
Edição Regional | www.jornalnoroeste.com

Terça-feira, 21 de agosto de 2018 Edição 1006 - Ano 24
“Deus seja louvado”

E-mail: contato@jornalnoroeste.com

JORNAL NOROESTE

REGIÃO

OBSERVATÓRIO SOCIAL

NACIONAL

PÁG. 4

PÁG. 3

PÁG. 5

PÁG. 5

MPPR garante na Justiça 
bloqueio de bens de prefeito 
de Cruzeiro do Sul e outros 

quatro investigados por 
fraude em processo licitatório

Curitiba sedia 
o 2º Congresso 

Pacto pelo Brasil

Cidades tombadas 
pelo Patrimônio 

Histórico valorizam 
turismo no Brasil

5 coisas que 
toda pessoa com 
autismo gostaria 

que você soubesse
PECUÁRIA: Exportação de carne bovina cresceu 11% em 2018. PÁG. 5

NOVA LONDRINA: Seminário discutiu “Resíduo 
sólido e educação ambiental”. PÁG. 3

ESPECIAL: O Brasil que poucos conhecem. PÁG. 8

Suspeito de 
integrar grupo 

de roubo a 
chácaras de 

lazer é preso 
em Nova 

Esperança
PÁG. 4

SAÚDE: Sábado foi “Dia D” da campanha de vacina-
ção contra Poliomielite e Sarampo. PÁG. 3

Foto: Willian Faria



www.jornalnoroeste.comTerça-feira, 21 de agosto de 2018

2 - GERAL JORNAL NOROESTE

Dr. Luiz Carlos Marques Arnaut 
OAB 24.889 - PR
Fone: (44) 3026-6680

CONSULTORIA JURÍDICA

Nova Esperança, 
Alto Paraná, Atalaia, 
Presidente Castelo Branco, 
Floraí, Uniflor, Cruzeiro do 
Sul, Paranacity, Colorado e 
Paiçandu.

CIRCULAÇÃO

O Jornal Noroeste tem circulação semanal no formato impresso e digital, sendo órgão oficial do município de Nova Esperança

Permitido a utilização dos textos, 
desde que citada a fonteEXPEDIENT E

Hauney C. Malacrida
(Jornal Noroeste)

PROGRAMAÇÃO VISUAL

R. Gov. Bento Munhoz da Rocha Neto, 354 - 
Sala 101 - Nova Esperança - PR

Jornal Noroeste Agora LTDA - ME
CNPJ 02.196.872/0001-00

NOROESTE
JORNAL

FONE/FAX: (44) 3252-3908

www.jornalnoroeste.com
E-mail: contato@jornalnoroeste.com

IMPRESSÃO

DIRETORES PROPRIETÁRIOS: Allexander Fernandes França | Osvaldo da Costa Paiva Filho | José Antônio Rodrigues da Costa

FILIADO A

PARANÁ

* O JN não se responsabiliza por conceitos emitidos em artigos assinados

Editora Central Ltda
CNPJ: 76.123.397/0001-70

Faça o download da edição completa 
no site jornalnoroeste.com

DESDE MAIO DE 1995

“Esta vida, como você a está vivendo e já viveu, você 
terá de viver mais uma vez e por incontáveis vezes; e 
nada haverá de novo nela, mas cada dor e cada prazer e 
cada suspiro e pensamento, e tudo o que é inefavelmente 
grande e pequeno em sua vida, terão de lhe suceder no-
vamente, tudo na mesma sequência e ordem – e assim 
também essa aranha e esse luar entre as árvores, e tam-
bém esse instante e eu mesmo. A perene ampulheta do 
existir será sempre virada novamente – e você com ela, 
partícula de poeira!”. Nietzsche, Gaia Ciência, §341  

A citação acima, na minha modesta opinião refere-
-se a um dos temas mais interessantes do pensamento 
de Nietzsche “O eterno retorno do mesmo”. Esta é uma 
hipótese que demanda uma urgência diante da existên-
cia humana, ela traz uma nova perspectiva, uma trans-
formação, uma mudança de eixo. Imagine que absolu-
tamente tudo em sua vida, cada decisão, cada negação, 
todo caminho trilhado retornasse? Afinal, qual seria a 
nossa reação? É isso que Nietzsche quer testar… qual 
seria a nossa reação se não houvesse mais nada além 
desta vida que retorna eternamente?

Não concordo plenamente com a proposta exposta 
por Nietzsche, pois, esta doutrina coage o indivíduo a 
dar sentido por si mesmo, é a fórmula máxima de afir-
mação. Sendo assim, ele se torna criador de valores, 
trazendo a eternidade para este mundo e não no além, 
operando uma mudança de perspectiva, capaz de en-
contrar outras formas de dar peso às coisas, de medi-
-las. Esta capacidade de criar e ser juiz é o que justifi-
cará a existência de cada um. Nós precisamos escolher 
e criar pensando “viveria isso eternamente?”, “se tudo 
retorna, que forças justificam seu retorno?”.

Não creio que a eternidade possa ser vivida aqui 
neste mundo, isso contradiz a doutrina Bíblica presen-
te na tradição judaico-cristã da qual deposito minhas 
crenças. Ao contrario de Nietzsche, não creio na “mor-
te de Deus”, Ele está vivo, sempre esteve e sempre vai 
estar. Não é nosso objetivo aqui argumentar a favor da 
existência de Deus, é que existe um limite a ser respei-
tado no que diz respeito ao pensamento de Nietzsche, 
isso se você for cristão. 

 O que me atrai na doutrina do eterno retorno é a 
ideia de pensar em uma existência aonde eu venha de-
senvolver a capacidade de criar e ser juiz das minhas 
decisões e ações. O eterno retorno do mesmo tem a 
potência de levar as pessoas a uma crise, uma reorga-
nização do ponto de vista da sua existência. O homem 
precisa ser superado, é o que Nietzsche dizia. 

A ideia de viver a mesma vida eternamente faz com 
que o individuo assuma o controle da sua existência, 
seja autor da sua própria história. Cada erro, cada atitu-
de, cada decisão tomada de maneira pueril, tudo, exa-
tamente tudo isso vai se repetir eternamente. O mesmo 
vale para cada acerto, cada boa ação que você cometer, 
cada decisão tomada de forma sabia isso também se re-
pete. 

Como já disse, como Teólogo cristão que sou, não 
posso crer que a existência humana se limite a essa 
vida, creio sim na transcendência da existência. Mas de 
certa forma, concordo com Nietzsche que essa vida ter-
rena é única, não que ela seja ultima, porém, não tere-
mos outra oportunidade de viver essa mesma vida com 
essas mesmas condições. E caso acontecesse, seria exa-
tamente a mesma vida. Segundo Nietzsche, deveríamos 
agir e viver como se a vida que vivemos continuasse a se 
repetir para sempre. Cada momento vivido terá de ser 
revivido repetidas vezes até a eternidade.

Isso de certa forma me gera um “angustia” quan-
do passo a refletir sobre minha existência, estaria eu 
disposto a viver essa mesma vida para sempre? E você, 
estaria disposto a viver tudo a que viveu eternamente?

Em outras palavras, eu amo a minha vida de tal ma-
neira que poderia viver ela mil vezes se fosse preciso? 
Se a sua resposta for não, não estou disposto a viver o 
eterno retorno do mesmo da minha existência, então 
passe a viver de tal maneira que se o “mesmo” retornas-
se eternamente, ainda assim 
você seria feliz. 

FRIEDRICH 
NIETZSCHE: o Eterno 

retorno do mesmo

Sobre o autor: Alison Henrique 
Moretti é Teólogo e acadêmico 

do curso de Licenciatura em 
Filosofi a da Unipar. 

Um plano de negócio é uma ferramenta que au-
xilia na tomada de decisão. Um empreendedor, fren-
te à uma oportunidade identificada, precisa tomar a 
decisão de aproveitar (ou não) aquela oportunidade 
– decisão esta que nem sempre recebe indicações de 
que o negócio vai dar certo, ou está logicamente es-
truturada. 

O plano de negócios deve conter uma série de ra-
ciocínios, baseada em estudos robustos de mercado 
que apresentem a possibilidade de ganhos – e sob 
quais condições estes ganhos virão. Este raciocínio é 
composto por indicadores que apresentam o ganho 
(ou a mitigação das perdas).

Dentro da estrutura do plano, há uma parte dedi-
cada às operações, ou seja, aos recursos necessários 
para atender a demanda do produto/serviço que se 
está analisando. Os nomes podem variar conforme 
o autor: dimensionamento de operações (Cecconel-
lo, 2008) ou planejamento operacional (Deutscher, 
2012) – chamaremos aqui de plano operacional.

Este item é composto de informações relaciona-
das à estrutura física, tecnologia, logística, fornece-
dores, recursos humanos (política de RH, benefí-
cios, salários) e até o curriculum vitae das pessoas 
consideradas como chave para o sucesso do negócio. 
Lembro sempre aos meus alunos e clientes que reali-
zamos os objetivos através das pessoas.

Neste momento muitos dos meus alunos, orien-
tados de TCC que fazem plano de negócio me per-
guntam: qual é a necessidade de colocar os CVs dos 
sócios, administradores e funcionários do empreen-
dimento no plano de negócio? Na edição de 26 de 
abril de 2017 a Revista Exame traz uma matéria 
muito interessante sobre o êxodo de funcionários de 
empresas de tecnologia para transformarem-se em 
empresários.

O artigo chama a atenção que “a vivência profis-
sional em grandes empresas de tecnologia também 
pode ser a senha para receber investimentos”. A ma-
téria ainda aponta uma pesquisa da FGV que mostra 
que as principais razões para se recusar a investir 
em uma startup são: 93% - equipe inexperiente; 51% 
baixa demanda para o produto ou pouca capacidade 
para crescer; 35% falta de inovação; 12% falha no 
modelo de negócios; 12% outros fatores.

O conteúdo foi feito para empresas de tecnolo-
gia, porém, o raciocínio pode ser extrapolado para 
outras empresas – startups ou não: independente-
mente de o empreendedor haver trabalhado ante-
riormente em grande empresa, a ideia é mostrar que 
existe capacidade técnica e comportamental para 
tocar o novo negócio. 

No livro do Deutscher está bem explícito: “rela-
tar as características profissionais e pessoais dos en-
volvidos, deixando explícitos os papéis de cada um 
e como os mesmos serão úteis na execução do plano 
de negócios. Apresente as pessoas chave, que já es-
tejam sendo buscadas no mercado para fazer parte 
da equipe, e seus respectivos currículos” (Deutscher, 
2012). Ou seja, o empreendedor pode (e deve) cer-
car-se de profissionais que possam executar o plano 
de negócio e leva-lo ao êxito.

Quero finalizar com uma frase do livro do Cec-
conello, onde ele nos lembra que a decisão pelo não 
(negativa ao plano de negócio ou negativo ao in-
vestimento) é tão importante quanto a decisão pelo 
sim (aprovação do plano de negócio) – de repente o 
empreendedor não está tão pronto e precisa se de-
senvolver antes de iniciar o 
empreendimento. 

Plano de Negócio 
e o Empreendedor

Gianfranco Muncinelli é 
engenheiro, consultor, coach, 

empresário e professor do ISAE 
– Escola de Negócios. 

DEPENDÊNCIA 
TECNOLÓGICA

O uso  problemático da 
internet pode em níveis mais 

graves desenvolver uma 
dependência tecnológica

A expansão em larga escala da internet é sur-
preendentemente recente. Apenas em 1995 esse 
modelo tecnológico tornou-se uma realidade nos 
domicílios brasileiros. Indiscutivelmente, o uso da 
internet, dos jogos eletrônicos e do celular modifi-
cou substancialmente o processo de comunicação, 
diversão e trabalho, nos levando a questionar: A 
tecnologia interfere na vida do sujeito a que nível?

Mesmo parecendo óbvio a resposta deve levar 
em consideração ao modo como o sujeito inter-
preta (aspectos cognitivos) e usa (aspecto com-
portamental) esta tecnologia. Estes dois fatores, 
em sintonia, podem levar o indivíduo ao estado 
patológico (dependência) ou saudável, neste ín-
timo relacionamento com os jogos eletrônicos, 
a internet e o celular. O uso problemático desses 
recursos, pode, em nível mais grave, desenvolver-
-se para uma dependência tecnológica, possuindo 
disseminações relevantes, desde o uso de jogos ele-
trônicos em rede até a dependência de sexo virtual 
e a pornografia.  Percebemos no nosso dia a dia a 
diversão sendo perdida aos poucos, vemos pais ao 
celular e crianças fazendo o que podem para cha-
mar a atenção, vemos momentos se passando sem 
nos darmos conta do que estamos perdendo e das 
consequências futuras que podemos ter, inclusive 
já estamos a cada dia observando crianças e pais 
usando a internet sem se darem conta de si mes-
mo e/ou do outro. No trabalho podemos perceber 
uma parcela cada vez maior de funcionários que 
apresentam comportamentos disfuncionais e ina-
dequados no uso desses recursos causando tanto 
prejuízos pessoais, como organizacionais, no qual 
damos o nome de: cyberslacking chegando a um 
nível no qual a pessoa não consegue mais contro-
lar o tempo despendido nessa atividade, que se 
tornou de uso pessoal, não mais empresarial tendo 
como características: dificuldade de autocontro-
le; o hábito de deixar para depois; monotonia no 
ambiente de trabalho, oportunidade para liberar 
o estresse e, é claro a dependência, gerando alte-
rações emocionais quando interrompe o uso. In-
terferindo no bem estar psíquico do dependente, 
refletindo em prejuízos pessoais e no ambiente de 
trabalho.

Portanto, observe a si mesmo... Você fica sem 
internet por quanto tempo? Ela tem trazido resul-
tados positivos ou negativos? Teste: experimente 
deixá-la por apenas um dia e simplesmente olhe e 
observe as pessoas ao seu redor.

Atente-se e não perca o que acontece de melhor 
durante o presente.
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MPPR garante na Justiça bloqueio de bens de 
prefeito de Cruzeiro do Sul e outros quatro 

investigados por fraude em processo licitatório

Em Cruzeiro do Sul, em 
razão de evidências 
de irregularidades na 

condução de um processo 
de licitação, a Justiça deter-
minou o bloqueio de bens 
do prefeito da cidade Ade-
mir Mulon, do diretor do 
departamento municipal de 
esporte, de um servidor co-
missionado, de uma empresa 
e de seu sócio administrador 
(que também é ex-diretor do 
departamento de esporte). 
A liminar atende ação civil 
pública ajuizada pelo Minis-
tério Público do Paraná, por 
meio da Promotoria de Justi-
ça de Paranacity, responsável 
pela comarca.

O MPPR relata na ação 
que os requeridos praticaram 

ato de improbidade adminis-
trativa por burlarem a lici-
tação de modo a favorecer a 
empresa do ex-diretor de es-
portes, “frustrando o caráter 
competitivo do pregão pre-
sencial”. A entidade foi con-
tratada para prestar serviços 
“na área de ensino de espor-
tes e condicionamento físico 
para crianças, adolescentes e 
adultos, assistidos pelos pro-
gramas desenvolvidos pelo 
departamento municipal de 
esporte e lazer, em conjun-
to com os departamentos de 
educação, cultura, ação so-
cial e conselho dos direitos 
da criança e do adolescente”.

A Promotoria sustenta 
que as ilegalidades levaram a 
um prejuízo de R$ 31.046,44 

aos cofres públicos. Assim, 
como forma de garantir a de-
volução dos valores ao erário, 
pleiteou liminarmente o blo-
queios de bens dos envolvi-
dos no caso, o que foi deferi-
do pelo Juízo da Comarca de 
Paranacity nesta semana, em 
14 de agosto.

No mérito do processo, o 
MPPR requer a condenação 
de todos por ato de improbi-
dade, o que pode levar a san-
ções como a perda da fun-
ção pública, suspensão dos 
direitos políticos, devolução 
dos recursos empregues in-
devidamente ao município, 
proibição de contratar com o 
poder público e multa. 

Comunicação MPPR

Prefeito de Cruzeiro do Sul Ademir Mulon: A liminar atende ação civil pública ajuizada pelo Mi-
nistério Público do Paraná, por meio da Promotoria de Justiça de Paranacity, responsável pela 
comarca.

Sábado foi “Dia D” da campanha de 
vacinação contra Poliomielite e Sarampo

No último sábado (18), 
todos os Postos de 
Saúde do municí-

pio atenderam durante o dia 
todo para atualizar o cadastro 
vacinal das crianças de Nova 
Esperança. Desde o dia 6 de 
agosto, o país inteiro está rea-
lizando uma grande mobili-
zação para conscientizar as 
famílias sobre a importância 
da vacinação contra a Polio-
mielite e Sarampo, principal-
mente para as crianças.

No município, várias en-
tidades públicas e privadas se 
uniram para conscientizar os 
pais, familiares e as próprias 
crianças sobre a importância 
da vacinação. O cronograma 
foi composto por visitas nas 

Na última sexta-feira, 
aconteceu em Nova 
Londrina (80 km 

de Paranavaí) o 1º Seminá-
rio de Meio Ambiente Fê-
nix Ambiental. Prefeitos e 
representantes de prefeitu-
ras da região interagiram e 
trocaram experiências sobre 
resíduo sólido e educação 
ambiental. 

O seminário promovido 
pela empresa Fênix Ambien-
tal, que atua na área há 17 
anos, serviu para conscien-
tizar os gestores sobre a im-
portância do correto manejo 
dos resíduos sólidos. Foram 
incitados a fomentar o en-
volvimento e a conscienti-
zação da população que é a 
grande geradora de resíduos 
sólidos.

De acordo com a orga-
nização do seminário, mais 
de 70 pessoas participaram 
do evento, entre prefeitos, 
secretários municiais, ve-
readores e colaboradores de 
municípios da região e do 
Estado do Mato Grosso do 
Sul. 

O palestrante Geraldo 
Pereira da Silva, secretário 
municipal de Administra-
ção de Nova Londrina, falou 
sobre “Preservação do Meio 
Ambiente e os Desafios da 
Gestão Pública”. Explicou 
que é necessário uma re-
visão geral no modelo de 
gestão com o objetivo de se 
adequar ao cumprimento 
das exigências legais. 

“A administração pública 
enfrenta um flagrante dese-

Seminário em Nova Londrina discutiu 
resíduo sólido e educação ambiental

O prefeito de Santo Antônio do Caiuá, Osmar Stachovski, 
compartilhou a experiência vivenciada em sua cidade. Ele explicou 

que a implantação do programa de coleta é perfeitamente viável

quilíbrio de gestão. Temos 
mecanismos severamente 
burocráticos que engessa as 
operações administrativas 
em função da legalidade, ou 
seja, só é permitido ‘fazer’ e 
‘como fazer’ em estrito cum-
primento do ritual descrito 
em lei”, disse o palestrante. 

O representante da em-
presa Fênix Ambiental, Braz 
da Silva Molina, falou sobre 
“Sistema Integrado de Gestão 
de Resíduos Sólidos e Educa-
ção Ambiental”. Usando sua 
experiência de tecnólogo e 
consultor na área, disse que 
ainda há muitos desafios a 
serem superados.

“Os municípios terão que 
dar mais prioridade ao as-
sunto. Não há mais que se 
falar em lixões e teremos que 
mudar a coleta convencional. 
A coleta seletiva é uma reali-
dade irreversível e os aterros 
sanitários devem ser prepa-
rados para o recebimento 
destes resíduos”, comentou 
Molina.

O prefeito de Santo An-
tônio do Caiuá, Osmar Sta-
chovski, compartilhou a 
experiência vivenciada em 
sua cidade. Explicou que a 
implantação do programa de 
coleta é perfeitamente viável.

“Hoje sou defensor da 
política de coleta seletiva. 

Temos que ter a participação 
da população porque isso 
reflete na melhoria da qua-
lidade de nossos munícipes”, 
disse o prefeito de São João 
do Caiuá.

A prefeita de Presidente 
Castelo Branco, Gisele Potila 
Faccin Gui, confidenciou que 
“herdou” da gestão anterior 
uma multa judicial superior 
de R$ 3 milhões. O valor era 
referente a gestão dos resí-
duos e implantação do aterro 

sanitário. 
“Hoje vejo que a gestão de 

resíduos é um caminho a ser 
seguido por todos. Em nos-
so município formalizamos 
a parceria com a associação 
de catadores e fortalecemos 
a coleta seletiva. Estamos de-
monstrando a preocupação 
em reciclar e aproveitar os 
resíduos sólidos originários 
de podas, varrição e entu-
lhos”, concluiu a prefeita.

Diário do Noroeste

Fotos: Willian Faria

No seminário estiveram presentes prefeitos e representantes de prefeituras da região

escolas, panfletagens, anún-
cios nas rádios, jornais, redes 
sociais e carro de som. No 
sábado (18) o trenzinho da 
Associação Comercial e In-
dustrial de Nova Esperança 
em parceria com a Secretaria 
de Saúde, o Tiro de Guerra 
e Rotary Club, fez a alegria 
das crianças que estavam nas 
UBS’s e puderam passear pela 
cidade depois de apresentar a 
carteirinha de vacinação atua-
lizada.

As crianças de 1 a 5 anos 
incompletos são foco da cam-
panha que vai até o dia 31 de 
agosto. Até o momento, foram 
aplicadas 883 doses das vaci-
nas, uma cobertura de 63% do 
público-alvo. Lembrando aos 
pais que, ao todo, pelo menos 
95% das crianças devem ser 
vacinadas até o dia 31 de agos-
to. As vacinas contra Polio e 
Sarampo compõe o calendário 
anual de vacinação e podem 
ser atualizadas a qualquer mo-

mento nas UBS’s; é importante 
que os pais não se descuidem 
da saúde de seus filhos e man-
tenham as vacinas atualizadas 
durante o ano todo.

O trabalho de mobilização 
vai continuar até o dia 31 de 
agosto e todas as crianças de 
1 a menores de 5 anos devem 
ser vacinadas. Com proteção, 
as doenças não voltarão.

POLIOMIELITE
A poliomielite é uma doen-

ça infecciosa grave que pode 
causar paralisia permanente 
em determinados músculos e 
que, geralmente, afeta crian-
ças, mas também pode surgir 
em idosos e adultos com o sis-
tema imune enfraquecido. 

Os primeiros sintomas da 
poliomielite geralmente in-
cluem dor de garganta, fadiga 
excessiva, dor de cabeça e fe-
bre, podendo ser facilmente 
confundida com uma gripe.

SARAMPO
O sarampo é uma doença 

infecciosa aguda, de natureza 
viral, grave, transmissível e ex-
tremamente contagiosa.

Os sintomas são: febre alta, 
acima de 38,5°C, erupção e 
vermelhidão na pele, tosse, 
coriza, conjuntivite e manchas 
brancas que aparecem na mu-
cosa bucal, conhecida como 
sinal de koplik, que surgem 
de 1 a 2 dias antes do apareci-
mento das erupções na pele. 
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Curitiba sedia o 2º 
Congresso Pacto pelo Brasil

Em tempos que se busca 
cada vez mais discu-
tir e pautar ações em 

favor da Transparência e da 
Prevenção à Corrupção, o 
Observatório Social do Brasil 
(OSB) e instituições parceiras 
realizam de 20 a 23 de agosto 
de 2018 o 2º CONGRESSO 
PACTO PELO BRASIL, na 
cidade de Curitiba-PR, com 
a temática “Governança, In-
tegridade e Tecnologia”.  O 
evento realizado no Centro 
de Eventos da Federação das 
Indústrias do Estado do Para-
ná (Fiep) tem INSCRIÇÕES 
GRATUITAS, disponíveis no 
site pactopelobrasil.org.br.

A programação trará a 
oportunidade de se discutir 
políticas de compliance, boas 
práticas e casos de sucesso em 
empresas e órgãos públicos 
com ações coletivas para o 
PLANO NACIONAL DE IN-
TEGRIDADE, além de reunir 
de forma conjunta aplicativos 
cívicos e soluções tecnológi-
cas a serviço da eficiência na 
Gestão Pública, e de promo-
ver o estímulo de cidadãos ao 
Controle Social.

Roberta Codignoto, da 
ALLIANCE FOR INTE-
GRITY, entidade co-realiza-
dora do evento, considera que 
há muito o que ser debatido 
e esclarecido sobre o tema 
integridade e transparên-
cia. “A população, apesar de 

bombardeada com notícias 
sobre corrupção e mal uso de 
verbas públicas, muitas vezes 
não compreende toda a ex-
tensão dos efeitos destas prá-
ticas nefastas.”

O voluntário e vice-pre-
sidente de Tecnologia da In-
formação do OSB, também 
conselheiro no Observatório 
Social de São Caetano do Sul 
– SP (OSSC), Francisco Soel-
tl, explica que é fundamen-
tal que os profissionais que 
atuam no setor público este-
jam sensibilizados quanto a 
esses temas. “Transparência é 
obrigação sempre, e apoio às 
novas medidas, denunciando 
quando não atendidas” consi-
dera. “Os Códigos de Ética e 
Conduta precisam ser imple-
mentados em todos os órgãos 
públicos, bem como a aplica-
ção das tecnologias além da 
transparência, para promover 
a transformação digital e me-
lhoria significativa dos ser-
viços públicos”, conclui Soelt 
sobre os temas desta edição.

Para o diretor de com-
pliance da Companhia BRF, 
Reynaldo Goto, que parti-
cipou da primeira edição 
do evento, mais do que um 
modismo, esses pontos são 
fundamentais para o rees-
tabelecimento das relações 
institucionais que por vezes 
foram sequestradas para in-
teresses individuais. “O enga-

jamento da população pode-
-se dar de diversas maneiras, 
através das organizações 
sociais, iniciativa privada, 
novas tecnologias e também 
aprimoramento do arcabou-
ço legislativo”, comenta.

Goto também fala sobre 
a relevância do evento. “Esse 
Congresso é importante para 
a troca de experiências posi-
tivas para se evitar e detectar 
a corrupção, atualmente um 
dos maiores problemas do 
nosso Brasil. Grandes espe-
cialistas irão debater conquis-
tas e propostas para o apri-
moramento da transparência 
das contas públicas”.

O evento será realiza-
do em conjunto com o 9º 
ENCONTRO NACIONAL 
DOS OBSERVATÓRIOS 
SOCIAIS (ENOS), que tem 
como objetivo reunir os diri-
gentes, técnicos e voluntários 
dos Observatórios Sociais 
para disseminar as boas prá-
ticas, aperfeiçoar a metodolo-
gia e discutir estratégias para 
expansão do Sistema OSB. 
Este ano o tema principal é 
“Teoria da Mudança e Impac-
to Social”.

O Congresso Pacto Pelo 
Brasil é um evento de projeção 
nacional que reúne especialis-
tas, agentes governamentais, 
empresários e organizações 
sociais em painéis temáticos 
para abordar assuntos rela-

cionados à qualidade na apli-
cação dos recursos públicos, 
transparência e controle so-
cial, propondo metas e estra-
tégias que possam gerar uma 
agenda positiva facilitadora 
ao crescimento da cultura de 
eficiência da gestão pública e 
enfrentamento à corrupção.

O evento é um desdobra-
mento dos Encontros Na-
cionais dos Observatórios 
Sociais do Brasil (ENOS), 
realizados desde 2012, como 
forma de estender o debate a 
outros cidadãos e entidades 
parceiras no âmbito nacional.

Em sua PRIMEIRA EDI-
ÇÃO (2017) a iniciativa, que 
surgiu como uma das ações do 
Pacto Pelo Brasil, reuniu mais 
de 60 panelistas, incluindo 
nomes como Dr. Sérgio Moro 
e Dr. Deltan Dallagnol, e o 
tema foi “CALAMIDADES 
X EFICIENCIA DA GESTÃO 
PÚBLICA”. Foram mais de 
900 participantes presencial-
mente e cerca de 13 mil aces-
sos via streaming.

PACTO PELO BRASIL
O Pacto Pelo Brasil é uma 

iniciativa do movimento Bra-
sil Área Livre de Corrupção, 
lançado pelo OSB em 2015, 
durante o 6º ENOS realizado 
em Brasília. A iniciativa visa, 
com ações integradas e coor-
denadas de todos os segmen-
tos da sociedade, a constru-

ção de uma agenda positiva 
nacional que direcione ações 
para erradicação da corrup-
ção no país.

A proposta é que cada 
cidadão e cada organiza-
ção possa, de alguma forma, 
registrar qual ação realiza-
rá para contribuir para um 
Brasil melhor, começando 
pela rua, bairro, cidade onde 
mora, local em que estuda, 
empresa onde trabalha.

“A ideia, desde então, é 
que os cidadãos e as organi-
zações públicas ou privadas 
desenvolvam ações de cida-
dania com o objetivo de se 
transformar em um exemplo 
de área livre de corrupção”, 
afirma Ney Ribas presidente 
do Sistema OSB.

Roni Enara, diretora-exe-
cutiva do OSB, ressalta que 
“cada brasileiro também pode 
fazer algo pela sua rua, no seu 
bairro, no seu trabalho, no 

Observatório mais próximo 
ou até mesmo ajudando a 
criar um novo, desde que seja 
com o mesmo propósito: tor-
nar o Brasil uma Área Livre 
de Corrupção!”

Em razão de ser uma 
proposta de alta relevância 
em soluções para o Brasil, 
o 2º CONGRESSO PAC-
TO PELO BRASIL tem 
co-realização da Alliance 
for Integrity, Pacto Global 
– Rede Brasil, Transparên-
cia Internacional (TI), Code 
For Brazil, Open Knowlege, 
Ministério da Transparên-
cia e Controladoria Geral da 
União(CGU), e já conta com 
importantes parceiros, como: 
Sistema Fiep, Itaipu Bina-
cional, Micro Power, Sebrae, 
Class Solutions, Associação 
Nacional dos Funcionários 
do Banco do Brasil (Anabb) 
e Bolsa Brasileira de Merca-
dorias.

Jackson Diego dos Reis, de 20 anos, conhecido por “Pisca Pisca”  foi preso na tarde de domingo (19). 
Mandado de prisão já havia sido expedido pelo Poder  Judiciário da Comarca de Paranacity.

O delegado da Polícia 
Civil de Nova Espe-
rança, Dr. Leandro 

Farnese Teixeira ao avistar, 
na tarde de domingo (19) 
um suspeito de integrar um 
grupo criminoso de roubo 
a Chácaras de lazer pediu 
o apoio da Polícia Militar. 
Segundo ele, Jackson Diego 
dos Reis, de 20 anos, conhe-
cido por “Pisca Pisca” esta-
va em um local conhecido 
como Bar do Japonês, próxi-
mo ao trevo principal que dá 
acesso à BR376. 

Enquanto aguardava a 
chegada da equipe da PM, 
de forma discreta e dentro 
do carro, o delegado perce-
beu que o suspeito procu-
rava não chamar a atenção, 
haja vista que no bar havia 
várias pessoas, em número 
superior a 15, que depois fi-
cou evidenciado se tratar de 
um time de futebol tanto que 
quando da chegada do refor-
ço, “Pisca Pisca” havia en-
trado em ônibus fretado que 
levaria a equipe até seu des-
tino.  “Cercamos o ônibus e 
adentramos em seu interior 
quando eu mesmo  o locali-
zei deitado embaixo de um 
banco onde as mochilas dos 

Suspeito de integrar grupo de roubo a 
chácaras de lazer é preso em Nova Esperança

O suspeito está preso na Cadeia Pública de Nova Esperança

Foto: Alex Fernandes França

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

jogadores o escondiam, pois 
ele é de pequeno porte e seu 
tamanho facilitou adentrar 
ao esconderijo”, informou o 
delegado.

Segundo o Dr. Leandro, 
o suspeito estaria envolvido 
nos roubos a várias chácaras 
da região de Paranacity, Alto 
Paraná e Nova Esperança, 
agindo, juntamente com seus 
comparsas de forma a ater-
rorizar suas vítimas. “Eles 
chegavam, rendiam as famí-
lias e faziam um arrastão nas 
dependências da casa: joias, 
dinheiro, celulares. Em Para-
nacity o grupo do qual ele faz 
parte havia praticado rou-
bos em 05 chácaras. Os fatos 
ocorreram de forma sucessi-
va por um tempo de 06 me-
ses”, ressaltou Farnese, que 
quando dos fatos ocupava a 
função de delegado substitu-
to naquela cidade. 

A reportagem apurou 
junto ao delegado que parte 
do grupo do qual o suspeito 
era integrante, agia de forma 
violenta, deixando as vítimas 
apavoradas, temerosas de 
que o pior pudesse acontecer 
com suas vidas. “Na época 
dos fatos uma das vítimas 
reconheceu o suspeito, haja 
vista que estando encapuza-
do, por um instante ele aca-
bou retirando o capuz. Tam-
bém pela voz, cor e tamanho 

da blusa que usava foi pos-
sível reconhece-lo. Lembro-
-me bem, pois na época eu 
respondia pela delegacia de 
Paranacity. A vítima morava 
em Uniflor”, disse Dr. Lean-

dro.  Outros dois membros 
do grupo, posteriormente 
identificados já estão presos 
na Cadeia Pública de Para-
nacity. 

“Como os crimes foram 

praticados em sequência e 
de forma continuada, isso 
pode ser algo a beneficiar o 
suspeito quanto à sua penali-
zação. Em uma das situações 
a vítima conseguiu fugir do 

local e acionar a Polícia. A 
tipificação é crime de roubo, 
cuja pena poderá ser aumen-
tada em até 1/3, podendo ser 
de 06 a 15 anos”, finalizou o 
delegado. 
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5 coisas que toda pessoa com 
autismo gostaria que você soubesse

Especialista fala sobre o transtorno e como 
auxiliar adultos e crianças nesses casosDados do Centro de 

controle de doenças 
dos EUA, estimam 

que 1 a cada 59 crianças, em 
idade escolar, possuem al-
gum tipo de autismo, aqui no 
Brasil, segundo a OMS, esse 
número ultrapassa a marca 
de dois milhões. O Autismo 
ou Transtornos do Espectro 
Autista (TEA) causa distúr-
bios no desenvolvimento da 
linguagem, nos processos de 
comunicação, na interação 
e comportamento social de 
crianças e adultos.

“O transtorno não tem 
cura, mas pode ser tratado 
para que o paciente possa se 
adequar ao convívio social 
da melhor maneira possível, 
quanto antes ele for diagnos-
ticado, melhores são os resul-
tados do tratamento”, explica 
Tiago Bara, psicólogo e Mes-
tre em Ensino nas Ciências 
da Saúde do Centro de Recu-

peração Neurológica – CER-
NE e Membro do Núcleo de 
Neurociências do Instituto de 
Pesquisa Pelé Pequeno Prínci-
pe. E para ajudar nessa tarefa, 
listamos cinco coisas que toda 
pessoa com autismo gostaria 
que você soubesse.

1) Antes de tudo, eu 
sou um ser humano

O autismo é um aspecto 
do funcionamento do meu 
cérebro, isto é, ele não define 
quem eu sou. Assim como 
você, eu tenho pensamentos, 
sentimentos, talentos e vonta-
des. Quando você me define 
por essa característica, pode 
criar expectativas que serão 
pequenas para mim. Apesar 
do TEA ser marcado por alte-
rações do comprometimento 

da interação e comunicação 
social, eu sou capaz, acredite!

2) Quanto antes meu 
autismo for diagnosticado, 
melhor é...

O diagnóstico do TEA é 
clínico, feito a partir de crité-
rios definidos pelo DSM-5 ou 
CID-10. Quanto mais cedo 
o autismo for diagnosticado, 
melhores serão as chances da 
pessoa ter uma melhor qua-
lidade de vida. Hoje existem 
tratamentos relacionados à 
educação e terapias com fun-
ção comportamental que tra-
zem ótimos resultados.

3) Meu autismo não é 
sua culpa!

Pessoas com autismo tem 
um transtorno heterogêneo 

do neurodesenvolvimento, 
com grande variação de ma-
nifestações cognitivas e com-
portamentais. Mas isso não 
tem relação com os seus cui-
dados em relação a mim. 

4) Mantenha minha 
vacinação em dia

Apesar de algumas pes-
soas acharem, o Autismo não 
é provocado por vacinações. 
Aliás, você deve manter mi-
nha vacinação em dia, como 
forma de proteção.

5) Eu consigo mais!
Pessoas com autismo pro-

gridem sim. A chave para isso 
está no diagnóstico precoce 
e no tratamento adequado. 
Mas, leve em consideração 
as minhas particularidades e 

A exportação de car-
ne bovina brasilei-
ra cresceu 11,1% 

entre janeiro e julho deste 
ano, chegando a US$ 3,5 bi-
lhões. Segundo os números 
do Sistema de Estatisticas de 
Comércio Exterior do Agro-
negócio Brasileiro, do Minis-
tério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, foram 
vendidas 844 mil toneladas 
de proteína bovina, 8,3% a 
mais que no mesmo período 
do ano passado.

O país que mais com-
prou o produto brasileiro foi 
Hong Kong, com transações 
de US$ 879 milhões, 29,1% a 

mais em comparação ao acu-
mulado dos meses de 2017, 
que resultaram em 212 mil 
toneladas de carne, aumen-
to de 18,1%. Já a China veio 
em segundo lugar: foram 158 
mil toneladas de carne bovi-
na, alta de 43,8%, com valor 
negociado 56,4% maior, che-
gando a US$ 729 milhões.

Também se destacou a 
Alemanha, que importou 
quase 6 mil toneladas de 
proteína bovina, totalizando 
US$ 133,8 milhões — cresci-
mento de 338,4% na quantia 
paga, além de Egito, Chile, 
Irã e Estados Unidos. Com 
217 milhões de cabeças de 

gado bovino e bubalino (bú-
falos), o Brasil e a Índia são 
os maiores exportadores de 
carne bovina do mundo, 
com produção que chega a 
1,85 milhão de toneladas, de 
acordo com o Departamento 
de Agricultura dos Estados 
Unidos.

Em julho, a venda de 
commodities — como car-
ne e soja — teve aumento de 
16,5% nos preços e de 21,9% 
no volume, liderando assim 
o comércio exterior nacional 
e puxando o resultado posi-
tivo da balança comercial, 
que fechou o mês com supe-
rávit de US$ 4,2 bilhões.  

explore os meus potenciais 
por meio de uma intervenção 
multidisciplinar. Isso possi-
bilita novos aprendizados e 
melhor prognóstico.

Tiago enfoca que cada au-
tista tem seus trejeitos e seu 
estilo de vida. “Alguns podem 
permanecer minimamente 

verbais e não conquistarem 
a independência. Enquanto 
outros se tornarão estudantes 
universitários, jovens adultos 
que vivem de forma indepen-
dente. Mas todos eles pre-
cisam de atenção e carinho 
para uma vida mais tranqui-
la”, finaliza o psicólogo.

Cidades tombadas pelo Patrimônio 
Histórico valorizam turismo no Brasil

Exportação de 
carne bovina 

cresceu 11% em 2018

A data de 17 de agosto 
marca, desde 1998, 
as comemorações do 

Dia Nacional do Patrimônio 
Histórico no Brasil. A rique-
za do País nesse quesito é 
indiscutível. Atualmente, há 
83 sítios e conjuntos urbanos 
tombados pelo Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artís-
tico Nacional (Iphan), órgão 
responsável pela proteção e 
promoção dos bens culturais 
brasileiros, assegurando sua 
permanência e o uso para as 
gerações presentes e futuras.

Ainda estão sob tutela da 
entidade cerca de 20 mil edi-
fícios, 25 mil sítios arqueo-
lógicos, 42 bens imateriais, 
cerca de 250 mil volumes bi-
bliográficos, além de diversos 
conjuntos arquitetônicos e 
rurais, edifícios, jardins e par-
ques históricos. Essa proteção 
agrega valor aos destinos tu-

rísticos históricos espalhados 
pelo País. Confira abaixo os 
principais deles.

NORDESTE
É nessa região que fica a 

maior parte das 67 cidades 
tombadas no Brasil. São 31 
municípios com áreas sob 
proteção do instituto. Entre 
eles, destacam-se o conjunto 
arquitetônico e paisagístico da 
Cidade Alta de Porto Seguro 
(BA), considerado o local de 
origem da nação brasileira e 
tombado em 1968; a arquite-
tura religiosa de Olinda (PE), 
segunda cidade do País a ser 
declarada Patrimônio Histó-
rico e Cultural da Humani-
dade pela Organização das 
Nações Unidas para a Edu-
cação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), em 1982; o centro 
histórico de São Luís (MA), 
tombado pelo Iphan em 1974; 

os exemplares do urbanismo 
ultramarino português de Sal-
vador (BA); e as cidades baia-
nas de Lençóis, Mucugê e Rio 
de Contas, além de Igatu, uma 
vila do município de Andaraí, 
que fazem parte da Chapada 
Diamantina.

SUDESTE
A riqueza cultural e histó-

rica da região mais populosa 
do Brasil também chama a 
atenção. Dentre as cidades 
com esse perfil, o Sudeste 
abriga, por exemplo, algumas 
muito visitadas em Minas 
Gerais, como Diamantina e 
Ouro Preto, a primeira cida-
de do Brasil a receber o título 
da Unesco; municípios histó-
ricos do litoral do Rio de Ja-
neiro, como Arraial do Cabo 
e Cabo Frio; a Vila Ferroviária 
de Paranapiacaba, localizada 
no município de Santo André 

(SP), que guarda influências 
da cultura inglesa na região; 
e o conjunto arquitetônico e 
paisagístico da Praça Getúlio 
Vargas, em Nova Friburgo 
(RJ), cujo projeto foi enco-
mendado ao botânico e pai-
sagista francês Auguste Fran-
çois Marie Glaziou.

SUL
A parte setentrional do 

País também apresenta uma 
grande variedade de destinos 
históricos. Fazem parte dessa 
lista as belezas paisagísticas 
do centro histórico de Anto-
nina (PR), município litorâ-
neo localizado entre a Serra 
do Mar e a Baía de Paranaguá; 
os bens culturais que remon-
tam à época da Revolução 
Farroupilha e das batalhas 
entre os reinos de Portugal e 
Espanha em cidades gaúchas 
como Porto Alegre, General 

Câmara, Jaguarão e Santa Te-
reza; e os 43 sítios arqueoló-
gicos de Laguna (SC), terra 
natal da revolucionária Anita 
Garibaldi.

CENTRO-OESTE
A região é responsável por 

abrigar dois extremos do pa-
trimônio cultural brasileiro. 
De um lado, estão cidades que 
trazem consigo o legado dos 
bandeirantes e da busca por 
ouro no século XVIII, como 
a Cidade de Goiás e Pirenó-
polis (GO), e municípios com 
forte herança indígena como 
Cáceres (MT). Do outro, há 
o modernismo urbanístico 
das obras de Oscar Niemeyer 
e do projeto de Lucio Costa 
para Brasília, primeiro con-
junto urbano do século XX a 
ser reconhecido pela Unesco 
como Patrimônio Mundial, 
em 1987.

NORTE
Entre as cinco cidades 

tombadas da região, estão 
duas capitais que se desen-
volveram com o ciclo de ex-
ploração da borracha a partir 
da segunda metade do século 
XIX: Belém e seu conjunto 
arquitetônico, urbanístico e 
paisagístico, e Manaus, cujo 
centro histórico foi tombado 
pelo Iphan em 2012. Além 
delas, estão sob proteção do 
órgão os municípios de Porto 
Nacional (TO) e suas edifica-
ções construídas pelos freis 
dominicanos, de Vila Serra do 
Navio (AP), que vivenciou os 
tempos de ouro da exploração 
do manganês, e de Natividade 
(TO), com sua estrutura ur-
bana colonial. 

Fonte: Governo do 
Brasil, com informações 

do Iphan.

PECUÁRIA
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- AÇOUGUEIRO
- ATENDENTE 
COMERCIAL
- AUXILIAR DE 
MARMORARIA
- AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO 

(PCD)
- AUXILIAR DE 
SERVIÇOS
- OPERADOR DE 
TELEMARKETING
- PEDREIRO
- VENDEDOR

Menor é 
apreendido pela 

PM suspeito 
de tentativa de 

homicídio

A equipe de Rádio Patrulha de Paraí-
so do norte, intensifi cou o patru-
lhamento no início da madrugada 

de hoje, (20), com objetivo de localizar 
o autor de disparos de arma de fogo que 
atingiram a cabeça e costas de um homem.
Denúncias anônimas levaram a PM à resi-
dência, onde estaria o suspeito dos disparos. 
A Equipe foi recebida pela mãe de um dos 
suspeitos e ela afi rmou não ter ninguém na 
casa, porém, uma movimentação de várias 
pessoas no interior de um quarto, foi no-
tado pelos policiais através de uma janela.
No quarto foram localizados 3 indi-
víduos suspeitos, inclusive o adoles-
cente de 13 anos, apontado como au-
tor dos disparos, tentando se esconder. 
No momento da abordagem, eles nega-
ram o crime, porém, embaixo do col-
chão a equipe localizou um revólver cal 
.38 com 6 munições intactas. O adoles-
cente se apresentou como dono da arma.
Foram localizadas mais 3 pessoas es-
condidas no banheiro da casa, que não 
souberam explicar o motivo de estarem 
ali, nem a participação deles na ação.
Todos foram encaminhados à Delegacia 
para procedimentos, sendo que ainda, 
foi constatado contra um deles um man-
dado de prisão por receptação expedi-
do pelo judiciário de Paraíso do Norte.

Comunicação Social 8º BPM
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O Brasil é um país 
com dimensões 
c o n t i n e n t a i s , 

possuindo uma área de 
8.515.767 km² aproximada-
mente. Todo esse território 
representa a extensão de 
diversos países somados.  
Para se ter uma ideia, a Eu-
ropa possui 46 países, com 
uma área pouco superior a 
10 milhões de km². Quan-
do é subtraído dessa conta 
o território da Rússia euro-
peia (pois parte da Rússia 
está na Europa e outra par-
te está na Ásia), os outros 
45 países desse continente 
somam uma área bem me-
nor do que a brasileira, com 
6.220.000 km².

Por toda essa grandeza, 
o território brasileiro, tem 
uma ampla diversidade am-
biental, climática e cultural. 
O país é cheio de sotaques 
que são as diferentes for-
mas de falar do brasileiro. 
No ano passado um grupo 
de professores criou o Atlas 
Linguístico Brasileiro. Lá é 
possível encontrar algumas 
palavras como: Pernilongo 
ou muriçoca? Pão francês 
ou cacetinho? Bombom 
ou queimado? O material 
comprova que os estados 
brasileiros têm o seu pró-
prio vocabulário. Palavras 
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diferentes acabam tendo o 
mesmo significado.

O país que têm um jeito 
diferente de pronunciar a 
letra “R”. Tem o “R” retrofle-
xo, popularmente conheci-
do como “R” caipira; o “R” 
carioca, que raspa no fundo 
da garganta; o “R” gutural, 
que é mais suave, ouvido 
em Belo Horizonte e nas ca-
pitais do Norte e Nordeste; 
o “R” pronunciado com a 
ponta da língua; e o “R” que 
perde vibração e quase de-
saparece.

No entanto não é a letra 
“R” que diferencia o Brasil, 
mas sim suas desigualdades 
sociais.

A grande maioria dos 

que vivem no sul/sudeste do 
país pouco conhecem o Bra-
sil das regiões norte/nor-
deste. Lá existe uma grande 
dificuldade de locomoção 
entre as cidades do mesmo 
estado ou da mesma região, 
dada a grande extensão de 
terras e ainda a ausência de 
voos oferecidos pelas com-
panhias aéreas.

A reportagem conseguiu 
reunir alguns registros fo-
tográficos do novaesperan-
cense João Carlos da Sil-
va que esteve conhecendo 
o extremo norte do Mato 
Grosso, sudoeste do Pará e 
leste da Amazônia.

Para entrar no Estado do 
Pará o acesso utilizado foi 

pela BR 163. A Rodovia que 
tem 3.467 km de extensão 
possui quase 1000 km não 
asfaltados e Liga Tenente 
Portela, no Rio Grande do 
Sul, a Santarém, no Pará. 

Em Itaituba décimo 
quinto município mais po-
puloso do Pará com 98.405 
habitantes segundo o IBGE, 
sendo um dos principais 
centros econômicos do oes-
te paraense, conhecida pela 
intensa atividade de minera-
ção de ouro no Vale do Rio 
Tapajós, algumas crianças 
são transportadas em uma 
caminhonete D-20 ano 1996 
com uma capota de lona, 
bancos de madeira e pneus 
bem gastos sem as mínimas 

condições de segurança. No 
centro da cidade as pessoas 
andam livremente de moto 
sem usar capacete.

A cidade vive o dilema 
da construção das hidrelé-
tricas do Complexo Tapajós. 
O acesso por terra se dá pela 
rodovia Transamazônica 
(BR-230), não pavimentada, 
e pela rodovia Cuiabá-San-
tarém (BR-163).

Trafegar pela famosa ro-
dovia Transamazônica é co-
nhecer um Brasil que parou 
no tempo. Os flagrantes pas-
sam por caminhões carre-
gados com madeira extraí-
da ilegalmente até mesmo 
pelos vaqueiros corajosos e 
armados que levam a boiada 

por entre os carros nos raros 
trechos asfaltados.

A lama em dias de chuva 
obriga os motoristas a fazer 
inúmeros malabarismos. 
Não é difícil encontrar ca-
minhões e ônibus atolados 
sendo puxados por tratores.

Com uma riqueza de va-
lor inestimável o norte do 
Brasil sofre com a explora-
ção ilegal de madeira e mi-
nério onde poucos ganham 
e muitos são explorados. 

O Brasil que poucos co-
nhecem favorece a reflexão 
de que embora estejamos 
longe do ideal precisamos 
valorizar mais as riquezas 
do noroeste do Paraná e do 
Sul do país. 
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Rodovia BR 230- Transamazônica


