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A internet conectou as pessoas. Antes era neces-
sário estar em frente a um computador, hoje, não 
adianta fugir, o celular vive em nossa mão. Acor-
damos e dormimos conectados. As redes sociais 
ganham a cada dia mais usuários, e se de um lado 
a internet aproxima, do outro ela faz nos sentir só. 
No entanto, o maior problema é quando através da 
internet, um “jogo” instiga a morte.

Desde a semana passada, o jogo mortal denomi-
nado Baleia Azul (Blue Whale) ganhou destaque na 
imprensa de todo o país. Uma jovem de 16 anos, de 
Vila Rica/MT, cometeu suicídio, além de um me-
nino de 19 anos, de Pará de Minas/MG, ambas as 
mortes atribuídas ao jogo. Na Paraíba e no Rio de 
Janeiro já estão em andamento investigações refe-
rentes à recente popularização deste game crimino-
so.

Um grupo oriundo da Rússia está sendo investi-
gado devido à suspeita de que, com seu jogo “Baleia 
Azul”, já teria induzido mais de 130 jovens predo-
minantemente na Europa, a cometerem suicídio 
desde 2015. 

Na madrugada de terça-feira, 18 de abril, Curi-
tiba registrou cinco casos de tentativa de suicídio 
de adolescentes entre 13 e 15 anos. Os casos estão 
sendo investigados e conforme nota divulgada pela 
administração municipal, os adolescentes tinham 
sinais de ferimentos e ingestão de medicamentos.

O jogo Baleia Azul, propõe 50 desafios aos 
adolescentes e sugere o suicídio como última eta-
pa. Tudo se inicia com um convite para a página 
privada e secreta deste grupo no Facebook, e nela 
um instrutor passa alguns desafios aos seus novos 
jogadores. A partir de então, o que parece um jogo 
inocente, torna-se macabro e mortal.

Dentre os desafios estão: escrever com uma 
navalha o nome daquele grupo na palma da mão, 
cortar o próprio lábio, desenhar uma baleia em seu 
corpo com uma faca, até chegar ao desafio final, que 
ordena tirar a própria vida. Fato preocupante é que, 
após a vítima iniciar os desafios, ela não poderá 
desistir, pois será ameaçada pelo administrador do 
grupo.

Esse jogo mortal é criminoso sob todos os as-
pectos legais. Para quem está do outro lado é bom 
ficar atento para os diversos crimes que está pra-
ticando, pois pelo ordenamento jurídico brasilei-
ro, fica visível que há induzimento, instigação e até 
auxílio ao suicídio agravado pelo fato da vítima ser 
menor de 18 anos. É possível acrescentar aos crimes 
a ameaça e coação.

Infelizmente as vidas perdidas por um jogo de-
monstra em partes a sociedade que estamos viven-
do. Na grande maioria das famílias, falta atenção, 
carinho e tempo de qualidade entre pais e filhos. Os 
medos que as mães tinham no passado com os fi-
lhos, traduzidos por frases de alerta como: - cuida-
do na rua ao atravessar, - na piscina não vá a parte 
funda, - devagar com essa bicicleta, dentre outros. 
Hoje, o medo está dentro de casa, no silêncio do 
quarto, na solidão de um adolescente e seu celular 
conectado a internet.

Engraçado é que na Bíblia existe o relato de um 
homem desobediente chamado Jonas que foi salvo 
ao ser jogado no mar e permaneceu três dias no 
ventre de um grande peixe (alguns dizem que po-
deria ser uma baleia, porém não há comprovação 
bíblica para tal afirmação). A grande mensagem, 
principalmente aos que acreditam em Deus, é que 
Ele é o autor e consumador da vida e nenhuma “ba-
leia azul virtual” tem poder para tirá-la.
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“O Senhor fez que ali se encontrasse um 
grande peixe para engolir Jonas, e este esteve 
três dias e três noites no ventre do peixe”. 

Jonas 1:17 - Bíblia Sagrada

***

O jogo mortal Baleia Azul Ruas limpas e canteiros bem cui-
dados

Tenho observado a qualidade da limpeza urbana em Nova Esperança. 
As ruas estão limpas e os jardins e praças bem cuidados. O espaço 
público, como o próprio nome diz deve ser usado pela população e 
apreciado pelos visitantes. Os canteiros também estão sempre bem 
podados, sem lixo espalhado em seu interior. O zelo pela coisa públi-
ca é importante. O cuidado com a natureza é essencial. 

Alimentos fracionados
Restando menos de um mês para o início da vigência da Resolução 
nº 469/2016, da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o Ministério 
Público do Paraná alerta para as normas que deverão ser seguidas 
pelos estabelecimentos que comercializam alimentos fracionados de 
origem animal, como açougues, padarias, casas de frios, peixarias e 
supermercados. Entre as regras fixadas pela resolução, que começa 
a valer em 25 abril, está a exigência de que cada estabelecimento te-
nha um responsável técnico qualificado para orientar a atividade de 
autosserviço.O objetivo da resolução, que foi publicada em outubro 
de 2016, é evitar riscos sanitários relacionados ao fracionamento, 
armazenamento, embalagem, reembalagem e comercialização de 
queijos, pescados industrializados, carnes e derivados. Para estabe-
lecimentos abertos após a publicação da portaria, as novas regras já 
estão vigorando.
Qualidade – A normatização é decorrente de discussões realizadas 
por integrantes do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 
Justiça (Caop) de Defesa do Consumidor, do Ministério Público do 
Paraná, com o objetivo de garantir a qualidade e as condições higiê-
nico-sanitárias de alimentos fracionados comercializados no varejo. 
De acordo com o procurador de Justiça Ciro Expedito Scheraiber, 
coordenador do Caop, a iniciativa foi tomada porque se verificou que 
diversos estabelecimentos no estado não adotavam os cuidados ne-
cessários para o armazenamento correto dos alimentos na atividade 
de autosserviço. As informações são do MP/PR.

Bullying
No Brasil, aproximadamente um em cada dez estudantes é vítima 
frequente de bullying nas escolas. São adolescentes que sofrem agres-
sões físicas ou psicológicas, que são alvo de piadas e boatos maldosos, 
excluídos propositalmente pelos colegas, que não são chamados para 
festas ou reuniões. O dado faz parte do terceiro volume do Programa 
Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) 2015, dedicado ao 
bem-estar dos estudantes.
O relatório é baseado na resposta de adolescentes de 15 anos que 
participaram da avaliação. No Brasil, 17,5% disseram sofrer alguma 
das formas de bullying "algumas vezes por mês"; 7,8% disseram ser 
excluídos pelos colegas; 9,3%, ser alvo de piadas; 4,1%, serem amea-
çados; 3,2%, empurrados e agredidos fisicamente. Outros 5,3% disse-
ram que os colegas frequentemente pegam e destroem as coisas deles 
e 7,9% são alvo de rumores maldosos. Com base nos relatos dos estu-
dantes, 9% foram classificados no estudo como vítimas frequentes de 
bullying, ou seja, estão no topo do indicador de agressões e mais ex-
postos a essa situação. O Brasil, aparece quase no topo entre os países 
com estudantes mais ansiosos - 80,8% ficam muito ansiosos mesmo 
quando estão bem preparados para provas. 

Fraudes
A Polícia Federal (PF) deflagrou ontem a Operação Conclave que in-
vestiga possíveis fraudes na compra de ações do Banco Panamericano 
pela Caixa Participações S.A. (Caixapar). O inquérito apura a respon-
sabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal (CEF), além de 
investigar possíveis prejuízos causados a correntistas e clientes. De 
acordo com as investigações, alguns núcleos criminosos foram iden-
tificados, entre eles, "o núcleo de agentes públicos, responsáveis dire-
tos pela assinatura dos pareceres, contratos e demais documentos que 
culminaram com a compra e venda de ações do Banco Panamericano 
pela Caixapar e com a posterior compra e venda de ações significa-
tivas do Banco Panamericano pelo Banco BTG Pactual S/A". Outro 
núcleo, o de consultorias, segundo a PF,  emitia pareceres para le-
gitimar os negócios realizados. E o núcleo de empresários que, "co-
nhecedores das situações de suas empresas e da necessidade de dar 
aparência de legitimidade aos negócios, contribuíram para os crimes 
em apuração".Segundo a Polícia Federal, os investigados poderão res-
ponder pelos crimes de gestão temerária ou fraudulenta, além de ou-
tros delitos que possam vir a ser descobertos. As punições para esses 
crimes podem chegar a 12 anos de reclusão. O nome da operação faz 
referência à forma sigilosa com que foram tratadas as negociações e 
alude ao ritual (Conclave), no Vaticano, para a escolha do papa. Que 
país é este?

Donald Trump
O presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, determinou 
uma revisão no levantamento das sanções contra o Irã em virtude do 
acordo nuclear de 2015, que Teerã cumpriu até agora. As informações 
são da Agência EFE."O Departamento de Estado certificou que, em 
18 de abril, o Irã está cumprindo seus compromissos", adotados no 
pacto nuclear assinado em julho de 2015 com os EUA e mais cinco 
potências. No entanto, o Departamento de Estado mostrou preocu-
pação pelo papel do Irã "como Estado patrocinador do terrorismo". 
Ele alertou o Congresso para avaliar se a ordem de Trump sobre o 
levantamento das sanções é de apoio à segurança nacional dos EUA. 
"O Irã continua sendo um patrocinador de destaque do terrorismo 
por meio de muitos métodos e plataformas", afirmou o secretário de 
Estado, Rex Tillerson, em carta enviada ao presidente do Congresso, 
Paul Ryan. O pacto nuclear de 2015 estabeleceu o levantamento das 
sanções internacionais contra o Irã, em troca de o país limitar sua ca-
pacidade atômica e permitir o monitoramento de programa nuclear.
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A internet proporciona uma conexão rápida e coletiva, conectando 
pessoas do mundo inteiro. No entanto, toda essa evolução tecnológi-
ca trouxe também vários perigos, especialmente no que diz respeito à 
prática de crimes virtuais. 

“Tirar sua vida”. Este é o último desafio do jogo “Baleia Azul”, con-
siderado uma febre na Europa e que já levou ao suicídio mais de 130 
jovens.

A denominação do jogo é ‘Blue Whale’, para nós brasileiros, ‘Baleia 
Azul’, sendo que o jogo está trazendo um alerta para o perigo do acesso 
à internet entre crianças e adolescentes, por se tratar de um jogo que 
induz o suicídio de crianças e adolescentes que dele participam.

Infelizmente, não há barreiras na internet para que o jogo chegue 
ao Brasil, sendo que segundo informações, há notícias concretas de 
adolescentes com acesso ao game.

Este jogo surgiu na Rússia no final do ano passado e basicamente 
consiste em desafiar jovens através de aplicativos como WhatsApp e 
Facebook, para impor o cumprimento pelos jogadores de desafios que 
são recebidas sempre às 4h20min, horário em que as pessoas mais co-
metem suicídio, segundo especialistas.

Os desafios macabros partem de uma pessoa denominada "cura-
dor", que propõe entre os desafios: ficar 24 horas sem dormir, assistir 
filmes de terror ou psicodélicos, desenhar uma baleia no braço com 
uma navalha, caminhar em trilhos de trem, jogar-se do prédio, repetir 
mantras, e outras tarefas bizarras.

O jogo é composto por  50 etapas, sendo que última prova é o sui-
cídio do jogador, cuja vítima, escolhida pelo curador, é denominada 
“baleia azul”.

Podemos ver além do grande perigo a que estão expostos crian-
ças, adolescentes e jovens, também a tipificação de prática de alguns 
crimes. 

Instigação ao suicídio é o maior deles. No Brasil não se pune o fato 
de uma pessoa se matar (ou a tentativa), mas o que se pune, bem como 
na maioria dos demais países é a conduta do terceiro que participa ou 
instiga a prática deste ato.

Prevê o artigo 122 de nosso Código Penal:
Art. 122 – Induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe 

auxílio para que o faça:
Pena – reclusão, de dois a seis anos, se o suicídio se consuma; ou 

reclusão, de um a três anos, se da tentativa de suicídio resulta lesão 
corporal de natureza grave.

Parágrafo único – A pena é duplicada:
I – se o crime é praticado por motivo egoístico;
II – se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a 

capacidade de resistência. 

Assim, o chamado “curador” do jogo é o agente que pratica o crime 
de induzimento ou instigação ao suicídio, pois é ele que dá a ideia de 
cometer suicídio a quem não a possui, encoraja e inspira a prática do 
ato.  O “curador” atual no convencimento da criança ou jovem, indu-
zindo a essa vontade mórbida.

O crime se consuma com o simples induzimento, instigação ou 
auxílio ao suicídio, mas a sua condição objetiva de punibilidade é con-
dicionada à superveniência da morte ou pela lesão grave da vítima.

Pelo nosso código, a tentativa não é punida, exceto quando a vítima 
for menor de 14 anos.

Ademais, o requisito elementar do suicídio é a destruição voluntá-
ria da própria vida. Dessa forma, caso a vítima venha a tirar sua pró-
pria vida de forma inconsciente, em razão de ter sido manipulada por 
terceiro mediante fraude(engano), ou o faça em decorrência de grave 
ameaça, restará tipificado o crime de HOMICÍDIO e não a instigação 
ao suicídio.

Também há debates entre a tipificação, no caso de induzir uma 
criança de tenra idade ou débil mental, pois alguns juristas entendem 
que ao invés de suicídio, no caso, restará caracterizado o crime de ho-
micídio.

Por fim, vale o alerta; os pais devem estar muito atentos ao conteú-
do da internet acessado pelos filhos e caso percebam  postagens com 
mensagens estranhas nas redes sociais, tome cuidado: Seu filho poderá 
ser alvo desses criminosos e estar sendo induzido a jogar o jogo Baleia 
Azul. Não ignore, peça ajuda! 

A Criminalidade Cibernética 
do jogo  ‘Baleia Azul’

"Existem homens que de sua 
riqueza ganham só o medo de 

perdê-las". (Antoini Rivaroli)

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão
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Opinião do Blog
A importância de Tiradentes 

na História do Brasil
Durante muitos séculos, des-

de a descoberta do Brasil em 1.500 
até por volta da Proclamação de 
Independência do Brasil em 1822, 
foi impressionante a exploração  da 
Coroa Portuguesa sobre o povo bra-
sileiro, desde minérios como ouro 
e diamantes, até   impostos sobre o 
patrimônio dos cidadãos brasileiros,  
bem como sobre os seus salários 
que recebiam como trabalhadores, 
impostos esses chamados de "der-
rama". O empobrecimento do povo 
brasileiro era nítido assim como a 
sua insatisfação pelo estado de coi-
sa vigente. Surgiu em Minas Gerais, 
um movimento chamado de Incon-
fidência Mineira, liderada por 34 
pessoas da sociedade mineira, entre 
elas, ricos, intelectuais, comercian-
tes, militares, etc., cujo o objetivo 
principal era a separação de Brasil 
de Portugal. Entre os Inconfidentes, 
destaque pela sua competência, lide-
rança, ativista e político,  o Alferes 
Joaquim José da Silva Xavier, o Ti-
radentes ( 1746-1792), que também 
era dentista. Esse movimento durou 
de 1788 até 1789, quando foi denun-
ciado por um dos Inconfidentes, o 
Coronel Joaquim Silvério dos Reis, 
que por estar devendo grande quan-
tidade  de impostos à Coroa Portu-
guesa, denunciou o grupo para ob-
ter benefícios de sua dívida. Muitos 
Inconfidentes foram mortos, outros 
fugiram para o exílio, enquanto Ti-
radentes foi preso por 3 anos e no 
dia 21 de abril de 1792,  foi enfor-
cado, esquartejado e decapitado no 
Rio de Janeiro ( hoje Praça Tiraden-
tes ), sendo fragmentos de seu corpo 
espalhado na estrada Rio de Janeiro 
até Vila Rica ( hoje Ouro Preto ), 
onde nessa cidade, sua cabeça foi 
exposta ao público. Os objetivos 
dessa atitude da Coroa Portuguesa 
é para que ninguém atentasse con-
tra as suas ordens. Em 1890, logo 
após a  Proclamação da República 
do Brasil, passou-se a reconhecer a 
importância de Tiradentes em nossa 

história, mártir da Inconfidência Mi-
neira,  pois anteriormente o conside-
rava um agitador e rebelde. Em 21 de 
abril de 1965, o ex presidente Castelo 
Branco, decretou Feriado Nacional o 
dia 21 de abril e Tiradentes,  Patri-
mônio  e Herói  Nacional.-

Quais as causas do choro do 
bebê?

No dia a dia do meu trabalho, as 
dúvidas das mães, principalmente 
de primeiro filho, quais são os mo-
tivos que o bebê chora e o que fazer. 
Muitas vezes, depois de um dia esta-
fante, ao final da tarde quando a mãe 
espera descansar um pouco, o bebê 
passa a chorar intensamente, estres-
sando toda a família. Em muitas  
situações, pode ser o início de uma 
depressão pós parto. Para ajudar a 
esclarecer este momento comum e 
delicado no início da vida do bebê 
e da nova família que se forma com 
a sua chegada, vamos dar aqui as 
principais causas do choro do bebê 
e o que fazer. Fome - Quando os 
bebês estão com fome, eles choram 
prolongado, forte e alto. Na maioria 
das vezes basta colocá-los no seio e 
rapidamente ele começam a mamar 
e param de chorar. Era fome mesmo. 
Alguns ainda demoram um pouco 
para mamar. Com o controle de peso 
e altura a mãe poderá saber se o seu 
está sendo nutrido o suficiente para 
garantir o seu desenvolvimento. Có-
licas - Neste caso, o choro também 
é forte e intenso, a criança se retorce 
muito, mas que não melhora com a 
amamentação. As cólicas geralmente 
começam aos 15 dias de vida e po-
dem cessar por volta de 4 meses de 
vida. Pode durar de minutos a algu-
mas horas com períodos de melhora 
e ora de piora. Muitas vezes no final 
da cólica ha uma eliminação de ga-
ses e fezes. As cólicas se manifestam 
no final da tarde e começo da noite e 
não melhoram quando se tenta dar 
o peito. Massagens abdominais no 
sentido horário, compressas mornas 
no abdome, exercícios de flexão dos 
membros inferiores, chás de chicória 
ou de funcho, medicações como si-

meticona, ou até probióticos, ajudam 
a melhorar o quadro de cólica,   Dor 
ou outros incômodos - Quando o 
bebê chorar menos intensamente, 
poderá ser apenas um desconforto 
como fralda molhada, fralda suja, 
febre, nariz trancado, dor discreta 
em determinadas partes do corpo, 
presença de uma assadura, vômi-
tos, diarreia, regurgitação frequen-
te, diarreia, roupas desconfortáveis 
ou mesmo o posicionamento da 
criança.-Sempre que o bebê chorar, 
é importante fazer uma avaliação 
geral, antes de colocá-lo para mamar. 
Isso é fundamental para o equilíbrio 
físico e psicológico do bebê.- 

Coisas do Cotidiano
• Chocolate - Você sabia que o 

chocolate possui 60% de açúcar, 30% 
de gordura e 8% de proteína, além de 
minerais como sódio, cálcio, fósforo, 
zinco, magnésio, ferro, cobre, cloro 
e vitaminas A, Complexo B e E,  em 
sua constituição. Dentro desse parâ-
metro, cada 100 gramas de chocola-
te ou uma pequena barra, gera 520 
calorias. Entendeu o porque choco-
late engorda tanto? Para evitar que 
isso aconteça, não coma mais que 
20 a 25 grs de chocolate 2 a 3 vezes 
na semana. O chocolate amargo, o 
meio amargo, chocolate ao leite e o 
chocolate branco tem menor teor de 
calorias. Esse assunto estava progra-
mado para ser comentado na sema-
na passada, mas evitamos de fazê-lo 
por causa da Páscoa. Mas você que é 
viciado no chocolate, fique sabendo 
dessa informação;

• Espaço - Cultura - Bênção 
Urbi et Orbi - Obrigatoriamente, 
duas vezes ao ano, (Páscoa e Natal), 
o Papa dá a Bênção Urbi et Orbi, 
que significa "à cidade de Roma e 
ao mundo," é a bênção com a qual 
o Papa se dirige ao público em geral 
na Praça São Pedro, na Varanda da 
Basílica São Pedro, na Varanda das 
Bênçãos, decorada com cortinas e 
o trono do Papa colocado lá, reves-
tido e ornamentado.   Na solenida-
de por ocasião da eleição do Papa, 
ele também dirige a Bênção Urbi et 
Orbi. Essa bênção é  feita em vários 
idiomas pois a igreja é universal. 
Antigamente era a abertura dos pro-
nunciamentos romanos e atualmente 
é para à cidade de Roma e ao Mun-
do ( Urbi et Orbi ). Para as pessoas 
presentes na Praça de São Pedro,o 
motivo mais importante da bênção, 
é que ela   concede uma penitência 
e uma indulgência plenária, apenas 
aos fieis que confessaram e comun-

garam e não caíram em nenhum  
pecado mortal. Trecho da Bênção 
Urbi et Orbi  ..." Que o Senhor Todo  
Poderoso e Misericordioso vos con-
ceda indulgência, absolvição, e re-
missão de todos os nossos pecados, 
em tempo para uma verdadeira e 
frutuosa penitência, sempre com 
o coração contrito, e a benção da 
vida, a graça, a consolação do Espí-
rito Santo e perseverança final nas 
boas obras "...;

• Sâmia Tozzo Sampaio, forma-
da em  Marketing, especializando-se  
em Gestão de Pessoas, na FATECIE, 
atualmente exercendo a função de 
secretária na escola de inglês Wizard, 
comentando sobre os seus projetos 
para o futuro. É muito  difícil no 
mundo atual encontrar uma jovem  
de ideias geniais e com os pés no 
chão como Sâmia. Parabéns!;

• LGBT - Casal gay na lista de 
adoção de crianças é vítima de pan-
fletagem homofóbica em Curitiba;

• Pastor Everaldo, aquele que foi 
candidato a presidente da República, 
acaba de ser denunciado nas dela-
ções da Odebrecht. Nas denúncias, 
o Pastor Everaldo recebeu seis mi-
lhões de reais e várias perguntas para 
prejudicar Dilma e favorecer Aécio 
Neves nos debates. Eu, que nunca 
acreditei nesse pastor, fico mais hor-
rorizado quando vejo as pessoas fa-
larem em nome de Cristo e tomarem 
tal atitude;

• Emilly, gaúcha de 20 anos, fa-
turou o prêmio de R$1,5 milhão no 
BBB edição 17ª;

• Saúde e seus eternos proble-
mas. Na Paraíba, os portadores de 
Dibetes Tipo I, também chamados 
de insulinodependentes,  estão co-
letando dinheiro no comércio para a 
a compra de insulina que há vários 
meses está faltando nos Postos de 
Saúde daquele Estado. O que você 
acha disso?

• Para evitar que o pobre Con-
gresso Brasileiro acabe, deputados e 
senadores estão estudando uma ma-
neira de anistiar quem usou caixa 2 
nas eleições;

• A Enfermeira Flávia Maria 
Neves Torre, do Programa Saúde da 
Família, reuniu  ontem, dia 19, em  
sua residência, familiares e amigos 
para comemorar o seu aniversário. 
Muita gente, muitos presentes, mui-
tos abraços para Flávia que estava 
irradiante de felicidade e pode sentir 
o quanto é querida.  Parabéns Flávia! 
Você merece! E quem faz aniversá-
rio nesta mesma data de 19 de abril 
é o rei da música brasileira Roberto 
Carlos, que aos 76 anos continua 
fazendo muito sucesso, tanto aqui 
quanto no exterior. As últimas ge-
rações reconhecem sua importância 
na história da música popular (bra-
sileira e internacional), pois desde a 
Jovem Guarda, início de sua carreira, 
até os dias atuais, continua fazen-
do sucesso e arrebatando corações. 
Quem um dia não viveu uma histó-
ria de amor ao som de um a canção 
de Roberto Carlos?

• A professora Rosana Apa-
recida Prates Vitto, de educação 
especial, ensino fundamental das 
primeiras séries, agora faz parte do 
corpo docente da Secretaria Mu-
nicipal de Educação. Professora de 
uma excelente formação pedagógica 
e cultural, Rosana  tem um grande 
potencial para desenvolver na sua 
profissão. Pena que os alunos de hoje 
não sabem tirar proveito de tamanha 
capacidade. Faça bem feito a sua par-
te, o melhor que puder!

Lista do ministro Edson Fachin
Uma coisa é certa, todos os bra-

sileiros gostariam de ver essa gente 
toda de colarinho branco e a banda 
podre da política brasileira atrás das 
grades, mas com a devolução de todo 
o dinheiro roubado dos cofres pú-
blicos. A melhor prova de que esses 
políticos estariam dispostos a ajudar 
o povo brasileiro seria abdicar do 
foro privilegiado. Mas  aí eu já esta-
ria querendo demais. Todavia, o STF 
poderia lavrar um grande tento se ele 
agilizasse os processos para que nas 
próximas eleições só tivéssemos ficha 
limpa. O que chama a atenção nessa 

história toda foi a Odebrecht gastar 
cerca de R$10 bilhões em propinas 
com os políticos e ainda considerar 
essas atitudes como normais. Você 
já imaginou  se esse dinheiro fosse 
aplicado nas construções e equipa-
mentos de hospitais. creches. es-
colas, UTIs, etc, ? Seria importante 
também, se esses delatores  fossem 
para  a cadeia, pois todo esse dinhei-
ro veio de acordo espúrios da em-
presa com os políticos, cujos os va-
lores foram pagos pelos brasileiros. 
Que Deus nos ajude e que  um dia 
possamos ser iluminados pela luz 
da verdade e que todo esse bando de  
erva daninha composta por políti-
cos do PT, PSDB, PMDB, PP, PSD, 
PC do B, DEM, Odebrecht e tantos 
outros,  sejam banidas de nosso país 
para o bem de nosso povo.-

19 de abril, Dia do Índio
Quando os portugueses che-

garam ao Brasil por volta de  1500, 
os índios já estavam por aqui, o que 
quer dizer que, o Brasil foi descober-
to pelos índios.  Só que desde aquela 
época os índios já eram esquecidos 
pelo homem branco, o que continua 
até os dias de hoje, pois as suas ter-
ras, as suas conquistas, aos pouco 
vão sendo esquecidas através dos 
tempos. Esse assunto não é somen-
te no Brasil, tanto é verdade que no 
ano  de 1940, mais precisamente no 
dia 19 de abril,  no México, realizou-
-se o Primeiro Congresso Indigenis-
ta Interamericano, para se discutir  
o futuro do índio com a chegada 
dos europeus nas Américas. No pri-
meiro dia do Congresso, os índios 
não compareceram com medo do 
homem branco. A partir do segun-
do dia, houve um grande entrelaça-
mento entre as diversas lideranças 
das Américas e os índios, que pude-
ram mostrar a sua força, sua cultura, 
seu artesanato, etc.  Em 19 de abril 
de  1943, o presidente Getúlio Var-
gas, através de um decreto, resolveu 
homenagear  os índios brasileiros 
decretando que o dia 19 de abril, era 
o  Dia do Índio.-

ENTRELINHAS
***A violência contra a mulher ainda é reconhecida com muita dificuldade em nosso país. Há a percepção social de que 
tais atos são normais e justificáveis. Recentes acontecimentos em nosso país sobre o assunto, mostra claramente que ao 
que parece, a violência contra a mulher é uma luta sem fim. Até quando?***Em São Paulo, uma empresa especializada em 
velórios modernos, oferece locais de alto padrão, com serviços de manobristas, espaços com cama, chuveiros, serviços de 
bufê e até transmissão ao vivo pela internet através de uma senha.***Cuidado com a pele. Tempo seco e frio exige melhor 
hidratação. É uma boa época para fazer tratamentos estéticos pois  há pouca exposição ao sol.-***" Cumpri a minha missão. 
Morro com a liberdade". ( Última frase de Tiradentes antes de morrer-1746 -1792).- 

COMUNIDADE CATÓLICA

Construção de nova Igreja muda o aspecto visual do 
Bairro Bela Vista e em breve a obra estará concluída

Em modelo tradicional, a fachada da nova 
igreja impressiona pela riqueza de detalhes, 

preservando, sobretudo a história do lugarejo.

A edificação de uma nova 
igreja feita pela Comu-
nidade Católica do 

Bairro Bela Vista está mudan-
do o aspecto daquela localida-
de. O lugarejo, que por muitos 
anos foi conhecido por possuir 
uma competitiva equipe de fu-
tebol varzeano, seja nas catego-
rias “terceirinho”, aspirantes ou 
titulares era reduto certo aos 
domingos à tarde para as amis-
tosas (só no nome) partidas.

 A “venda” da Bela Vista, 
tradicional mercearia em que 
de tudo se tem um pouco, toda 
em madeira de lei, pintada na 
cor azul, também é tradição de 
décadas no local, que resiste ao 
tempo. É por ali que passam, 
via rodovia Júlio Zacharias, os 
moradores dos distritos de Ivai-
tinga e Barão de Lucena, além, 
é claro, dos que habitam na re-
gião do Bairro Santa Terezinha. 
Ainda sobre a venda, foi fun-
dada em 1954 e em 10 de maio 
de 1977, os irmãos Bernardi 
assumiram a direção do esta-
belecimento comercial, ou seja, 
prestes a completar 40 anos 
atrás daquele balcão de peroba, 
madeira de lei abundante em 
tempos de outrora em nossas 
verdejantes matas. 

UM POUCO DE HISTÓ-
RIA

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A nova igreja, construída nos 
moldes tradicionais, mudou o 

aspecto visual do Bairro Bela Vista

Últimos detalhes estão sendo alinhados para que em breve, a 
Comunidade Santo Antônio possa congregar no novo prédio

A história do Bairro remon-
ta o ano de 1949, quando por ali 
os primeiros habitantes chega-
ram para se instalar na Fazen-
da Cristalina, cujo proprietário 
João Vieira oriundo era do in-
terior do Estado de São Paulo 
e para cá veio, a exemplos dos 
demais agricultores, em busca 
de terras férteis, agricultáveis 
e de fácil aquisição. A cultura 
do café (chamado ouro-verde) 
foi se espalhando na região até 
que a forte geada ocorrida em 
1975 foi responsável por dizi-

mar os cafezais paranaenses. 
Outras culturas vieram: serici-
cultura (criação do bicho-da-
-seda), gado leiteiro e de corte, 
trigo, mamona, uva, mandioca 
são algumas das existentes, de-
monstrando que a diversifica-
ção agrícola é importante, ga-
rantindo renda o ano todo para 
as famílias.

A fachada da nova igreja 
segue os modelos tradicionais, 
com duas colunas subindo pe-
las laterais do templo, causando 
um efeito visual bem bacana. 

Bem antes disso, no ano de 
1957, a comunidade “belavis-
tense” iniciou os trabalhos para 
a construção da primeira igreja, 
que deu lugar à atual. O terreno 
foi originalmente doado pelo 
pioneiro Antonio Cardoso. O 
que antes era espaço de plan-
tio de café fez brotar uma nova 
igrejinha. 

Um morador do bairro dis-
se à reportagem: “Toda cons-
trução, na verdade, denota uma 
intenção e revela, sobretudo, 
uma fé. Por exemplo, quando 

uma família constrói uma casa, 
é porque ela acredita na família. 
Se uma pessoa constrói uma 
escola, é porque acredita na 
educação; se constrói um tea-
tro, é porque acredita na arte, 
na cultura. Então, se se constrói 
uma igreja é porque se tem fé! 
E a igreja do Bairro Bela Vista 
representa a fé de cada um dos 
católicos que aqui reside”. 

Um legado de fé, mas tam-
bém é o resgate do valor histó-
rico que o local possui. “A Igreja 
se constrói com seu povo, é a 

casa do Senhor onde as pessoas 
se reúnem para louvar, bendizer 
e agradecer a Deus por Seus fei-
tos maravilhosos. Que você seja 
motivado por essa expressão 
máxima de sua fé, que é cons-
truir a casa do Senhor, a casa 
de Deus”. A “igrejinha” já está 
quase pronta. Últimos detalhes 
estão sendo alinhados. Dentre 
os próximos dias será reinaugu-
rada. Mais conforto, toda em al-
venaria, mas sem perder o gla-
mour que o Bairro pede, afinal, 
Bela Vista é seu nome.

Fotos: Alex Fernandes França
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VOCÊ SABE POR QUE 
SEUS RESULTADOS 

NÃO SÃO MELHORES?

Em alguns momentos de nossa vida, parecemos andar em 
círculos, algumas vezes com resultados medianos, ou-
trora resultados insatisfatórios, mas o que será que nos 

acontece? 
Possivelmente não trabalhamos com a mentalidade correta 

e, por isso, não alcança resultados extraordinários.
 Muitas vezes, passamos nossos dias focados em realizar as 

tarefas do dia a dia e não pensamos em construir uma carreira, e 
mais que isso colocar prazer no que realizamos. E para que exis-
ta um verdadeiro prazer em nossas atividades, devemos levar 
em consideração a nossa vocação, ou seja, o que verdadeiramen-
te nascemos para fazer.

Hoje em dia, fala-se muito de sucesso, mas pouco do prazer 
de trabalhar. Quando o sucesso é separado do prazer de cons-
truir, ele é sempre temporário. E para ter prazer no que faz, seu 
trabalho tem que estar conectado com a sua vocação. 

Pessoas de sucesso são infinitamente conectados ao prazer 
no que fazem.

Para muita gente, trabalho e sucesso são coisas desvincula-
das. Muitas pessoas acreditam que o sucesso acontece por si só e 
estão mais preocupadas em atingir o sucesso do que em usufruir 
o prazer de trabalhar. Na verdade, sentem certo desprezo pelo 
trabalho.

De uma vez por todas, precisamos deixar claro que o sucesso 
é consequência do trabalho. Não apenas do trabalho duro, mas 
especialmente do trabalho bem feito, do desempenho realizado 
com a mentalidade correta e prazerosa! 

O verdadeiro pintor não curte apenas o quadro finalizado, 
mas adora cada momento em que trabalha com o pincel para 
realizá-lo. O jornalista satisfeito não fica feliz apenas quando sua 
reportagem é publicada, mas gosta de escolher cada palavra que 
confere precisão e clareza ao texto.

Esse é o melhor caminho para viver como parceiros de Deus 
e poder, no sétimo dia, contemplar com alegria um trabalho fei-
to com o máximo de perfeição.

Se você perder a dimensão de que o trabalho é o caminho 
da criação de um mundo melhor, cada vez mais ele se tornará 
apenas um modo de ganhar dinheiro. E o seu trabalho, por mais 
que lhe traga bens materiais e segurança financeira, com toda a 
certeza será empobrecedor. 

 Não importa se você está começando uma vida profissional 
ou se está fazendo uma revolução em sua carreira, o importante 
é organizar-se em torno de sua vocação, trabalhar para conhecê-
-la e trazê-la à tona.

A felicidade profissional vem quando trabalhamos em algo 
que verdadeiramente tem a ver com nossa vocação.

Talvez você esteja com vontade de dizer que se sente frus-
trado porque precisa trabalhar com algo que não tem nada a ver 
com você, mas que garante o seu salário. Se isso não tem nada a 
ver com você, daqui a pouco você vai acabar sendo demitido por 
falta de competência.

 Sabe por quê? Porque você está trabalhando sem paixão. 
Quando se trabalha sem paixão não se sente desejo de estu-

dar, de se aprimorar, e o resultado acaba comprometido.
 O amor tem de vir em primeiro lugar, mesmo que você este-

ja interessado em ganhar muito dinheiro. O respeito à sua voca-
ção tem de ser total. E então todas as bênçãos virão em seguida.  

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

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

PLANTÃODASEMANA

22/04 ATÉ 28/04

Av. 14 de Dezembro, 754 - Nova Esperança
Fone: 3252-5166

Pauta da 9ª Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Nova Esperança

Seleção Master de Futebol em Paranavaí

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento n°36/2017, de 

autoria do Vereador Carlos Roberto 
da Silva, requer, após ouvido plenário, 
seja oficiado o Senhor Prefeito Mu-
nicipal, solicitando informações para 
fins de utilidade pública de qual é o 
número de profissionais de odontolo-
gia existente em nosso município, haja 
visto que há salas em Unidades Básicas 
de Saúde montadas para prestar esse 
atendimento e aparentemente não há 
números de profissionais para suprir 
essa necessidade.

2) Requerimento n°37/2017, de 
autoria da Vereadora Maria Isabel Car-
doso Leal Escobar, requer, após ouvido 
plenário, seja oficiado o Senhor Prefei-
to Municipal, solicitando informações 
se a Administração retomou o terreno 
cedido a entidade Ninho da Águia, 
em dezembro de 2016 conforme a Lei 
2539/16, em caso positivo decline os 
motivos para retomada e quais os pro-
jetos a Administração tem para esse 
local.

3) Requerimento nº38/2017, de 
autoria dos Vereadores Mauro Sabino 
da Silva e Maria Isabel Cardoso Leal 
Escobar, requer, após ouvido plená-
rio, seja oficiado o Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que informe 
essa casa de leis para fins de esclare-
cimento público, se a Administração 
firmou convênio com a Casa de Apoio 
em Curitiba, para os pacientes do 
SUS, com seus acompanhantes, que 
lá fazem tratamento clínico ou cirúr-
gico, com o objetivo de ofertar aos 
munícipes condições de bem estar, 
segurança, conforto e viabilidade da 
continuidade do cuidado da assistên-
cia à saúde.

-PROJETOS DE LEI EM 1ª DIS-
CUSSÃO:

1) Projeto de Lei n° 15/2017, de 
autoria dos Vereadores Carlos Rober-
to da Silva e Maria Isabel Cardoso Leal 
Escobar, que institui no Calendário 
Oficial do Município de Nova Espe-
rança, a “Semana de Combate ao Abu-

so e à Exploração Sexual de Crianças 
e Adolescentes”, e o dia 18 de maio 
como o “Dia Municipal de Combate 
ao Abuso e à Exploração Sexual de 
Crianças e Adolescentes”, e dá outras 
providências.

2)  Projeto de Lei n°14/2017, de 
autoria de Executivo Municipal, que 
dispõe sobre o parcelamento do débi-
to do aporte atuarial do Município de 
Nova Esperança-PR com seu Regime 
Próprio de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos –RPPS, e dá outras 
providências.

- PROJETOS DE LEI DANDO 
ENTRADA:

1) Projeto de Lei n° 16/2017, de 
autoria do Executivo Municipal, que 
dispõe sobre a Isenção de Tributos 
municipais a Cooperativa de Catado-
res de Materiais Recicláveis- COCA-
MARE de Nova Esperança e dá outras 
providências.

2) Projeto de Lei 17/2017, de au-
toria do Executivo Municipal, que dis-
põe sobre a alteração da Lei nº 2.051, 
de 3 de março de 2011 e dá outras 
providências.

3) Projeto de Lei 18/2017, de au-
toria do Executivo Municipal, que dis-
põe sobre a regulamentação da Feira 
do Produtor de Nova Esperança e dá 
outras providências.

- INDICAÇÕES:
1) Indicação n°74/2017 de autoria 

do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando que seja feita a roçada no 
terreno da Rua Haroldo Alberton nº 
128 no conjunto Prefeito Doutor João 
Urbano.

2) Indicação n°75/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando a instalação da placa que 
identifica o espaço restrito para Po-

lícia Militar na Rua Marins Alves de 
Camargo 1587, em frente ao Fórum 
Municipal.

3) Indicação n°76/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando verificar a possibilidade de 
alteração do fluxo da Rua Emílio de 
Menezes entre a Avenida Brasil e o iní-
cio da Rua Ulisses Roseira, justificando 
que naquela localidade temos a Escola 
Tancredo Neves, Projeto Piá e o CMEI 
Arco Íris.

4) Indicação n°77/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação 
regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando um redutor de 
velocidade na Rua Osvaldo Barizon 
esquina com a Rua Paulo Pucinelli, no 
Conjunto Habitacional Prefeito Dou-
tor João Urbano.

5) Indicação n°78/2017 de autoria 
do Vereador Carlos Roberto da Silva, 
requer, após a tramitação regimental, 
que seja encaminhado ao Senhor Pre-
feito Municipal, a seguinte Indicação: 
solicitando informações com relação 
a fila de exames não contemplados no 
laboratório municipal e quais são as 
ações para amenizar essa fila.

6) Indicação n°79/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramita-
ção regimental, que seja encaminha-
do ao Senhor Prefeito Municipal, a 
seguinte Indicação: solicitando que 
informe essa Casa de Leis para fins de 
esclarecimento público, se há previsão 
de limpeza dos bueiros na Avenida 14 
de Dezembro e Avenida Brasil, tendo 
em vista que nos dias mais chuvosos as 
águas adentram nos estabelecimentos 
comerciais e empresas, em caso po-
sitivo declive a data prevista em caso 
negativo declive os motivos.

7) Indicação n°80/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação 
regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando que informe essa 
Casa de Leis para fins de esclarecimen-
to público, se a Administração dispõe 
de algum plano de incentivo aos Fun-

cionários Públicos Municipais, através 
de cursos de capacitação e qualificação 
profissional para as diversas categorias 
do quadro municipal, em caso positivo 
decline a data prevista, bem como o 
calendário para essa execução em caso 
negativo decline os motivos.

8) Indicação n°81/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação 
regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguin-
te Indicação: solicitando que informe 
essa Casa de Leis para fins de esclareci-
mento público, se a Administração dis-
põe de algum projeto para implantação 
de áreas de lazer nas praças Brasília e 
Bandeirantes no Conjunto Habitacio-
nal Prefeito Doutor João Urbano, em 
caso positivo decline a data prevista, 
bem como o cronograma de obras, em 
caso negative decline os motivos.

9) Indicação n°82/2017 de autoria 
da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação 
regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguin-
te Indicação: solicitando que informe 
essa Casa de Leis para fins de esclare-
cimento público, se a Administração 
dispõe de algum projeto para a revita-
lização da praça da Igreja Matriz, em 
caso positivo decline a data prevista, 
bem como o cronograma de obras, em 
caso negativo decline os motivos.

10) Indicação n°83/2017 de auto-
ria da Vereadora Maria Isabel Cardoso 
Leal Escobar, requer, após a tramitação 
regimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguin-
te Indicação: solicitando que informe 
essa Casa de Leis para fins de esclare-
cimento público, se a Administração 
dispõe de algum projeto de instalação 
de Parque Infantil na Praça Salgado 
filho, haja visto que ali já existia um 
parque e foi retirado por estar muito 
danificado, em caso positivo decline a 
data prevista, em caso negativo decline 
os motivos.

11) Indicação n°84/2017 de au-
toria do Vereador Carlos Roberto da 
Silva, requer, após a tramitação re-
gimental, que seja encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal, a seguinte 
Indicação: solicitando que convoque 
os donos de terrenos para explanação 
sobre o valor do IPTU pago por eles.

Claudecir Inácio (Padeirinho), fun-
cionário da Prefeitura Municipal de 
Alto Paraná foi convocado para a Se-
leção Master do Brasil de Futebol.

A Seleção realizará o jogo no Está-
dio Municipal Waldemiro Wagner de 
Paranavaí no sábado, 17 de junho às 
16 horas com ingressos a R$ 10,00. 
Toda a renda será destinada ao Lar 
Vicentino e Asilo Lins de Vasconcelos.

Müller, Padeirinho e Mano da Seleção Brasileira de 
Futebol Master
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Infestação de escorpiões 
amarelos preocupa a população
Vigilância Sanitária emite orientações 
e alerta que  a melhor forma de controle 

é a adoção de medidas preventivas.

Um bichinho peque-
nino, medindo entre 
05 a 07 centímetros 

está preocupando a população 
de Nova Esperança. Já foram 
encontrados inúmeros escor-
piões da espécie amarelo (o 
mais perigoso). Este tipo de 
escorpião é considerado mui-
to  perigoso e sua picada causa 
muita dor no local e, em alguns 
casos, pode levar à morte (óbi-
tos estão relacionados a com-
plicações como edema pulmo-
nar agudo e choque). 

Moradora na rua 31 de 
março, próximo à Secretaria 
de Saúde, Terezinha de Fátima 
Luiz procurou a reportagem 
para relatar o problema. “Certa 
noite minha filha foi arrumar 
o banho do meu netinho. Ela 
logo gritou que havia um es-
corpião no banheiro. Era pe-
queno, porém nos preocupa-
mos e fomos averiguar a casa 
toda. Dias depois encontramos 
outro escorpião subindo pela 
cama do bebê”, relatou Tere-
zinha. Ela mandou dedetizar 
toda a casa e retirou entulhos 
e matos, fazendo corretamente 
o bloqueio. “Eles podem estar 
vindo de outros locais, pois se 
fosse aqui teríamos achado o 
criadouro”, pontuou a muníci-
pe.

O médico pediatra dr. Jua-
rez de Oliveira destacou: “a 
picada em crianças pequenas 
e em idosos costuma ser mais 
perigosa. Em geral, causa náu-
seas, vômitos, arritmias cardía-
cas, respiração acelerada, agi-
tação e tremores. A gravidade 
está relacionada à quantidade 
de veneno, massa corporal de 
quem sofre a picada e sensibi-
lidade ao veneno”, frisou o pro-
fissional.

A Agente de Saúde, que 
atua no setor da Vigilância 
Sanitária, Alaíde Delmônico 
alertou: “É importante que as 
pessoas limpem seus terrenos. 
O material acumulado serve 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Escorpião amarelo encontrado em residência de Nova Espe-
rança: situação preocupa tanto a população quanto as autori-
dades de Saúde

Terezinha de Fátima Luiz procurou a reportagem para relatar o pro-
blema. “Certa noite minha filha foi arrumar o banho do meu neti-
nho. Ela logo gritou que havia um escorpião no banheiro”, frisou.

“É importante que as pessoas limpem seus terrenos. O material 
acumulado serve de refúgio para o escorpião”, explicou Alaíde Del-
mônico, da Vigilância Sanitária

Os escorpiões amarelos podem medir  entre 05 a 07 centímetros e 
são muito perigosos 

Divulgação

Fotos: Hauney C. Malacrida

de refúgio para o escorpião” – 
esclarece. Não há registro de 
mortes por escorpião em Nova 
Esperança. 

“È grande a infestação de es-
corpiões em nossa cidade. São 
várias as reclamações. Os exem-
plares que chegam até nós são 
encaminhados para Maringá 
com vistas à melhor avaliação. 
Os que estão predominando são 
os escorpiões amarelos. Este é o 
mais perigoso. As pessoas estão 
encontrando escorpiões além 
dos quintais, dentro das resi-
dências. Estamos orientando a 
tomar cuidado. Eles se alojam 
desde em uma toalha molhada 
até dentro de um travesseiro 
ou sapato. Não existe veneno. 
As pessoas que foram picadas 
tomam o soro. É importante o 
socorro imediato, pois a demo-
ra pode levar à morte”, finalizou 
Alaíde Delmônico.

A Vigilância Sanitária rela-
tou que em no ano passado 04 
pessoas foram picadas por es-
corpiões. Este ano uma pessoa 
foi picada. Nos últimos 16 me-
ses foram enviados para análise 
laboratorial 25 escorpiões.

TIPOS DE ESCORPIÕES
Cerca de 117 gêneros de 

escorpiões já foram identifica-
dos no mundo, os quais sub-
dividem-se em cerca de 1.500 
espécies. Embora sejam vene-
nosos e peçonhentos, em todas 
as espécies representam riscos à 
saúde pública. A picada é muito 
dolorosa, realizada através do 
ferrão que se em sua extremi-
dade final.

Os escorpiões habitam 
áreas de clima quente, nas zo-
nas tropicais e subtropicais, 
além de regiões áridas com 
muito pedregulho, que propor-
cionam esconderijo e proteção. 
Seu alimento preferido são as 
baratas, mas os grilos e as ara-
nhas também são apreciados. 
Preferem caçar seu alimento do 
que recebê-lo morto, mas pos-
suem uma particularidade im-
portante: podem viver até  um 
ano sem se alimentar. Desta 
forma, adaptam-se facilmente 

às condições adversas e conse-
guem sobreviver em esgotos, 
entulhos, pulhas de madeiras, 
pilhas de tijolos ou de telhas, 
cemitérios, abrigos nos domi-
cílios, caixas de fiação elétrica, 
conduítes, entre outros. Os es-
corpiões apresentam uma lon-
gevidade que varia entre três e 
quatro anos, período durante o 
qual geram de 15 a 30 filhos. O 
tityus serrulalus, o conhecido 
escorpião amarelo, se reproduz 
por partenogênese (não neces-
sita do macho para procriar).

Medidas preventivas para 
o controle de escorpião:

- Manter limpos os jardins, quintais e arredores, aparan-
do a vegetação com frequência.

- Limpar periodicamente os terrenos baldios dos arredo-
res.

- Não acumular materiais ao varrer, tais como: folhas 
secas, gravetos e cascalhos.

- Vedar frestas em portas, janelas e muros, impedindo a 
entrada de escorpiões, principalmente ao anoitecer.

- Evitar que as paredes fiquem sem reboco, pois os 
buracos em tijolos servem de locais de abrigo para os 
escorpiões.

- Telar ralos, inclusive os do quintal e jardim, ou utilizar 
outra forma para impedir o livre acesso dos escorpiões 
pela tubulação.
- Manejar corretamente o lixo doméstico para evitar 
infestação de baratas, cuja presença atrai escorpiões.

- Fazer periodicamente a desinsetização para combater 
provável infestação de baratas.

- Manter fechados armários e gavetas.

- Examinar roupas e calçados antes de usá-los, princi-
palmente quando tenham ficado expostos ou espalhados 
pelo chão.

- O hábito de ciscar das galinhas permite descobrir os 
abrigos dos escorpiões. Elas são excelentes como medida 
de proteção em grandes quintais e chácaras de recreio.

- Evite, sempre que possível, as pedras ornamentais, pois 
elas servem de esconderijo e abrigo para os escorpiões.
- Utilize luvas de raspa de couro para manusear papéis, 
caixas de papelão ou outros materiais que estejam guar-
dados há muito tempo em garagens ou caixas.

NOVA ESPERANÇA

ARTIGO

Fim do imposto sindical
*Por: Marcello Richa

Na quarta-feira (12) foi 
apresentada a proposta de re-
forma trabalhista no Congresso. 
Entre os principais temas que 
serão analisados está a extinção 
da obrigatoriedade da contri-
buição sindical – também co-
nhecido como imposto sindical, 
que desconta um dia de salário 
do trabalhador independente 
dele ser associado ou não a al-
gum sindicato.

O assunto ganha impor-
tância quando analisamos os 
números de entidades sindicais 
que existem no Brasil. De acor-

do com o Ministério do Tra-
balho e Emprego, o país conta 
atualmente com 16.517 sindica-
tos, que dividem o valor arreca-
dado de aproximadamente R$ 
3,5 bilhões da contribuição sin-
dical. Apenas nos últimos três 
anos foram criados 1.152 novos 
sindicatos no país.

É inegável a importância dos 
sindicatos e seu papel de repre-
sentação na defesa dos direitos 
e interesses dos trabalhadores, 
dessa forma o seu fortalecimen-
to é essencial para a sociedade.  
Exatamente por isso que o de-

bate em relação à obrigatoriedade 
da contribuição sindical passa a 
ganhar contornos polêmicos.

Alguns sindicalistas argu-
mentam que a eliminação da 
obrigatoriedade da contribuição 
iria desmobilizar os sindicatos e 
enfraquecer a representatividade 
dos trabalhadores e suas respecti-
vas categorias. Porém quantidade 
não é, nem de longe, qualidade, e 
temos problemas sérios relaciona-
dos a essa questão no Brasil.

Atualmente a garantia de re-
curso permitiu a existência de di-
versos sindicatos que atuam com 
parcelas de categorias que já são 
representadas por outros sindica-
tos em atividade – uma duplicida-
de confusa que serve apenas para a 
proliferação de entidades que pres-
tam pouco ou nenhum serviço a 

categoria que deveriam defender.
Outro fator relevante é que a 

garantia de recursos para a exis-
tência do sindicato faz com que di-
versos dirigentes sequer busquem 
estimular a associação de trabalha-
dores, uma vez que não dependem 
deles para existir e não desejam a 
possível criação de oposição. Isso 
impede que tenhamos sindicatos 
plurais, participativos, apolíticos 
e que debatam com os associados 
pautas que representem exclusiva-
mente os interesses da classe.

A realidade do país atualmen-
te é que temos uma liberdade 
sindical falsa. É facultativo para o 
trabalhador associar-se, porém é 
compulsória sua contribuição para 
sindicatos que porventura não te-
nha interesse em apoiar ou cujas 
ações e postura não sejam condi-

zentes com o que acredita ser o 
melhor para a categoria.

O término da obrigatorie-
dade da contribuição sindical 
eliminará o vínculo com o po-
der público (que determina 
onde deve ser aplicada a arreca-
dação financeira do sindicato, o 
que tornam muitos deles braços 
de partidos políticos) e resulta-
rá no aumento da liberdade de 

associação dos trabalhadores. 
Isso fará com que as centrais 
sindicais e patronais reforcem 
seu compromisso com a repre-
sentação de classes e ampliem 
o trabalho de associação e par-
ticipação dos trabalhadores no 
debate e ações que promovem, 
uma vez que passarão a depen-
der dos seus associados para 
existir.

*Marcello 
Richa é 

presidente 
do Institu-

to Teotô-
nio Vilela 

do Paraná 
(ITV-PR)
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Foi concluída mais uma etapa 
do programa de capacita-
ção continuada em Compras 
Governamentais da Prefeitura 
de Nova Esperança. O curso 
é ministrado pelo advogado 
José Roberto Tiossi Junior 
que é mestre em Direito, pós-
-graduado em Direito Público 
e Direito Tributário, professor 
e consultor jurídico na área de 
licitações e contratos, sendo 
ainda o presidente da Comis-
são de Gestão Pública e Con-
trole da OAB-PR, subseção 
Maringá. Parabéns ao prefeito 
Moacir Olivatti pela valoriza-
ção dos servidores públicos

 Time novaesperancence de futebol suíço Juventude F.C, 
comandado por Douglas Rando acompanhado de torcedores.
Você está acostumado a ir a eventos e registrar tudo para colocar nas redes 
sociais? Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua galera os 
passeios legais que você tem realizado colocando sua foto gratuitamente 
no Jornal Noroeste. Para participar é muito fácil, você só precisa postar 
uma foto com a hashtag“#tônoNoroeste”, dizendo onde está e mandar 
como mensagem para o Facebook ou Instagran do Jornal Noroeste.
As três primeiras fotos da semana serão publicadas!!! 

#tônoNoroeste!

Casal muito 
querido pelo seu 
círculo de amigos 
e familiares, 
Débora e 
Guilherme 
Rosseto Lopes, 
ele, representante 
da Ladara 
Maravalhas para 
Nova Esperança e 
região.
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Curso inédito em Maringá e região!

Sabe-se que as fraudes 
em licitação nunca 
estiveram com tanta 

evidência como nos dias de 
hoje. Nestes tempos de crise 
econômica e financeira que 
o Brasil atravessa, nada me-

lhor que aperfeiçoar os me-
canismos de controle para 
aplicar com mais eficiência 
os recursos públicos. O Cur-
so busca identificar os meios 
para detectar e prevenir 
fraudes, conluios e forma-

ção de cartéis em licitações 
públicas, visando garan-
tir uma segurança jurídica 
maior aos agentes e servido-
res públicos, evitando possí-
veis processos administrati-
vos, cíveis e penais!

Colégio Marques de 
Herval promove mostra 
de objetos arqueológicos

UNIFLOR

O Colégio Estadual 
Marquês de Herval 
recebeu na quarta-

-feira, 11/04/2017, o pes-
quisador Fagner Elias, da ci-
dade de Alto Paraná, para a 
“Mostra de Objetos Arqueo-
lógicos”. O Pesquisador foi 
recebido pela direção, equi-
pe pedagógica, professores, 
funcionários e alunos. Se-
gundo as diretoras Jisleide e 
Márcia, essas mostras e ob-
jetos arqueológicos, criam 

uma atmosfera de interesse 
e imaginação por parte dos 
envolvidos, podendo pro-
duzir um enriquecimento 
cultural. Para o Professor 
Vaudenir Pereira Dias esse 
trabalho de exposição vem 
consolidar a prática peda-
gógica desenvolvida em sala 
de aula. O Professor ainda 
salienta que esses objetos 
arqueológicos resgatam va-
lores históricos vividos por 
outra sociedade. Os alunos 

se mostraram entusiasma-
dos durante a apresentação 
e explanação do Pesquisa-
dor. Segundo Elias muitos 
dos objetos em exposição 
data 700 (setecentos) a 1000 
(mil) anos, caracterizando o 
estilo de vida bem diferen-
te da sociedade atual. Além 
de objetos arqueológicos, 
ele apresentou também al-
gumas moedas do tempo 
do Império Sírio a cerca de 
2000 (dois mil) anos.
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O FRIO ESTÁ CHEGANDO! 
ELETRODOMÉSTICOS QUE 
VALEM A PENA INVESTIR!

As manhãs já estão cada dia mais frias, 
sinalizando que o friozinho está che-
gando! Nada melhor que ter aconche-

go no lar para curtir o inverno com tranqüi-
lidade e sem preocupações, e muitas vezes 
um investimento em alguns eletrodomésticos 
muito úteis na época do frio pode ajudar e 
muito a família toda!

Talvez a maior preocupação no frio e em 
épocas de chuva é a secagem das roupas: colo-
ca no varal, tira do varal, coloca no sol, tira do 
sol e se a chuva pegar o trabalho é dobrado. 
Apartamentos pequenos sofrem com pou-
co espaço no varal, e como fazer para lavar 
normalmente as roupas sem preocupação? 
Investir em uma máquina que lava e seca ou 
que somente seca a roupa pode parecer um 
investimento alto, mas sem dúvida pode ser 
algo indispensável para trazer mais conforto 
a família toda. Dependendo da marca da má-
quina, o valor médio varia entre R$1.800,00 
e R$3.000,00. Se você já possui uma máquina 
boa de lavar roupas pode ter uma que somen-
te seca a roupa. Existem as que fazem as duas 
funções, isso poupa mais espaço na sua casa. 
Cuidado somente com roupas que podem 
encolher com a secagem, geralmente malhas 
encolhem, então sempre é bom estar de olho 
nas etiquetas das roupas! Assim no inverno e 
em épocas de chuva você não terá mais pro-
blemas para secar suas roupas. Outra dica im-
portante é tentar retirar as roupas da máquina 
assim que terminar a secagem, com elas ainda 
quente não corre o risco de amassar muito e 
algumas peças nem precisará passar.

Outros eletrodomésticos ajudam muito 
no frio como aqueles pequenos aquecedores 
portáteis (Valor médio de R$70,00), aquece-
dor para torneiras, ótimo para quem ainda 
não tem água quente na pia do banheiro (Va-
lor médio de R$180,00), torneira elétrica para 
cozinha (Valor médio de R$120,00). Tudo 
isso pode deixar seu lar mais aconchegante e 
ajudar na hora de realizar algumas tarefas.

Existem alguns tipos de lareiras elétricas 
que dará uma cara nova para sua sala ou quar-
to, não fará sujeira, possui a função de aque-
cimento do ambiente em vários níveis e ainda 
quando não estiver frio e você quiser ligá-la 
para decorar o ambiente é possível fazê-lo 
sem ligar o aquecimento da lareira, ligando 
apenas a simulação de fogo. Alguns modelos 
possuem um design vintage e outros modelos 
que se parecem com uma TV LCD, podem ser 
embutidos na parede com molduras de gesso 
ou madeira. A Cadence possui dois modelos 
com valor médio de R$500,00 a R$700,00. O 
fogo é fictício ou virtual, mas a semelhança 
com a realidade é grande, dando a impressão 
de fogo de verdade! Aconchego no lar no frio 
é uma delícia para curtir com toda família! 
Invista no seu conforto e simplifique!

Lançamento do Livro o 
Mundo Bárbaro de Bárbara

Aconteceu nas depen-
dências do Espaço 
Cultural Vereador 

Raul Mulon, na cidade de 
Cruzeiro do Sul, a solenidade 
do Lançamento da Escritora 
e Artista Plástica Cícera Apa-
recida de Sousa.

Natural da cidade de Cru-
zeiro do Sul, começou a es-
crever a partir de um sonho 
que teve, sonhou que estava 
em seu quarto deitada, quan-
do viu anjos caindo do céu 
onde ele estava. Ficou tão 
contente de ver tantos an-
jos que sorrindo perguntou 
quem eram eles? Um deles 
respondeu que eram o que 
ela já foi e que ela voltaria 
a ser o que eles são. Cícera 
acordou assustada e ficou 
imaginando qual o significa-
do desse sonho e ficou ten-

tando interpretá-lo.
E assim os dias foram se 

passando e, quando percebeu 
estava escrevendo com muita 
inspiração. E surgiu o Mundo 
Bárbaro de Bárbara – Amar-
guíssimo Cálice, hoje na sua 
2ª Edição, o Mundo Bárbaro 
de Bárbara – A Dor de Pedro.

Inclusive no Ano de 2016, 
a Artista esteve participando 
da Bienal do Livro em São 
Paulo.

Cícera também é Artista 
Plástica e participou de vá-
rias exposições de seus belos 
quadros, os quais pintam de 
modo intuitivo, por tratar-se 
de uma autodidata.

O Evento teve o total 
apoio da Prefeitura Munici-
pal e Câmara de Vereadores 
através do Departamento de 
Cultura.

CRUZEIRO DO SUL

UNIFLOR

Prefeitura e Secretaria 
de Educação realizam 
a Páscoa das crianças

A Prefeitura de Uniflor, 
juntamente com a 
Secretaria Municipal 

de Educação e Esportes, rea-
lizou as comemorações alusi-
vas a Páscoa, na quarta-feira, 
12 de abril, entregando ovos 
de Páscoa para as crianças 
da Escola Municipal Meni-
no Jesus e para o Centro de 
Educação Infantil Pequeno  
Príncipe. 

A alegria ficou estampada 
no rosto de cada criança, não 
importando a cor, o tama-
nho, e o formato ou a quan-
tidade, o que a criançada es-
perou mesmo foi a chegada 
do coelho da Páscoa com os 
deliciosos chocolates. 

A equipe escolar fez as 
comemorações a fim de de-
sejar a todos os alunos, fami-
liares e amigos uma Páscoa 
de amor, união, fraternidade 
e solidariedade.
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL
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CBEAP reúne lideranças 
em Alto Paraná Como surgiu o feriado 

de Tiradentes?

Salmos 133 -  1. Oh! quão bom 
e quão suave é que os irmãos vivam 
em união! 2. É como o óleo precioso 
sobre a cabeça, que desceu sobre a 
barba, a barba de Arão, que desceu 
sobre a gola das suas vestes; 3. como 
o orvalho de Hermom, que desce 
sobre os montes de Sião; porque ali 
o Senhor ordenou a bênção, a vida 
para sempre. 

O conselho de Pastores e Mi-
nistros Evangélicos de Alto Para-
na se reuniu na última segunda 
feira dia 10/04 para comemorar e 

testemunhar as vitórias recebidas 
pela unidade do povo de Deus, 
testemunhando o crescimen-
to do Reino de Deus quando as 
igrejas se unem com o objeti-
vo de pregar a palavra de Deus. 
 O presidente do CPEAP na pes-
soa do pastor André Luis de Souza 
disse neste evento que o referido 
sucesso do conselho foi a parti-
cipação em conjunto de todos os 
pastores que não medem esforços 
para a implantação do Reino de 
Deus na cidade.

ARTIGO

O Brasil homenageia um dos maiores nomes da 
nossa História: Joaquim José da Silva Xavier, o Tira-
dentes nesse 21 de abril. Tiradentes foi um importante 
membro da Inconfidência Mineira, foi enforcado e es-
quartejado exatamente nessa data, no ano de 1792 por 
lutar pela nossa independência em relação a Portugal.

No século XVIII acontecia uma escassez do ouro 
e muitos mineiros cessaram o pagamento do quinto 
(uma espécie de imposto cobrado pela coroa sobre todo 
o ouro encontrado na colônia) e reagindo a esta situa-
ção, os portugueses passaram a exercer um controle 
mais rígido sobre as riquezas e a aumentar os impostos.

Em resposta ao aumento de imposto foi formado 
um grupo de revoltosos influenciados pelas ideias ilu-
ministas importadas da Europa. Esta revolta ficou co-
nhecida como Inconfidência Mineira, que tinha como 
propósito, a independência de Minas Gerais. A maioria 
dos inconfidentes eram homens ricos e cultos, com ex-
ceção de Tiradentes, um militar. Joaquim José da Silva 
Xavier, o Tiradentes era um dos líderes desta revolta, 
ele era um alferes (cargo militar semelhante ao de te-
nente) e que tinha esse apelido por exercer também o 
ofício de dentista.

Esse simples militar era um dos mais envolvidos no 
movimento, aquele que saia nas ruas procurando con-
quistar a adesão. Viriato Correia (1884- 1967) que é 
um famoso jornalista, contista, romancista, teatrólogo 
e autor de crônicas históricas e livros infanto-juvenis 
diz algo interessante a respeito de Tiradentes: “Nenhum 
dos inconfidentes deu um passo. Só Tiradentes agiu, só. 
Tiradentes teve o desvairado sonho de separar o Brasil 
da Coroa. E o admirável é que não acusou ninguém.”

Esse grande envolvimento e sua classe social con-
siderada inferior, acabaram resultando em sua pena. 
Quando o governador descobriu a revolta dos mine-
radores  foi ordenado que os líderes desse movimen-
to fossem presos. Todos os que tinham posses conse-
guiam escapar da pena máxima, trocando-a pela prisão 
ou pelo exílio, o pobre Tiradentes não teve essa opção. 
Foram três anos presos aguardando seu julgamento até 
que foi condenado a morte e ao esquartejamento. O ob-
jetivo do esquartejamento era para que partes de seu 
corpo ficassem expostas ao público, de modo a desen-
corajar outras tentativas de rebelião. As partes de seu 
corpo foram distribuídas pelas cidades onde pregava a 
independência e seus discursos de revolução: Queluz, 
Inconfidência (antiga Santana de Cebolas), Barbacena 
e Varginha do Lourenço. A cabeça de Tiradentes foi co-
locada exposta em um poste no centro de Vila Rica. A 
casa em que morava foi totalmente destruída e no terre-
no, jogou-se sal para que nunca mais nada germinasse. 

Muitos anos após a morte de Tiradentes, mais pre-
cisamente em 1890, ele foi reconhecido por todos pela 
sua bravura, sendo considerado um grande herói do 
início da história da Independência do Brasil, dessa 
forma foi decretado como feriado nacional o dia 21 de 
abril como o dia de Tiradentes. 

Fernando Razente, Acadêmico de História
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Sindicato dos jornais tem novo presidente
Superintendente da Folha de 

Londrina, José Nicolás Mejía é 
o novo presidente do Sindejor, 

entidade que representa 20 empresas 
de comunicação do Paraná

* O Jornal Noroeste agradece a direção e equipe da Folha de Londrina, que autorizou a reprodução da matéria publicada em sua edição impressa na quinta-feira, 13 de abril, na seção "Economia e Negócios".


