atualmente existe um déficit 
de produção, onde a indús-
tria de seda está trabalhando 
com 60% da sua capacidade. 
Em um trabalho pioneiro 
de parceria entre a extensão 
rural (INSTITUTO EMA-
TER), pesquisa (IAPAR) 
a iniciativa privada (FIA-
ÇÂO DE SEDA BRATAC) e 
PRODUTORES COLABO-
RADORES; iniciou-se em 
2014 o acompanhamento 
de 18 Unidades de Refe-
rência, visando fortalecer 
os processos de inovação 
por meio da introdução 
de tecnologias focadas na 
melhoria dos sistemas de 
produção, proporcionan-
do o aumento dos níveis 
de produtividade, renda e 
da qualidade de vida das 
famílias que exploram a se-
ricicultura, onde neste ano 
completa 4 anos de acom-
panhamentos onde estão 

“Existem inovações tecnológicas de melhoria do processo de produção que certamente trarão 
incentivos à exploração com ganhos de qualidade e eficiência do trabalho”, explicou Oswaldo da 
Silva Pádua, Técnico Agrícola- EMATER, Coordenador Macro Regional de Sericicultura e Gerente 
da Câmara Técnica do Complexo Seda do Paraná

sendo copilados os resulta-
dos técnicos, econômicos, 
sociais e ambientais através 
dos esforços dos produto-
res colaboradores, pesqui-

sadores, técnicos e agentes 
de sericicultura da Macro 
Região Noroeste onde tam-
bém o município de Nova 
Esperança está inserido. 

Hoje a atividade está or-
ganizada em toda cadeia 
produtiva, através da Câma-
ra Técnica do Complexo da 
Seda do Estado do Paraná. 

INOVAÇÕES
POSSÍVEIS
Diante do que se tem dis-

ponível para o aumento da 
produtividade e diminuição 
da penosidade do trabalho 
com reflexos positivos na 
qualidade de vida do agri-
cultor, existem inovações 
tecnológicas de melhoria 
do processo de produção 
que certamente trarão in-
centivos à exploração com 
ganhos de qualidade e efi-
ciência do trabalho, agre-
gando valor e aumento na 
renda do agricultor. Dentre 
estas inovações tem-se: No-
vas cultivares de amoreiras, 
Colhedora mecanizada de 
amoreiras, climatização de 
barracões, automatização de 
subida e descida de bosques, 
colhedora de casulos, camas 
suspensas, carrinhos para 
distribuição de ramas, siste-
ma mecanizado de limpeza 
da cama de criação, manejo 
do amoreiral (podas e adu-
bações) e manejo da criação 
(Controle de luminosidade, 
temperatura e alimentação) 
e irrigação das lavouras de 
amoreiras.

Foto: Hauney C. Malacrida
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“A lei é clara: publicação de atos oficiais 
em jornais impressos é obrigatória”, 

reforça presidente do TCE

Após questionamento de Anibelli, secretário 
da Fazenda anuncia inativação da PRSEC

Durval Amaral pediu a colaboração dos veículos filiados à Adjori-PR na 
identificação de gestores que não estejam cumprindo a determinação legal 

Adjori PR e Adjori BR

O presidente do Tri-
bunal de Contas 
do Paraná, Dur-

val Amaral, reiterou que os 
atos oficiais de prefeituras 
e câmaras devem obrigato-
riamente ser publicadas em 
diário oficial impresso. A 
afirmação foi feita na últi-
ma quarta-feira, dia 23, em 
reunião com o presidente da 
Associação de Jornais e Re-
vistas do Interior do Brasil 
(Adjori-BR), Elízio Siqueira, 
e o tesoureiro da Adjori-PR, 
Sérgio Jonikaites. 

“A legislação é clara: dei-
xar de publicar editais de 
concorrências, tomadas de 
preços, concursos, leilões e 
contratos administrativos 
nos jornais é uma expressa 
violação à Lei nº 8.666/93. 
No texto não há brecha 
para qualquer outro enten-
dimento”, disse Durval. Ele 
solicitou o apoio dos veí-
culos filiados à Adjori na 
identificação de municípios 
que não estejam cumprin-

Após um questiona-
mento do líder da 
oposição, deputado 

Anibelli Neto (MDB), sobre 
os prejuízos acumulados pela 
Companhia Paranaense de 
Securitização (PRSEC) desde 
sua criação, em 2015, o secre-
tário da Fazenda do Paraná, 
José Luiz Bovo, anunciou que 
a estatal será inativada pelo 
Poder Executivo.

Bovo participou nesta 
quarta-feira (30) da apresen-
tação de prestação de contas 
do governo estadual relativa 

ao primeiro quadrimestre na 
Assembleia Legislativa.

O parlamentar explicou 
que a PRSEC foi criada com 
o objetivo de realizar nego-
ciar ações no mercado de ca-
pitais para levantar recursos 
para obras e investimentos 
através da venda de créditos 
do ICMS que o Governo tem 
a receber no Programa Para-
ná Competitivo. A estatal, no 
entanto, nunca conseguiu, de 
fato, atuar, em razão de um 
impedimento do Tribunal de 
Contas, que considerou que 

Segundo Amaral, as 
irregularidades muitas 
vezes são cometidas 
pelos gestores por 
causa de orientações 
equivocadas das 
assessorias jurídicas.

Presidente e tesoureiro da Adjori estiveram reunidos com Amaral. Da esquerda para a direita: 
Mauro Munhoz, Elízio Siqueira, Durval Amaral, Sérgio Jonikaites e Luiz Fernandes Litro. Elízio Siqueira, Paulo Litro e Sérgio Jonikaites

do a determinação. “A asso-
ciação tem grande alcance 
em todo o estado. Por isso, 
pedimos que nos informem 
sobre situações de irregula-
ridade nas publicações, que 

muitas vezes são cometidas 
pelos gestores por causa de 
orientações equivocadas das 
assessorias jurídicas”. 

O artigo 21 da Lei nº 
8.666/93 estabelece que os 

avisos contendo os resumos 
dos editais das concorrên-
cias, das tomadas de preços, 
dos concursos e dos leilões 
realizados pelos municípios 
deverão ser publicados com 

antecedência, por no mí-
nimo uma vez, no Diário 
Oficial do Estado, em jor-
nal diário de grande circu-
lação no estado e, também, 
se houver, em jornal de cir-
culação no município ou na 
sua região, podendo ainda 
ser utilizados outros meios 
de divulgação.

No Paraná, a norma é 
reforçada pelo Acórdão nº 
3197/2017, do Tribunal de 
Contas do Estado. O docu-
mento é resultado do julga-
mento realizado em julho do 
ano passado, em que o Ple-
no, por unanimidade, votou 
a favor da obrigatoriedade 
de publicações oficiais em 
jornais impressos. A con-
sulta aos desembargadores 
foi movida pela prefeita do 
município de Mercedes, no 
oeste paranaense.  

“Estamos vivendo um 
período de intenso combate 
à corrupção em todas as es-

feras de governo. O momen-
to requer mais do que nunca 
a ampla transparência das 
ações da gestão pública. Sem 
a publicação dos atos oficias 
no meio impresso o acesso 
às informações, fundamen-
tal para garantir o monitora-
mento popular, seria muito 
dificultado”, destacou o pre-
sidente da Adjori-BR, Elízio 
Siqueira. 

O deputado estadual Pau-
lo Litro, que também acom-
panhou a reunião, reforçou 
a necessidade de seguir a lei 
a rigor. “As divulgações nos 
impressos garantem a trans-
parência nas ações do poder 
público. Acredito que as pla-
taformas tecnológicas estão 
ai para somar e, assim, quem 
ganha é a população, que 
pode contar com mais infor-
mações". O encontro ainda 
teve a participação do chefe 
de fiscalização do TCE-PR, 
Mauro Munhoz.

Fotos Adjori-PR

CONVITES
44 9 9972-0462

Fabio Yamamoto
44 9 9972-0462

Leonardo Nonciboni

há desconformidade com a 
legislação e falta de transpa-
rência sobre os custos envol-
vidos.

"Desde a criação da em-
presa até o final de 2017, 
mesmo sem atuar em ne-
nhum momento, a PRSEC 
acumulou prejuízos de mais 
de R$ 2 milhões. Isso mos-

tra que a oposição sempre 
esteve correta ao apontar as 
irregularidades na criação e 
na atuação da empresa. Des-
de o início, apontamos que a 
estatal seria desperdício do 
dinheiro público", criticou o 
deputado.

Anibelli explicou ain-
da que existem pelo menos 

dois motivos que justificam 
a extinção da Paraná Securi-
tização. Primeiro, a determi-
nação do TCE para que a em-
presa não opere. Segundo, o 
fato de que ela foi criada para 
fazer a antecipação de recebí-
veis, operação que o Governo 
do Estado já fez por outras 
vias. Assessoria de Imprensa
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Declaração Universal dos Direitos Humanos
Artigo 1°- Todos os seres humanos nascem livres 

e iguais em dignidade e em direitos. Dotados 
de razão e de consciência, devem agir uns para 

com os outros em espírito de fraternidade.

EDUCAÇÃO

Nas aulas de Língua Por-
tuguesa, os alunos do 5º 
ano B refletiram sobre 

a Declaração Universal dos Di-
reitos Humanos. O artigo pri-
meiro, que aparece em destaque 
no início do texto, foi apenas 
um dos trinta artigos contidos 
neste documento e debatidos e 
estudados pelos alunos. Com 
muita criticidade, eles mostra-
ram muito conhecimento sobre 
o assunto, expondo situações do 
cotidiano onde perceberam que 
alguns destes direitos estavam 
sendo garantidos ou não. 

A leitura e estudo do texto 
que faz parte da obra adapta-
da pela escritora Ruth Rocha e 
Otávio Roth, cujo título leva o 
nome do documento, teve papel 
importante para a compreensão 
desta declaração, por possuir 
uma linguagem acessível para 
esta faixa etária.  

Outro recurso utilizado para 
a compreensão desta Declaração 
foi a produção coletiva do resu-
mo da obra estudada, por meio 
da localização das ideias princi-
pais do texto presentes na intro-
dução, no desenvolvimento e na 
conclusão do texto.   

Com o resumo da obra em 
mãos, os alunos foram desafia-
dos a produzir uma história em 
quadrinhos, utilizando as ideias 
principais do texto. O resultado 
foi surpreendente, pois mesmo 
tendo feito o resumo coletiva-

mente, na hora de convertê-lo 
em história em quadrinhos, 
cada um usou a sua criativida-
de e retratou esta declaração de 
uma maneira diferente, segun-
do o seu ponto de vista. Todos 
os trabalhos ficaram bons, mas 
foi selecionado apenas um para 
compor esta matéria. 

Ao término das atividades, 
eles concluíram que não basta 
ter direitos, é preciso conhecê-
-los para garantir que eles sejam 
respeitados. E que também te-
mos que cumprir com os nos-
sos deveres, pois se temos, por 
exemplo, o direito a educação 
gratuita, o mínimo que temos 
que fazer é estudar com dedica-
ção. 

E você? Conhece quais são 
os direitos descritos na Declara-
ção Universal dos Direitos Hu-
manos?   

Teste os seus  conhecimen-
tos. Descubram quais são as pa-
lavras que faltam para completar 
o sentido de partes do texto des-
ta declaração.   Depois, encontre 
estas palavras no caça-palavras. 

 
• Todos são ___________

perante a ____________e têm 
direito, sem qualquer distinção, 
a igual proteção da lei. 

•Todos devem 
agir como se fossem 
_____________________.

• Todo homem tem o direi-
to de ser, em todos os lugares, 

reconhecido como __________ 
perante a lei.

• Todas as pessoas tem di-
reito à _______________,  à 
____________________ e à 
_________________ pessoal. 

•Ninguém pode ser 
__________________ de nin-
guém.

•As ________ devem ser 
iguais para ____________.

•Toda pessoa  tem o direito de  
se _______________________ 
dentro das _________________ 
de seu país. 

•Todo o homem  tem di-
reito à _______________ de 
________________. 

•Todo o homem  tem direito 
ao __________________. 

•Todo homem  tem o direito 
de contrair matrimônio e for-
mar uma ______________.

•Todo o homem que tra-
balha tem direito a uma 
___________________justa 
e satisfatória, que lhe assegure, 
assim como a sua família, uma 
existência compatível com a dig-
nidade humana.

•Todo o homem tem direito 
a repouso e _______________

•Todo homem tem direito 
à instrução. A instrução será 
_____________ pelo menos 
nos graus elementares e funda-
mentais.

•Todo o homem tem 
_______________para com a 
comunidade.

APOIO
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ESCOLA MUNICIPAL 
FILOMENA 
MONARO ZANUSSO

ESCOLA MUNICIPAL 
FILOMENA 

MONARO ZANUSSO

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)

Sou criança
(Alunos: Hugo Alegrâncio Iwasse e  Vitor Hugo Lourenço Oliveira )

Atenção Crianças 
(Aluno: Lucas Henrique

Aguiar da Silva)

Diretora: Maria Aparecida Alves da Silva 
Coordenadora: Elizabete F. dos Santos Brito
Professora: Rosangela Bertolin Silva

Diretora: Maria Aparecida Alves da Silva
Coordenadora: Lucimeire de Freitas Tokumoto

Professora: Andrea Regina Manini Tottene

Os alunos do 5° ano C refletindo 
sobre o que é o "Estatuto da Criança 
e do Adolescente” ( ECA) e enten-
dendo melhor sobre seus direitos e 
deveres , resolveram  falar sobre es-
tes direitos em forma de poesia.  E, 
para ilustrar o trabalho nossos alu-

nos elaboraram  dois poemas.  Um 
poema é da grande escritora Ruth 
Rocha. 

O ECA, estabelece que é dever 
do Estado, da família, e da sociedade 
garantir o direito de crianças e ado-
lescentes à liberdade, á dignidade, à 

convivência  familiar e comunitária, 
à saúde, à educação, à cultura, ao es-
porte, ao lazer, à profissionalização e 
à proteção do trabalho. Além disso, 
prevê a proteção contra qualquer 
forma de exploração, discriminação, 
violência e opressão.

TEATRO: A CIGARRA 
E A FORMIGA

A sala da Educação Especial ( D I ) 
da Escola Municipal Filomena Monaro  
Zanusso , realizou um teatro de fanto-
ches retratando a fábula: A Cigarra e a 
Formiga.

A escola tem o conteúdo das fábulas 
no planejamento pedagógico, e ao estu-
darem algumas delas, fizeram leituras 
dos textos, ouviram outras, conversaram 
sobre o que acharam e entenderam de 
cada uma.

Como estamos em um clima frio, 
sentindo na pele a necessidade de se aga-
salhar, nos detivemos mais na exploração 
da tão conhecida fábula que trata do diá-
logo entre a cigarra e uma formiga. A for-
miga organizada, precavida e esforçada 
,reserva alimentos para a época em que 
ele será escasso devido ao frio. Em con-
tra partida, a cigarra foi advertida pela 
formiga da necessidade de se preparar, e 
deixar a cantoria para outro momento. A 
cantora por sua vez, não deu ouvidos a 
formiga, e depois precisou da sua ajuda 
para sobreviver quando o inverno che-
gou.

E aí? A formiga ajuda, ou não 
ajuda a cigarra folgada?

Essa discussão foi abordada com os 
alunos, lembrando que por ser valoriza-
da uma educação  humanizada, esteve em 
pauta a caridade , a mansidão e as boas ati-
tudes para com o próximo.

Sou criança
Tenho direito de  es-
tudar,
Ninguém pode me 
negar.
 Eu não devo trabalhar, 
meu direito vou falar.

A dignidade,
Ao respeito, 
E educação.
Vamos juntos em 
união.
Preste atenção fique 
sabido !

Vocês que são adoles-
centes estão incluídos 
e tem direito.
De 0 a 18 vamos ficar 
ligados.
Essa lei também é sua. 
Estão avisados!

Olha  crianças  do Brasil todas 
nós temos direitos.
Temos direito a  estudar, e não 
podemos trabalhar.
 Temos que brincar, e sempre 
obedecer.
Temos que obedecer para não 
sofrer.
 E se forçarem a trabalhar temos 
que denunciar.
Criança não pode ter fome. 
Mas se a comida faltar peça para 
alguém que possa  ajudar.
Crianças  tem que brincar, can-
tar, correr e saltar.
E se um adulto tentar nos abusar 
tem que denunciar.

ALUNOS: 5ºANO C
 Amanda Santos de Lima
 Ana Gabrielly Morette Oliveira
 Bianca Grandizoli dos Reis
 Catheryne Gonçalves Pedroso
 Claudio Tonelle Chardelli
 Eduarda de Oliveira Manthay
 Elaine Talita Brito Silva
 Eloisa da Silva Mendonça
 Eloisa Oliveira Moura

 Everton Ruan Dores da Silva
 Gabriel de Freitas Pereira
 Hugo Alegrancio Iwasse
 Igor Reis dos Santos
 Isabely Rodrigues Pereira
 Laura Alves Farias
 Leticia Gabrielly C.  dos Santos
 Lucas Henrique Aguiar da Silva
 Maria Laura da Silva Cantelli
 Maria Vitoria Caldeira da Silva

 Maria Vitoria Mendes da Rocha
 Matheus de Oliveira Santos
 Mayara Eduarda de B. Queiroz
 Rikelme Guilherme Marcelino
 Stephany Pereira Simão
 Thiago Alves dos Reis Junior
 Venilson Santos Silva
 Kauany Pereira da Silva
 Vitor Hugo Lourenço Oliveira

ALUNOS: Eduardo, Gabriela ,Geovana, Leonel, Lucas, Maycon , Murilo , Nickole , Valdemir e Victor Rangel.

Escola Municipal   Filomena Monaro Zanusso. E.F.
Professora Maria Aparecida Freitas Santos
Alunos: Ana Caroline Filó,  Arthur Lordano,  Bruno da Cunha Silva, Danyella de Souza Santos, Felipe Camargo Chichinelli, Gabriel Cardoso 
Andrade, Geovanna Beatriz Teodoro de Assis, Giovana Maria Fassina, Heloiza Chiaramonte Discioli, Igor Gabriel Santos da Silva, Isabela Ende 
Fernandes, Isadora Silgueiro Nunes Pereira, João Gabriel de Oliveira  Ferris, João Victor Trindade de Oliveira, João Pedro Ítalo Fassina, Kauan Pereira 
Marques, Laura Perin Fratucci Brandão, Lucas Delfino Cardoso de Souza, Lucas Gonçalves de Abreu, Maria Antônia Coutinho Rodrigues, Maria 
Isadora Sacani Dias, Matheus Vinícios Benega, Nauri Henrique Beckhauser  Amaro, Pedro Gabriel Ribeiro Pereira, Ruan Vitor Lemes Onório, Samilly 
de Lima Silva, Stefane Karine Moreira da Silva, Victoria Emanuella Gagliardi.
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Consumidores instalam eliminadores de 
ar em busca de economia na conta d’água

Diferentemente dos primeiros que surgiram no mercado, os novos 
eliminadores de ar são instalados depois do hidrômetro e prometem 
impedir que o ar tenha seu fluxo contabilizado no consumo de água

Reportagem saiu às ruas e ouviu na segunda-feira, 28, a 
população sobre o tema que mexeu com a rotina de todos:

TECNOLOGIA

No último mês de 
março, a Câmara de 
Vereadores de Ma-

ringá aprovou a lei nº 2864, 
que foi sancionada pelo pre-
feito Ulisses Maia, obrigando 
a Sanepar a instalar, a pedido 
do consumidor, eliminado-
res de ar no cavalete do hi-
drômetro. A lei prevê que a 
despesa com a instalação nos 
medidores já existentes seja 
dos próprios consumidores, 
mas também estabelece que 
as novas unidades consu-
midoras já deverão conter 
o equipamento, com custo 
arcado pela Sanepar. Por sua 
vez, a concessionária en-
viou ao legislativo da Cidade 
Canção uma simples nota 
que diz em seu teor: “a Sane-
par já cumpre a Lei Estadual 
13.962/2002 que regulamen-
ta esta questão no Paraná”.

Em Nova Esperança, inú-
meros consumidores, ques-
tionando o possível envio de 
ar pela tubulação, impulsio-
nando o giro do hidrômetro 
decidiram, por conta pró-
pria, instalar os chamados 
“redutores de conta d´água” 
que prometem até 50% de 
economia na conta. O tema 
ainda é visto com certa des-
confiança, mas os que já 
instalaram garantem que dá 
resultado. 

Em sua página oficial, a 
Aquamax, empresa que pa-
tenteou e comercializa o pro-
duto em todo o país destaca: 
“A tecnologia faz com que o 
ar retorne a tubulação da rua 
sem ser contabilizado, ou 
seja, você vai pagar somente 
pela água consumida e não 
mais pelo volume de ar. Fácil 
de instalar, o equipamento 
pode ser usado em residên-
cias, condomínios, indús-

Como o equipamento 
funciona se é instalado 
depois do hidrômetro?

Projetado para funcionar mesmo instalado de-
pois do relógio o Aquamax® bloqueia em 100% a 
vazão do ar, por que mantém a rede sempre pres-
surizada, não dando espaço para a entrada de ar, é 
uma questão de física.

Devido ao ar encontrar uma resistência no seu 
hidrômetro quando vem pela tubulação e por ser 
preguiçoso o ar procura o ponto de fuga mais fácil, 
ou seja, o hidrômetro que está desprotegido (sem o 
Aquamax®).

Um teste bem simples que pode ser feito em 
qualquer local para que você entenda com maior 
facilidade é:

1° - Pegue uma mangueira qualquer (desde que 
não tenha furos)

2° - Instale a mangueira em qualquer torneira 
que venha água da RUA (é obrigatório que na tor-
neira em que a mangueira esteja instalada venha 
água da rua e não haja vazamentos entre a man-
gueira e a torneira). 

3° - Depois de feita a instalação da mangueira 
e verificado que não há vazamentos entre a man-
gueira e a torneira ligue a água e veja como o reló-
gio gira com a passagem da água.

4° - Agora se você tampar completamente a pon-
ta da mangueira sem deixar vazar nada de água, 
você perceberá que mesmo tendo tampado a ponta 
da mangueira 5, 10 metros depois do relógio, o reló-
gio para de girar, apesar da água já ter passado por 
ele. Isto acontece por que tanto o ar como a água 
para serem registrados pelo relógio não podem ter o 
seu fluxo interrompido até a boia da caixa d’água.

Você tampando a ponta da mangueira depois do 
relógio é mesma coisa que o Aquamax® está fazen-
do na sua tubulação, só que em vez de impedir a 
passagem da água ele impede a passagem do ar.

O produto foi submetido a testes em situações 
que existe ar nas tubulações comprovando em 100% 
a sua eficiência mesmo instalado depois do relógio.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Foto: Alex Fernandes França

Foto: Alex Fernandes França Divulgação

Vendedor de uma loja de materiais de construções de Nova Esperança faz a simulação do produ-
to: passagem de ar bloqueada

O profissional Anésio Matias da Silva durante a instalação de 
eliminador de ar em uma residência de Nova Esperança

Pequeno notável: eliminador 
de ar promete economia de 
até 50% na conta d’água

trias dentre outros locais”. A 
empresa promete que, se no 
decorrer de 1 ano o cliente 
não comprovar a economia, 
o dinheiro será devolvido in-
tegralmente mediante alguns 
critérios técnicos. 

O produto é legalizado 
pois é  instalado depois do 
relógio medidor de água haja 

vista que toda tubulação que 
está depois do relógio perten-
ce ao consumidor e não mais 
à concessionária de água, no 
caso do Paraná, a Sanepar. 
Seria como instalar um filtro 
d’água, torneira ou registro o 
que é perfeitamente legal. “A 
Companhia de água é respon-
sável pelo fornecimento de 

água até o relógio. Portanto, 
sua exclusividade se estende 
até este ponto. Por exemplo: 
se o consumidor quiser soltar 
o cano do cavalete depois do 
relógio e deixar jorrar água 
à vontade, o problema é seu, 
desde que pague sua conta”, 
destaca a fabricante do equi-
pamento. 

“Sou a favor. Na realida-
de, é um direito que eles 
têm, e já faz muito anos 
que a Petrobras está com 
baixa e o combustível não 
está na altura do frete, 
nisso dou razão pra eles, 
desde que seja em prol de 
toda nação. Então nós te-
mos que apoiar esse movi-
mento por eles e por nós” 
Carlos Andrei Bigatão 

“Sim, sou a favor. 
Penso que eles 
devem lutar pelos 
seus direitos e que 
também são os 
nossos direitos, 
tudo em prol  de 
uma tributação 
mais justa” -  Sueli 
Aparecida Gomes

“Sou a favor, pois eles 
não estão reivindicando 
somente a favor deles,  mas 
problemas de extensão 
nacional. Estamos cansados 
de sermos roubados, de 
trabalhar tanto e ganhar 
pouco. Os caminhoneiros 
tiveram muita coragem 
e eu admiro isso. Eu não 
sabia que o caminhoneiro 
era tão corajoso e tinha 
tanta força. Eles fizeram 
o que nós não temos 
coragem de fazer” - Sonia 
Marina Caeiro

“A greve é um 
direito garantido 

na constituição e o 
caminhoneiro tem 

esse direito. Em partes 
eu sou a favor, como 

protestar e ir atrás de 
melhorias, agora a parte 
de paralisar totalmente, 

como caminhões de 
remédios que acabam 

prejudicando mais 
ainda a situação da 

população,  não sou a 
favor” - Gabriel dos 

Santos Frederico

Você foi a favor à greve dos caminhoneiros?

Fotos: Hauney C. Malacrida
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Grupo da melhor 
idade de Uniflor visita 

o litoral do Paraná

A Assistência Social de 
Uniflor, com apoio 
imprescindível da ad-

ministração municipal, atra-
vés do prefeito Alan Petenazzi 
e seu vice Paulo Mochi, reali-
zou nos dias 22 e 23 de maio 
uma viagem com o grupo da 
melhor idade para a cidade de 
Guaratuba, litoral do Paraná.

A atividade foi promovida 
pelo Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Víncu-
los (SCFV) onde os idosos do 
município puderam desfru-
tar de momentos agradáveis, 
com atividades recreativas, 
passeios a praia, baile e hidro-
ginástica em piscina aquecida 
no hotel e ainda puderam vi-
sitar a Igreja de Nossa Senho-
ra do Rocio, padroeira do Pa-
raná, na cidade de Paranaguá.

A diretora da Assistência 
Social e primeira dama do 
município de Uniflor, Mari-
sa Peliser Petenazzi, acom-
panhou o grupo durante a 
viagem, “Foi gratificante e 
motivador ver a emoção dos 
idosos ao encontrar o mar. 
Alguns idosos não conheciam 
e ficaram encantados com ta-
manha grandeza”, disse.

O Serviço de Convivência 
e Fortalecimento de Víncu-
los/SCFV possui atividades 
quinzenais de caráter socioas-
sistencial e socioeducativo, 
destacando a vivência e afir-
mação de atitudes e valores 
que fortaleçam e despertem 
o prazer de viver em comuni-
dade, a importância da vida, 

Grupo participou de atividades físicas à beira mar em Guaratuba

Os idosos do município puderam desfrutar de momentos agradáveis, com atividades recreativas, 
passeios à praia, baile e hidroginástica na piscina aquecida do hotel.

D. Vanilda e Sr. Luiz são casados há 39 anos e puderam conhe-
cer o mar pela primeira vez.

Fotos: Divulgação

Haney C. Malacrida

a aposta em si mesmo dentro 
de padrões sociais solidários e 
cooperativos. Nos encontros 
os idosos se divertem, parti-
cipam de bailes e atividades 

manuais e também recebem 
orientações psicológicas.

A coordenadora do gru-
po da Melhor Idade, Maria 
Alencar Nunes Franzoni que 

também acompanhou a via-
gem, agradeceu o empenho, 
dedicação e trabalho de toda 
equipe da Assistência Social de 
Uniflor. 

“Não tem como 
descrever a beleza do 
mar, é muito bonito”

“Se eu tivesse que dar 
uma nota para o mar, por-
que quanto mais olhamos, 
mais queremos olhar. É tão 
bonito que eu daria nota 10 
para o mar e nota 1.000 para 
Deus que o fez. Sem dúvida, 
Deus é muito caprichoso, 
não tem como descrever a 
beleza do mar”.

Com essas palavras o 
comerciante Luiz Muchni 
Roeles, 64, ao lado da es-
posa Vanilda, 59, definiu a 
reportagem a beleza do mar.

“Seu Luiz” que é filho 
de pioneiros que chegaram 
a Uniflor em 1952, não co-
nhecia o mar. Com 39 anos 
de união matrimonial o ca-
sal definiu como uma ex-
periência única, marcante e 
especial.

“Tínhamos um sonho 
e até mesmo pela simpli-
cidade nossa, considerava 

um sonho, conhecer o mar. 
Meu filho, com 28 anos e 42 
dias de casado, era para ter 
nos levado, infelizmente o 
perdemos em um acidente 
fatal, em outubro de 2016. 
Agradeço a Marisa (dire-
tora da Assistência Social) 
que nos convidou. Fomos a 
praia e também no morro 
do Cristo em Guaratuba, 
depois minha esposa rezou 
no Santuário do Rocio em 
Paranaguá, e mesmo ainda 
passando por um momen-
to difícil Deus tem nos for-
talecido. Essa viagem nos 
ajudou a refrescar a cabeça”, 
disse Sr. Luiz.

“Foi bom, eu gostei e 
achei muito bonito o mar, 
meu filho sempre falava, vou 
trocar de carro e levar vocês 
para ver o mar, infelizmente 
não deu tempo”, disse emo-
cionada dona Vanilda.

Social
Osvaldo Vidual

Prefeita Gisele e vereadores de Presidente Castelo Branco comemoram 
junto com a governadora Cida Borguetti, a conquista de um caminhão 

para reciclagem e dois poços artesianos com o Deputado Tiago Amaral. 

Família Zanuto na Igreja Católica, durante o batizado da pequena 
Maria Clara, comemorado com muita alegria pelos familiares. 

Aluno do Colégio 
Coração de 
Jesus, Raphael 
Lazarini Vidual, 
comemorou idade 
nova rodeado pelo 
carinho dos pais, 
irmão, tios e primos.

O casal Carla e 
Silvinho Maran 

junto com a 
filhota, em recente 
acontecimento que 
reuniu familiares e 

amigos.
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SOBRE O TRABALHO 
DO ONESP

Nesta quarta-feira os ob-
servadores do ONESP estive-
ram reunidos com o prefeito 
municipal, a assessora jurí-
dica do Município e o secre-
tário do meio ambiente, com 
a finalidade de, entre outros 
assuntos, alinhar os trabalhos 
de recepção das mercadorias 
licitadas, com o trabalho de 
fiscalização dos observado-
res.

Na oportunidade recebe-
mos várias informações sobre 
as condições que se encon-
tram mercadorias já licitadas 
e como a Administração Pú-
blica pretende conduzir, in-
clusive com certas mudanças, 

os trabalhos de licitação, co-
meçando pela conveniência 
da compra e feitura do edital, 
que direciona todo o processo 
licitatório.

Foi pleiteado junto ao pre-
feito que avancem os traba-
lhos no sentido de implantar, 
com o máximo de celerida-
de possível, o Almoxarifado 
Central, que é uma ferramen-
ta de grande valor para o 
controle do recebimento das 
mercadorias, controle de es-
toque, prazo de validade, etc., 
tanto pela Administração 
como pelo ONESP e ouvimos 
a notícia que está no plane-
jamento que o Almoxarifado 

Central será implantado até o 
fim de 2018.

Entretanto, enquanto isso 
não se efetiva, o ONESP quer, 
desde já, avançar em seu tra-
balho de fiscalização das en-
tregas das mercadorias com-
pradas e, para isso, precisa de 
um ambiente receptivo e or-
ganizado por parte do funcio-
nalismo, para que seja possível 
realizar esse controle externo. 
Assim, ficou avençado que os 
trabalhos do funcionalismo 
será alinhado com o trabalho 
do ONESP, para que se efetive 
essa fiscalização.

Também houve a conver-
sação sobre a participação do 
ONESP no momento da aber-
tura e avaliação dos envelopes 
dos participantes de licitações, 
para uma maior transparên-
cia da avaliação a respeito do 
cumprimento dos requisitos 
do edital e restou determina-
do que o ONESP deverá ser 
comunicado do dia e hora 
para que possa estar presente.

Outro assunto da pauta, de 
grande importância, foi sobre 
o controle de estoque e utiliza-
ção dos remédios pelo Hospi-

tal Municipal e a utilização do 
software específico da área da 
Saúde, para que haja um con-
trole mais contundente sobre 
a distribuição e uso dos remé-
dios e material hospitalar. Os 
observadores aproveitaram a 
oportunidade para pedirem 
ao prefeito que avancem os 
trabalhos no sentido de apri-
morar esse controle, a fim de 
que sejam evitados desvios ou 
desperdícios, embora seja da 
responsabilidade da diretoria 
do hospital tomar tais provi-
dências. 

Seguindo as conversações, 
foi tratado sobre a inadim-
plência no pagamento dos 
tributos municipais e a neces-
sidade de perseguir o recebi-
mento desses tributos, ainda 
que de forma judicial, pois 
é ilegal a renúncia de receita 
tributária e tais dívidas não 
podem prescrever por inércia. 
Quanto a esse assunto, tive-
mos a informação que estão 
sendo cobrados todos os débi-
tos, sem distinção e o ONESP 
estará diligente no sentido de 
fazer esse controle externo.

Por fim, foi tratado sobre a 

licitação que está em trâmite 
para a terceirização da coleta 
do lixo orgânico e, mais uma 
vez, o ONESP se posicionou 
contrário expondo seus mo-
tivos. Foi comunicado que 
estaremos acompanhando 
com bastante atenção essa 
licitação, pois, embora essa 
seja uma decisão a ser tomada 
pelo gestor, que tem a legiti-
midade e competência para 
tanto, entendemos que pre-
cisamos contribuir no alerta 
para pensar outros caminhos 
menos onerosos aos cofres 
públicos, sem perder o foco 
no cumprimento de todos os 
requisitos legais para a valida-
de de tal medida.

Por fim, queremos infor-
mar a população, que também 
estamos atentos aos trabalhos 
realizados pela Câmara Mu-
nicipal, tanto na questão de 
licitações, gastos e trabalho 
interno, assistindo, ainda que 
on line, as sessões da Câmara. 
E avançaremos no intuito de 
fazer o controle externo e au-
xiliar os nobres edis na pres-
tação desse serviço tão valo-
roso para a democracia e para 

a nossa população.
“A messe grande, mas 

poucos são os operários” 
(Mt 9,35-38). Com humil-
dade utilizo a frase do único 
homem perfeito que andou 
sobre a terra, sendo ele Filho 
de Deus, para dizer que os 
observadores do ONESP tra-
balham de forma voluntária 
e dedicada à essa cidade, que 
todos amamos, mas é neces-
sário que seus cidadãos se 
conscientizem que todos fa-
zemos parte e podemos con-
tribuir.

Precisamos de “operá-
rios”, de pessoas que possam 
ser mantenedoras ou que en-
tendam que doar seu tempo 
é uma prova de amor, pois 
TEMPO É VIDA e doar a 
própria vida é a maior prova 
de amor que podemos dar à 
nossa cidade e seus cidadãos. 
Por isso convocamos as pes-
soas de bem, que sejam apar-
tidárias e que entendam o 
valor desse trabalho, para se 
integrarem ao nosso grupo de 
observadores e dar sua valio-
sa colaboração à nossa queri-
da Nova Esperança.

Gilberto e Gilmar gravam DVD de 
40 anos de carreira em Maringá

Prefeitura de Paiçandu firma 
parceria com a UniCesumar

Show de gravação reunirá duplas convidadas e será transmitido em tempo real pela internet 

Uma história de quatro 
décadas de sucessos da 
música sertaneja será 

contada no dia 06 de junho em 
Maringá. O município para-
naense, conhecido como Cida-
de Canção, foi o escolhido para 
a gravação do terceiro DVD da 
carreira dupla Gilberto e Gil-
mar. O show que celebra os 40 
anos de carreira dos sertanejos 
será eternizado pela Caverna 
Filmes, referência no meio mu-
sical e atualmente a que mais 
produz DVDs do gênero.

Gilberto e Gilmar vão en-
toar clássicos que marcaram 
época: “Assino com X”, “Luz do 
amanhecer”, ”Paixão” e “Só mais 
uma vez” são algumas das can-
ções que estarão garantidas no 
espetáculo. No palco, o público 

Na manhã na sexta-
-feira (25) a Prefeitura 
Municipal de Paiçan-

du assinou um convênio com 
o Centro Universitário de Ma-
ringá – UniCesumar na Câma-
ra Municipal que permitirá a 
instituição de ensino o uso do 
Hospital São José, para a práti-
ca dos cursos de graduação em 
saúde e residência médica. 

Fizeram parte da composi-
ção da mesa o reitor da UniCe-
sumar Wilson de Matos Silva, 
professor, advogado e diretor 
Claudio Ferdinandi, o secretá-
rio de saúde Hailton Joaquim 
de Oliveira, presidente da câ-
mara de vereadores Nilson 
Ribeiro Chagas, os deputados 
federais Zeca Dirceu e Ricar-
do Barros, vice-prefeito Santo 
Gardinal e o prefeito munici-
pal Tarcisio Marques dos Reis.

Estavam presentes os ve-
readores: Wesley Rodrigo 
Rossi, Carlos Antônio Batista, 
Edson Alves dos Santos, Joel 
da Silva, Carlos Aparecido Fe-
nille, Adenísio José da Silva, 
Carlos César Martins e a ve-
readora Dolores Soto Martinez 
Zavatini também prestigiaram 
o evento.

Participaram da soleni-
dade os secretários: Josivaldo 

vai testemunhar uma reunião de 
amigos e um encontro de gera-
ções. Entre os artistas convidados 
para participações especiais está a 
dupla de ascensão meteórica no 
chamado sertanejo universitário 
Zé Neto e Cristiano, além de no-
mes que marcaram a música do 
interior, como Rio Negro e Soli-
mões, Di Paulo e Paulino e César 
Menotti e Fabiano.

 Com uma megaestrutura de 
palco, som e luz, o evento será 
realizado no Fashion Hall, casa 
de shows recém-inaugurada, 
que já recebeu artistas nacionais 
como Skank e Chitãozinho e 
Xororó. “No início cogitávamos 
fazer em Uberlândia este DVD, 
mas a acolhida que Maringá deu 
para a dupla Gilberto e Gilmar 
em um evento que fizemos na 
Sociedade Rural em setembro de 
2017, e a inauguração do Fashion 
Hall, uma casa de show com uma 
elegância sem igual, tecnologia 

no tratamento acústico do som 
que só encontramos nas casas 
de Show mais ‘top’ dos EUA e da 
Europa, nos fizeram mudar de 
ideia. O local tem os requisitos 
para ser uma das mais impor-
tantes casas de evento da Amé-
rica Latina,  e fica no complexo 
empresarial do Shopping Para-
ná Moda Park, onde é a sede do 
nosso escritório. Não tinha como 
escolher outro lugar. Foi quase 

uma obrigação fazermos este 
evento em Maringá”, diz Juliano 
Lourenço, um dos idealizadores 
do Eternamente Sertanejo, escri-
tório que administra a carreira da 
dupla Gilberto e Gilmar.

O público que comparecer 
ao evento vai poder optar por 
uma das 156 mesas com oito lu-
gares cada ou pelo camarote. Os 
ingressos podem ser adquiridos 
pelo site www.inovaingressos.

Souza Reis (assistência social), 
Felipe Maia (planejamento), 
Renato da Silva (agricultura), 
Luciano Scuissato (cultura), 
Renato Mariotto (esporte e la-
zer), Marcio da Silva (finanças), 
Juarez Brito (turismo), Bruno 
Vasselai (indústria e comércio), 
Elza Rosada (administração), 
Nadia Rodrigues (bióloga), e a 
Chefe de Gabinete Rosi Mary 
Sabaine. 

De acordo com a parce-
ria, o município de Paiçandu 
disponibilizará o Hospital São 
José para os médicos residen-
tes da UniCesumar realizarem 
o atendimento à população. 
Em contrapartida, a instituição 
realizará uma reforma estrutu-
ral no local e fará a compra de 
materiais hospitalares.

O reitor da UniCesumar, 
Wilson de Matos Silva, destaca 
o compromisso da instituição 
com a sociedade. “Nesta par-
ceria, queremos ajudar a me-
lhorar a vida da comunidade 

que necessita do atendimento 
médico deste hospital. Além 
disso, vamos oportunizar para 
os nossos médicos residentes, 
uma vivência prática de aten-
dimentos reais e isso vai auxi-
liar em sua formação”. Afirma 
Silva. 

O deputado federal, Ri-
cardo Barros, parabenizou o 
evento e falou sobre sua im-
portância: “A assinatura desse 
convênio representa um gran-
de avanço na área da saúde 
de Paiçandu e parcerias como 
essa só contribuem para o de-
senvolvimento do município”. 

Disse Barros. 
O deputado federal, Zeca 

Dirceu, saldou a presença de 
todos: “É muito bom celebrar 
com todos essa parceria e des-
tacar a relevância que isso tem 

para a população de Paiçandu, 
meus parabéns a todos”. Falou 
Dirceu. 

O secretário de saúde, Hail-
ton Joaquim de Oliveira, dis-
se sobre a relevância que esse 

convênio ira trazer para o mu-
nicípio: “Essa parceria será um 
divisor de águas para Paiçandu 
e vai fortalecer toda nossa rede 
de saúde, além de auxiliar no 
ensino dos alunos que estão 
cursando medicina na Unice-
sumar”. Afirmou Oliveira.

O Prefeito, Tarcisio Mar-
ques dos Reis, agradeceu a pre-
sença de todos e parabenizou a 
iniciativa: “Sem sombra de dú-
vidas essa parceria será de ex-
trema importância para a área 
da saúde, isso trará um grande 
desenvolvimento no hospital e 
nas unidades básicas de saúde, 
trazendo mais conhecimento 
técnico e cientifico para um 
melhor atendimento de quali-
dade”. Destacou dos Reis.

Estavam presentes no 
evento mais 150 pessoas, entre 
deputados, vereadores, secre-
tários, impressa e população.

ASCOM/PAIÇANDU

O reitor da UniCesumar Wilson de Matos Silva e o prefeito 
municipal Tarcisio Marques dos Reis

com.br ou diretamente no es-
critório Eternamente Sertanejo 
– nesse caso, sem a taxa de 10% 
cobrada pelo serviço online.  Mas 
para poder atender um público 
ainda maior e não deixar que ne-
nhum fã perca a apresentação, os 
organizadores farão a transmis-
são e tempo real, pela internet. “É 
algo inovador, nunca feito antes 
na gravação de um DVD, e um 
jeito de possibilitar que o show 
seja assistido de qualquer lugar 
do Brasil, para atender a maior 
quantidade possível de fãs”, conta 
Gilberto Ramos, idealizador do 
Eternamente Sertanejo e orga-
nizador do Evento. Para assistir 
o show online é preciso se cadas-
trar no site www.gilbertoegilmar.
com.br 

 SOBRE A DUPLA
Os irmãos Gilberto e Gilmar 

nasceram em Rinópolis, interior 
de São Paulo e começaram a 

cantar ainda crianças. De con-
cursos de violeiros promovidos 
pelas rádios e apresentações em 
circos, cantando e atuando, eles 
ganharam espaço em programas 
de TV e chamaram a atenção de 
duplas como Tonico e Tinoco, 
participando de gravações espe-
ciais. Ao longo da carreira con-
quistaram cinco discos de ouro e 
quatro de platina e consagraram-
-se entre os principais nomes da 
música sertaneja.

SERVIÇO:
O QUÊ: Show de Gravação 

do DVD de 40 anos de carreira 
de Gilberto e Gilmar

QUANDO: 06 de junho / 
21:00h

ONDE: Fashion Hall /  Ma-
ringá 

INGRESSOS:  www.ino-
vaingresso.com.br ou pelos tele-
fones 44) 3013-7200, (44) 9 8837-
8081 (Eternamente Sertanejo)

Brenda Caramaschi
Jornalista



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 01 de junho de 2018

10 - GERAL JORNAL NOROESTE

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.



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 01 de junho de 2018

GERAL - 11JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 01 de junho de 2018

12 - GERAL JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 01 de junho de 2018

GERAL - 13JORNAL NOROESTE



www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 01 de junho de 2018

14 - GERAL JORNAL NOROESTE

O Centro de Atenção 
Psicossocial de Nova Esperança 

inaugurou sua nova sede

Em instalações próprias, o CAPS (Cen-
tro de Atenção Psicossocial) passou a 
atender os pacientes em novo endere-

ço. Na tarde da última terça-feira (29), acon-
teceu a inauguração oficial da nova sede do 
Caps que presta atendimento às demandas 
do município voltadas à saúde mental. A 
repartição agora fica instalada no prédio do 
antigo Centro Social Urbano que foi refor-
mado e adequado para atender com mais 
comodidade os acolhimentos.

Os Centros de Atenção Psicossocial sur-
giram a partir da luta por reformas no tra-
tamento da psiquiatria e seus métodos de 
afecções psiquiátricas. Os Caps são institui-
ções que visam à substituição dos hospitais 
psiquiátricos – conhecidos popularmente 
como hospícios ou manicômios – e possuem 
como lema: “tratar não é trancar”.

Em Nova Esperança, o Caps atende há 11 
anos e volta seus atendimentos ao resgate das 
potencialidades do portador de transtornos 
mentais e a sua inclusão social, prestando 
serviços extra-hospitalares, consultas psico-
lógicas e psiquiátricas, oficinas terapêuticas, 
acompanhamento de terapia ocupacional, 
assistencialismo social, visitas domiciliares, 
orientações medicamentosas e reuniões fa-
miliares. Cada paciente é atendido indivi-
dualmente dentro da sua particularidades 
pela equipe que é composta por 2 médicos 
psiquiátricos, 2 psicólogos, 1 terapeuta ocu-
pacional, 1 assistente social, 2 artesãos, 1 en-
fermeira e também a equipe administrativa, 
cozinheiros, auxiliares de serviços gerais re-
lacionados a equipe funcional e motorista.

A primeira sede do Caps no município 
ficava instalada em uma casa alugada na Av. 
Felipe Camarão e depois mudou-se para 
outra casa alugada em que prestou seus ser-

viços até abril deste ano. Apesar de a inau-
guração oficial ter acontecido no início des-
ta semana, a unidade já está atendendo seus 
pacientes desde o início de maio, assim que 
a reforma foi finalizada.

A mudança veio de encontro ao propósi-
to da administração municipal em findar os 
contratos de alugueis, economizando neste 
caso, mais de R$30 mil por ano ao cofre pú-
blico, referente à locação do imóvel. Com 
recursos próprios, a Secretaria de Saúde 
conduziu a reforma e adequação das insta-
lações do antigo Centro Social Urbano, um 
prédio do município e que a partir de agora 
passa a abrigar o Centro de Atenção Psicos-
social. ASCOM/PMNE

SAÚDE

Fotos: Osvaldo Vidual
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TSE aprova auditoria em urnas 
eletrônicas no dia da votação

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) aprovou esta semana uma alte-
ração na resolução que trata da fisca-

lização das urnas eletrônicas, que passa agora a 
prever a realização de uma auditoria em tempo 
real das urnas eletrônicas no dia da votação. 
De acordo com as alterações, 20 dias antes da 
eleição, serão sorteadas seções espalhadas pelas 
27 unidades da federação para que realizem a 
auditoria no dia do pleito, antes do início da 
votação. Para acompanhar o procedimento, 
serão convidados representantes dos partidos, 
da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do 
Ministério Público e de juízes eleitorais.

Segundo o texto da norma, “a auditoria con-
sistirá em verificar se as assinaturas digitais dos 
sistemas lacrados no TSE no início de setem-
bro conferem com as assinaturas constantes das 
urnas instaladas na seção eleitoral”. O processo 
será público, podendo também ser acompa-
nhado por qualquer interessado.

“Na mesma ocasião poderá ser emitido o re-
latório de todos os resumos digitais dos arqui-

vos instalados nas urnas, que poderão ser con-
feridos um a um, a qualquer tempo, com a lista 
publicada no site do TSE”, explicou  o ministro 
Fux no voto em que aprovou a resolução.

A implementação da medida tinha sido 
adiantada em fevereiro pelo setor de tecnologia 
do TSE. Nesta quarta-feira, Fux disse, durante 
seminário em Brasília sobre a segurança da vo-
tação, que a “auditoria em tempo real” foi um 
atendimento a pedidos de especialistas em se-
gurança da informação.

“Um dos professores da academia disse 
‘o que nós queremos é impossível’. Em nome 
da transparência, em nome da legalidade, em 
nome moralidade, para o Tribunal absoluta-
mente nada é impossível”, disse Fux. “Ontem 
nós conseguimos aprovar isso, evidentemente 
com um parecer positivo da área técnica de que 
isso é possível.”

O primeiro turno das eleições deste ano está 
marcado para o dia 7 de outubro, e o segundo 
turno acontece em 27 de outubro.  

Agência Brasil  
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Em discurso nesta segunda-feira (28) 
na Assembleia Legislativa, o líder da 
oposição, deputado Anibelli Neto 

(MDB), manifestou apoio à paralisação 
dos caminhoneiros e defendeu que o go-
verno federal revise a forma como a Pe-
trobrás está administrando a questão dos 
combustíveis.

Na opinião de Anibelli, a empresa deve 
ser gerenciada com foco nos interesses da 
população, e não do mercado financeiro e 
dos acionistas, como está sendo feito pelo 
governo Temer.

"O grande erro do presidente foi dola-
rizar a questão do combustível, colocar a 
Petrobrás a serviço do mercado financeiro, 
e não da população, com preços justos e 
acessíveis. A administração pública é tra-
tar desigual os desiguais para que, numa 
crise, a população esteja protegida. No 
caso da Petrobrás, está sendo exportado 
petróleo bruto para voltar ao Brasil o pro-
duto refinado em valores superiores. Isso 
é má-fé e lesa duramente a população bra-
sileira", explicou o deputado. Ele cobrou a 
demissão do presidente da Petrobrás, Pe-
dro Parente.

Anibelli destacou a importância dos ca-
minhoneiros para a economia brasileira e 
disse que as medidas que foram anuncia-
das para reduzir os preços do diesel pelo 
governo federal são insuficientes.

"Os caminhoneiros conduzem as rique-

Governo do Estado aderiu a um convênio 
nacional no âmbito do Confaz e prepara 
projeto de lei para enviar para a Assem-

bleia Legislativa. Medida tem como objetivo 
estimular investimentos em projetos de energia 
solar, eólica, hídrica e de biomassa nos próximos 
anos.

O Paraná aderiu ao convênio nacional que 
prevê a isenção do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre 
fornecimento de energia elétrica produzida por 
mini e microgeração. A adesão era uma deman-
da do setor produtivo estadual e, segundo pers-
pectivas do próprio setor, deve estimular inves-
timentos em projetos de energia solar, eólica, 
hídrica e de biomassa nos próximos anos.

O Estado apresentou a proposta de adesão ao 
Convênio ICMS 16/15 no dia 16 de maio, duran-
te reunião extraordinária no Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Confaz), em Brasília. O 
convênio prevê isenção do imposto para em-
preendimentos que atendam a resolução 482/12 
da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo a governadora Cida Borghetti, a 
medida deve acelerar a instalação de plantas no 
Estado e, ainda, estimular o desenvolvimento de 
novas tecnologias. “É um incentivo importante a 
toda a cadeia produtiva do setor de energia elé-
trica gerada por fontes limpas e renováveis. Uma 
medida que vai incentivar o desenvolvimento 
aqui no Paraná de modernas tecnologias, geran-
do empregos e movimento a economia de diver-
sos municípios”, disse.

O secretário estadual da Fazenda, José Luiz 
Bovo, explica que entre os beneficiados estão 
consumidores residenciais, comerciais e de em-
preendimentos rurais. “A intenção é estimular, 
por meio de benefícios, a geração de energia a 
partir de fontes alternativas por cidadãos e em-
presas instaladas no Estado. O Paraná estará ali-
nhado a outros Estados que incentivam a produ-
ção de energia não poluente”, diz.

Para Rodrigo Sauaia, presidente da Asso-
ciação Brasileira de Energia Fotovoltaica (AB-
SOLAR), a adesão do Paraná ao convênio é ce-
lebrada pelo setor. “Isso vai beneficiar não só as 
empresas e a população que vive nas áreas urba-
nas, mas também os produtores rurais, que vão 
poder gerar energia renovável por meio de seus 
telhados ou fachadas, e reduzir os gastos eleva-
dos com energia elétrica, geralmente usada na 
irrigação e na produção de animais”, disse.

AENotícias

Petrobrás e Sanepar devem ser 
administradas com foco nos interesses 

da população, diz Anibelli Neto

Paraná 
vai isentar 
ICMS na 

microgeração 
de energia 

elétrica

zas do país. Reduzir em R$ 0,46 o litro do 
óleo diesel é suficiente? Claramente que 
não! É preciso fazer muito mais por esta 
categoria".

Assim como a Petrobrás, o deputado 
também criticou o governo estadual por 
implantar políticas na Sanepar que privi-
legiam o lucro financeiro, em vez da quali-
dade dos serviços e das baixas tarifas.

"Em 2011 o Paraná possuía 58% das 
ações da Sanepar e em 2017 somente fi-
cou somente com 20%, o que gerou lucros 
enormes para os sócios privados. Não é 
assim que deve ser feito. Um estado deve 
atender primeiramente os interesses da 
população", destacou. 

Assessoria de Imprensa

ESTADUAL


