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JÁ ESTÁ TRANCAFIADO

PÁG. 7

Câmeras flagram homem 
furtando cadeado em 
loja de materiais para 

construções

ECONOMIA

PÁG. 5

Captação da 
poupança Sicredi teve 

crescimento de 16,55%

VIOLÊNCIA

PÁG. 9

MPPR divulga dados de 
mortes em confrontos 

com policiais no Paraná

ABONO SALARIAL

PÁG. 11

Mais de 1,3 milhão 
de trabalhadores 

já sacaram R$ 1,2 
bilhão do PIS/Pasep

NOVA ESPERANÇA

PÁG. 7

Polícia trabalha para 
recapturar os 04 fugitivos 

da Cadeia Pública

REGIÃO

PÁG. 11

Homem 
que matou 
padrasto 

recebe pena 
de 14 anos 
de reclusão 
em regime 

fechado após 
condenação 
pelo Tribunal 

do Júri de 
Maringá

ALTO PARANÁ

PÁG. 6

Receita Federal 
doa veículos para 

Prefeitura do município

SUSTENTABILIDADE: Nova Esperança tem o primeiro Posto de Combustíveis da região com painéis gerado-
res de energia fotovoltaica. PÁG. 4

Polícia conta com novas ferramentas para 
elucidar crimes caluniosos na internet

Ultimamente tem crescido 
o número de todos os tipos 
de Fake News no sentido de 

prejudicar a imagem de vários 
candidatos. “Os tempos agora 
são outros”, alerta o delegado.

As redes sociais, em es-
pecial o Facebook tem sido 
a plataforma escolhida pelos 
autores de calúnias e difa-
mações contra candidatos 
em disputa no pleito. O apa-
rentemente inofensivo apli-
cativo “this is my digital life” 
(esta é minha vida digital) 
revelava os principais aspec-
tos da vida da pessoa: suas 
preferências, se gosta de arte, 
se é extrovertido ou retraído, 

enfim, traçava um panora-
ma completo, respondido 
pelo próprio usuário. Uma 
vez conhecendo o perfil do 
eleitor, traçar a estratégia de 
campanha, direcionando de 
forma mais efetiva a men-
sagem que o eleitor gostaria 
de ouvir. Considerado um 
grande escândalo, o fato veio 
à tona este ano e ajudou o re-
publicano a encontrar seus 
eleitores. PÁG. 3

Alex Fernandes França

OPINIÃO

PÁG. 2

Todos tiram votos 
de Bolsonaro!

PINGOS E 
RESPINGOS

Comitê de 
Direitos Humanos 
da ONU e a 
candidatura Lula!
PÁG. 3

EM FOCO

Sob nova 
direção
PÁG. 2

A Polícia Civil conta com novas  ferramentas no combate às postagens caluniosas e notícias falsas: “ajuda fundamental nas in-
vestigações”, destaca o delegado

Foto: Andrey Moretti
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DESDE MAIO DE 1995

O candidato à presidência Jair Bolsonaro (PSL) apareceu com 
19% da preferência dos eleitores segundo a Pesquisa Datafolha 
divulgada na quarta-feira, (22). O levantamento aponta o ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder da corrida eleito-
ral com 39% das intenções de voto. A pesquisa foi encomendada 
pela TV Globo e pelo Jornal Folha de São Paulo.

Já a pesquisa Ibope divulgada na segunda-feira, (20) que apu-
rou os percentuais de intenção de voto mostrou o ex-presidente 
Lula com 37% e Bolsonaro com 18%. A pesquisa Ibope foi en-
comendada pela TV Globo e pelo Jornal O Estado de São Paulo.

Ainda pelo Ibope, Marina (Rede), 6%; Ciro (PDT), 5%; Alck-
min (PSDB), 5%; Álvaro Dias (Podemos), 3%, Eymael (DC), 1%; 
Boulos (PSOL), 1%; Henrique Meireles (MDB), 1%; João Amoêdo 
(Novo), 1%. Cabo Daciolo (Patriota), Vera (PSTU) e João Goulart 
Filho (PPL) não contabilizaram. Branco/nulos: 16% e não sabe/ 
não respondeu: 6%.

As duas pesquisas são os primeiros levantamentos realizados 
após o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. Mesmo lide-
rando o ex-presidente Lula, preso desde abril tem a candidatura 
contestada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O caso está sen-
do analisado pelo ministro Luís Roberto Barroso e será decidido 
pelo TSE depois de ouvir a defesa de Lula, a favor do registro da 
candidatura.

O que se percebe é que o candidato Bolsonaro (PSL) não tem 
demonstrado crescimento nas pesquisas. Com o início da campa-
nha tenho observado que alguns eleitores que até então manifes-
tavam abertamente a preferência por Bolsonaro, tem mencionado 
os nomes de Álvaro Dias, Alckmin, João Amoêdo e Cabo Daciolo.

Portanto, todos os acima mencionados “tiram” votos de Bol-
sonaro. No Paraná as pessoas possuem uma forte tendência a vo-
tar em Álvaro Dias acreditando que num eventual segundo turno 
escolherão o capitão da reserva. Resultado: os votos de Bolsonaro 
migram fáceis para outros candidatos enquanto o eleitor petista 
é fiel.

Os institutos de pesquisa têm sido muito criticados por man-
ter o nome de Lula como candidato, no entanto, o seu nome foi 
registrado e até o momento deve aparecer nas pesquisas.

Entendo que a estratégia do PT seja manter a candidatura 
de Lula até o julgamento pelo TSE, neste caso o eleitorado estará 
acompanhando a propaganda partidária em que aparece o ex-
-presidente que, declarado inelegível, Fernando Haddad até então 
vice será colocado como candidato tendo Manuela d’Ávila (PC-
doB) como vice.

Considerando a polarização Lula x Bolsonaro e analisando os 
números, em 15 de abril deste ano, a pesquisa Datafolha mostrava 
Lula com 31%, seguido por Bolsonaro, 15%. Hoje pelo mesmo 
Instituto e após a prisão, o ex-presidente cresceu 9% enquanto 
Bolsonaro, 4%.

Em eleição e futebol a lógica não é decisiva, os números ser-
vem como balizadores de campanha. Em 2010, Dilma Rousseff 
(PT) aparecia em terceiro lugar nas pesquisas, que na época era 
liderada por Serra (PSDB), seguindo por Ciro (PDT) que acabou 
desistindo da disputa, ficando Marina Silva (PV) em terceiro. Dil-
ma foi eleita naquele ano.

Não tenho dúvidas da capacidade de transferência de votos 
do ex-presidente. Considerar a eleição de Bolsonaro certa já no 
primeiro turno como alguns mais entusiasmados avaliam é não 
observar que toda eleição o PT já tem a “arrancada” de 30% das 
intenções de voto. Escolhas serão feitas e as urnas deverão ser res-
peitadas.

“Nunca se mente tanto como antes das eleições, 
durante uma guerra e depois de uma caçada”.
Otto von Bismarck (1815 – 1898), foi um nobre, 

diplomata e político prussiano

***

Todos tiram votos 
de Bolsonaro!

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Sua majestade, o álcool, conheceis-me? Eu sou o 
príncipe que aparece nas alegrias, o companheiro 
de todos os gozos modernos e sou o mensageiro 
da morte, o príncipe que governa o mundo, estou 
presente em todas as reuniões e nenhuma delas se 
efetua sem minha presença, eu provoco 
os crimes, faço nascer nos corações 
pensamentos maus, mancho os lares, 
sou pai dos filhos sem pai, enveneno a 
razão e trago a desonra".

“Eu vos ensino o super-homem. O homem é algo que 
deve ser superado. Que fizestes para superá-lo?”. [..]“o ho-
mem é uma corda, atada entre o animal e o super-homem 
– uma corda sobre o abismo”

Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, §13  

“O homem se acha no meio de sua rota, entre animal e 
super-homem, e celebra seu caminho para a noite como a 
sua mais alta esperança; pois é o caminho para uma nova 
manhã./ Então aquele que declina abençoará a si mesmo 
por ser um que passa para lá; e o sol do seu conhecimento 
permanecerá no meio-dia/ ‘Mortos estão todos os deuses: 
agora queremos que viva o super-homem'”

Nietzsche, Assim Falou Zaratustra, §76  

Continuando nossa se-
rie de artigos sobre os prin-
cipais temas do pensamen-
to de Nietzsche, hoje vamos 
falar sobre “o Super Ho-
mem”. Não me refiro aqui 
ao “Clark Kent”, o super 
Homem dos quadrinhos e 

do cinema. Estamos falando do Übermensch. 
O conceito de Übermensch é um dos mais conhecidos, 

porém, permanece como um dos menos compreendidos 
termos de Nietzsche. A palavra alemã é difícil de traduzir. 
Uma tradução comum, “Superman” / Super-homem é des-
provida de credibilidade por ser associada ao personagem 
de desenho animado vindo de Krypton e protetor da Terra 
com os poderes de um Deus. Mas ainda assim é a que mais 
se aproxima do significado original, pois, trás a ideia de 
superação. 

O super-homem é a superação do homem; todavia não 
se deve pensar em algo angelical, nem se trata de um herói 
germânico, maneira pela qual se tentou associar Nietzsche 
ao nocional-socialismo. 

Na verdade para falar do super-homem de Nietzsche, 
primeiro deveríamos tratar da “morte de Deus”, mas va-
mos deixar esse tema para o nosso ultimo artigo que será o 
encerramento da serie. 

O super-homem é um conceito que aparece em “Assim 
falou Zaratustra – Um livro para todos e para ninguém. 
Nessa obra, escrita por Nietzsche de forma poética, aos 
trinta anos de idade, Zaratustra deixou sua terra natal e 
foi para as montanhas. Desfrutou ali de seu e espírito e de 
sua solidão durante dez anos. Por fim, Zaratustra deixou a 
montanha e decidiu anunciar aos homens sua sabedoria. O 
tema principal das falas de Zaratustra é o “super-homem”. 

Como Zaratustra anunciou a morte de Deus, seu trono 
ficou vazio. Segundo Nietzsche, ao olhar para o horizonte, 
o homem contempla o nada, em busca de segurança o ho-
mem começa a ver Deus diante de si. Mas com a morte de 
Deus o nada retorna. Para não cair no desespero, o homem 
deve superar a si mesmo. Eis o super-homem. 

Esse conceito nietzschiano está relacionado ao pro-
fundo interesse que Nietzsche tinta pela “Tragédia grega”. 
Os gregos antigos tinham uma maneira peculiar de com-
preender as mazelas sofridas pelo homem. O sofrimen-
to deve ser encarado de forma positiva, como algo a ser 
superado. É por isso que é comum na mitologia grega o 
herói morrer no final, como no filme Tróia (2004), onde o 
personagem Aquiles, interpretado pelo ator Brad Pitt, aca-
ba morrendo no final. Nada na vida deve ser temido, nem 
mesmo a morte. 

De acordo com Nietzsche, o homem moderno orgulha-
-se demais de si próprio, e ao abraçar seus ídolos modernos 
como único meio de sobrevivência acabou se acomodan-
do e conformado. Chegamos ao extremo da massificação 
e uniformização. O medo de mudar gera insegurança, por 
isso, é mais viável viver estagnado. Nietzsche pergunta: é 
afundados nesta sociedade moralista que devemos viver? 
Não! A afirmação do super-homem é a negação dos valo-
res vigentes: ousadia no lugar de segurança, autodisciplina 
ao invés e auto-piedade, esquecimento em vez de ressenti-
mento. Zaratustra aconselha ao homem mergulhar dentro 
de si para encontrar a potência necessária para declinar, 
deixar esta forma velha e em-
poeirada e então superar a si 
mesmo. 

FRIEDRICH 
NIETZSCHE: “O 
Super-Homem"

Sobre o autor: Alison Henrique 
Moretti é Teólogo e acadêmico 

do curso de Licenciatura em 
Filosofia da Unipar. 

“O tempo pode ser medido com as batidas de 
um relógio ou pode ser medido com as batidas 

do coração” - Rubem Alves (1933-2014) 

Ciclistas insistem em transitar na contramão
Algo negativo infelizmente está impregnado no comportamento de 
grande parte dos ciclistas de Nova Esperança. Desrespeitando as re-
gras de convivência harmônica no trânsito, muitos preferem trafegar 
no sentido contramão das principais ruas e avenidas da cidade, colo-
cando em risco as suas próprias vidas e criando um clima de insegu-
rança também para motociclistas, motoristas e pedestres. 
A bicicleta é um meio de transporte extremamente viável do pon-
to de vista econômico, social e geográfico, mas que pode funcionar 
como uma arma, na medida em que é usada inadequadamente, sem 
os devidos cuidados com a segurança, a obediência às leis de trânsito 
e o exercício da cidadania.

Problemas
Essas pequenas transgressões, que a princípio parecem inofensivas, 
são capazes de gerar problemas bem grandes. Esses comportamen-
tos por si só já afetam a organização do trânsito da cidade. Em larga 
escala podem causar acidentes e gerar outros tipos de problemas que 
afetam toda a população nos quesitos de mobilidade e acessibilidade. 
Está se tornando cada vez mais comum ciclistas trafegando na con-
tramão, em cima das calçadas, fazendo ultrapassagens à direita, 
subindo e descendo rampas de acesso às calçadas (de uso dos de-
ficientes físicos) andando em locais destinados exclusivamente aos 
pedestres. Boa parte deles não respeita os semáforos e muito menos 
as faixas para pedestres. Por volta das 12h e das 18h, horários de pico,  
o problema se agrava.

Frota
A frota de veículos automotores de Nova Esperança é estimada em 
aproximadamente 17 mil. São cerca  17 mil carros circulando na ci-
dade, isso sem contar os visitantes. Mas imagine as bicicletas mistu-
radas a todo esse movimento. No mínimo, elas têm que obedecer às 
leis do trânsito Desde que a criança se entende por gente, tem que 
conhecer os princípios básicos do trânsito. Hoje as crianças só obtêm 
noções de trânsito quando andam de carro. 
Elas sabem que o sinal vermelho é para parar porque estão dentro do 
carro e assimilam o que o motorista está fazendo. O Código de Trân-
sito Brasileiro - CTB prevê nos artigos 58, 59 e 255 que os ciclistas, 
assim como seus meios de locomoção, ou seja, as bicicletas, também 
têm responsabilidades e devem obedecer às regras do trânsito. 
Embora seja importante salientar que apenas uma minoria cumpre 
o que determina a Lei, poucos ciclistas obedecem à sinalização.
 Uma ação conjunta entre a Prefeitura e a Polícia Militar, quem sabe 
em um primeiro momento com orientações e posteriormente com 
apreensões dos que insistirem na prática, não sirva de alerta. Fica a 
dica.

Começou...
Está aberta a temporada de tapinhas nas costas, sorrisos fáceis e mui-
tas promessas. A campanha eleitoral ganha as ruas e o eleitor, que 
anda bastante ressabiado, precisa saber escolher bem.  Poucos falam 
em propostas. Ataques aos adversários no caso dos candidatos ao 
governo do estado e à presidência da república estão dando o tom 
do que deverá ser a campanha. Fakes News já começam a aparecer 
no cenário e eleitores desavisados tendem deixar se levar por elas. 
As redes sociais tem sido o palco das notícias falsas que prometem 
se intensificar à medida que a data das eleições (07 de outubro) se 
aproxima. Os perfis falsos e difamatórios, a exemplo do que acon-
teceu nas eleições municipais  de 2016 já estão mais fáceis de serem 
identificados, graças à colaboração dos provedores e redes sociais. 
Na página 03 desta edição, uma ampla matéria sobre o tema!

Indisponibilidade de bens de ex-prefeito e ex-se-
cretária de Saúde
O Juízo da Comarca de Nova Londrina decretou liminarmente nes-
ta segunda-feira, 21 de agosto, a indisponibilidade de bens do ex-
-prefeito e da ex-secretária de Saúde (gestão 2013-2016) de Marile-
na, município integrante da Comarca. A decisão atende pedido feito 
em ação civil pública ajuizada pela Promotoria de Justiça de Nova 
Londrina após investigação que identificou a ocorrência de fraudes 
em licitação para contratação de médico para o município durante 
os anos de 2013 e 2014. O bloqueio, que também atinge o profissio-
nal contratado, igualmente citado na ação, é de R$ 3.337.016,02 para 
cada um dos requeridos.
Entre as irregularidades identificadas durante a investigação do Mi-
nistério Púbico do Paraná, estão o pagamento integral dos valores 
ao médico mais de 100 dias antes do término do contrato e o fato de 
que a empresa vencedora do certame foi constituída pelo profissio-
nal poucos dias antes da abertura das propostas. De acordo com a 
Promotoria de Justiça, a prefeitura utilizou a contratação para pagar 
dívidas que tinha junto a vários profissionais médicos que prestaram 
serviços ao Município de Marilena, além de incluir nas faturas ou-
tros pagamentos sem qualquer relação com o objeto da contratação.
No mérito da ação, o MPPR requer que os investigados sejam con-
denados às penalidades previstas na Lei de Improbidade Adminis-
trativa, como a suspensão dos direitos políticos, o ressarcimento 
integral do dano ao erário e o pagamento de multa. 

Sob nova direção
Hoje, sexta-feira (24), o Comando do Oitavo Batalhão de Polícia 
Militar passará mudanças. O recém-promovido Tenente-Coronel 
Ademar Carlos Paschoal, deixa o comando da PM em Paranavaí 
para assumir o comando do 4º Batalhão em Maringá. Em seu lugar, 
assume o Major Carlos Henrique Cardozo, que atualmente exerce a 
função de Subcomandante do 4º BPM.
O Tenente Coronel Ademar Carlos Paschoal esteve à frente do Oi-
tavo Batalhão por mais de 5 anos, chegou a Unidade em 25 de feve-
reiro de 2013 como subcomandante, assessorando o Coronel Lima, 
na direção da segurança pública em nossa cidade. E assumiu como 
Comandante em 15 de abril de 2013, função que exerce até o mo-
mento, prestando excelentes serviços a nossa cidade, tanto na área da 
segurança pública quanto em atividades assistenciais.
A Solenidade de passagem de comando acontece na Sede do 8° 
BPM, às 9h desta sexta-feira, com presença da Comandante Geral 
da Polícia Militar do Paraná, autoridades de Paranavaí e região e será 
abrilhantada com o desfile da tropa.

***

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

da ONU e a candidatura Lula!
O Comitê de Direitos Humanos 

da Organização das Nações Unidas 
( ONU ) pede ao Brasil que deixe 
Lula concorrer as eleições presiden-
ciais de 2018, independente dele 
estar preso. Essa decisão da ONU é 
baseada sob os olhares  com que o  
mundo está vendo o Brasil que se 
transformou entre todas as nações 
da América Latina, um caso escan-
daloso de  perseguição midiática 
judicial à um lider político. O pro-
cesso injusto e indigno que sofre o 
ex-presidente Lula, vítima da perse-
guição implacável de um Sistema de  
Justiça e manipulador da República 
de Curitiba comandada por toga-
dos, que levou o ex presidente a ser 
condenado a 12 anos e um mês de 
prisão, por delação premiada, sem 
prova cabal, por possuir um imóvel 
que não está em seu nome e no qual 
nunca habitou. A prisão de Lula foi 
decretada antes de se esgotarem os 
direitos que o réu tinha nos Tribu-
nais.  O caso do ex presidente  é uma 
continuação do golpe de direita por 
parlamentares, com apoio da Justiça 
e da mídia,  que aconteceu no Brasil 
em 2016, quando da derrubada, sem 
motivos palpáveis,  da ex presidente 
Dilma Rousseff ( PT ), alegando na 
oportunidade  que ela havia prati-
cado as chamadas "pedaladas fis-
cais", uma praxe comum por todos 
os outros presidentes anteriores. 
Como Lula, reconhecido pelos bra-
sileiros e também  no exterior, como 
o melhor presidente que o Brasil já 
teve  (suas realizações o mundo todo 
sabe ) e, atualmente, nas pesquisas,  
tem 39% de preferência dos votos e 
de acordo com os analistas políticos 
poderia se eleger no primeiro turno. 
E é isso que a Justiça e a mídia  não 
aceitam em hipótese alguma, viran-
do as costas para o desejo da popu-
lação  brasileira que é  ter Lula Livre 
e  Presidente do Brasil de novo.  As 
manifestações  de juristas, intelec-

tuais, políticos, povo e de personali-
dades do Brasil e do mundo  clamam 
por Justiça, levando o Comitê de 
Direitos Humanos da ONU a tomar 
tal decisão, que não  modificará em 
hipótese  alguma a situação vigente, 
ou seja, Lula continuará preso ( talvez 
até passar  o pleito ), sem concorrer 
as eleições.- 

Por que comemos mais no in-
verno?

Nas temperaturas mais baixas, o 
organismo exige um consumo maior 
de alimentos, principalmente os mais 
calóricos. Quando o inverno chega, as 
pessoas gostam de se enrolarem nas 
cobertas, tomar um chocolate, comer 
um queijo derretido, tomar uma su-
culenta sopa e assim por diante. Esta 
vontade de comer mais no inverno 
tem duas  explicações científicas: 1) 
A uma diminuição da serotonina, 
um neurotransmissor, que promove 
a sensação de bem estar nas tempe-
raturas ideais do corpo, fazendo com 
que as pessoas comam mais; 2) Ainda 
nas temperaturas mais baixas, o  cor-
po necessita aumentar o seu metabo-
lismo para manter os níveis normais 
que a temperatura corpórea exige, 
fazendo com que as pessoas aumen-
tem a ingestão de alimentos calóricos 
como gorduras nas mais variadas for-
mas   e  açúcares.  Neste caso, uma 
salada de verduras ou de frutas prati-
camente não vai acrescentar em nada 
para tal aumento de temperatura 
corpórea. Alguns estudos falam que 
no inverno, há necessidade de au-
mentar o metabolismo em cerca de 
10%, podendo chegar a um aumento 
de 200 calorias diárias.  Em função 
do aumento do metabolismo, há uma 
tendências das pessoas engordarem 
e, conseqüentemente, aumentando 
o colesterol e triglicérides.  Se você 
quiser, poderá continuar fazendo 
uma boa alimentação no inverno, 
não muito calórica, substituindo o 
chocolate pelos mais variados tipos 
de  chás. Que tal a ideia?  Evite quei-
jo amarelo, manteiga, creme de leite, 

leite integral. Corte os carboidratos 
de suas refeições. Ou ainda evitar de 
colocar creme nas sopas, substituin-
do por fibras como a aveia, o trigo, 
etc.   Tome leite desnatado. Coma 
carne magra. Tome  bastante água, 
pois no inverno há uma tendência de 
diminuir o consumo deste líquido. 
Se quiser, coma a sua feijoada, tome 
a sua cerveja ou vinho,  mas com mo-
deração. Se não ficar sem o chocolate, 
tome o chocolate com 70%  cacau. As 
massas deverão ser ingeridas como 
molho branco.  Mas não esqueça que 
os exercícios físicos deverão conti-
nuar fazer parte de sua rotina.

Coisas do Cotidiano
• Você sabia que num vôo, pilo-

to, co-piloto, comissários de bordo 
e passageiros fazem refeições com 
alimentos diferentes? A comida do 
piloto, que tem o direito de escolher, 
é diferente da comida do co-piloto 
e  dos demais. O motivo é que se a 
refeição fizer mal, o co-piloto assu-
me o comando. No caso de comis-
sários e passageiros. a explicação é a 
mesma,sempre visando a segurança 
do vôo;

• No encontro "Elas por Elas" 
em Brasília, com a presença de Mi-
nistra Carmen Lúcia, Procuradora 
Raquel Dodge, e da Advogada Geral 
da União, Grace Mendonça, além 
de outras mulheres de vários segui-
mentos, inclusive  a cantora Alcio-
ne, após o seminário puxou o samba 
"Não deixe o Samba Morrer".  Todo o 
mundo caiu na folia, num ambiente 
de muita  descontração. Foi simples-
mente lindo ver aquele momento que 
viralizou;

• Espaço - Cultura - Morre Are-
tha Franklin (1942-2018), rainha 
da música" soul" -Afinal, quem foi 
Aretha Franklin? Indiscutivelmente 
foi a maior cantora da música "soul 
" e  uma das melhores cantoras de 
todos os tempos, conforme a revista 
Rolling Stone. A música soul nasceu 
na década de 60, e praticamente era 
uma mistura dos ritmos  Blues, Jazz 
e Gospel. No bairro do Harlem, em 
Nova York, a música soul ( palavra 
inglesa que traduzida para o por-
tuguês significa "alma" ), era o local 
nos Estados Unidos que mais ouvia 
esse estilo musical, pois havia muitas 
igrejas evangélicas, com grandes co-
rais e grandes intérpretes, a maioria 
afro-americana. Então quando se fala 
e música soul, já se refere a música 
negra. Como existia muitos movi-

ENTRELINHAS
***Pesquisa Datafolha diz: mesmo na  prisão, Lula tem  39% de intenções de votos. Bolsonaro, livre para fazer campanha, 
tem apenas 19%, sendo ainda 8% para Marina e 6% para Alckmin e 5% para Ciro Gomes. O candidato paranaense, senador 
Álvaro Dias, não desponta entre os mais pontuados;***Mesmo ganhando de três a zero do Flamengo, as imprensas paulista 
e carioca preferem falar que o Flamengo não atravessa boa fase ao invés de elogiar o Atlético Paranaense. Os comentaristas 
bairristas  esqueceram  de falar   que pelo Brasileirão, há 44 anos  o Flamengo não vence o Atlético, em Curitiba.***"Preso 
ou livre, Lula é o principal protagonista da campanha eleitoral brasileira 2018" ( Jornal do Uruguai " La Diaria").

mentos sociais na época nos Estados 
Unidos, inclusive os movimentos 
contra a segregação racial, o gêne-
ro soul tornou-se praticamente um 
hino desses movimentos. A música 
estilo melancólico, com uma melodia 
ornamental, tendo improvisações e 
efeitos sonoros instrumentais. Ba-
ter das palmas e um movimento de  
coreografias, com danças típicas da 
África.  A interpretação dramática 
do vocalista chama muito a atenção.  
Grande intérprete do soul na voz 
masculina foi Ray Charles. Na voz 
feminina, o estilo próprio e vozeirão 
de Aretha Franklin, foi o  que domi-
nou o mundo. Quando Aretha gra-
vou "Respect" ( respeito ) em plena 
época dos movimentos sociais, a mú-
sica em alguns de seus trechos dizia 
"Tudo o que eu quero que você faça 
para mim é um pouco de respeito", 
fez um sucesso incrível. Ao cantar no 
velório de Martin Luther King em 
1968 ou nas posses do presidente Ba-
rack Obama, Aretha  disse: "ter sido 
os melhores momentos de sua vida 
artística, tendo feito Obama chorar". 
Todos aqueles que gostam do estilo 
soul music, lamentam profundamen-
te a morte da cantora, pois era um 
ícone nesse gênero musical;

• A PEC 95 ( lembram-se),  que 
congela gastos e retira  investimentos 
na saúde, educação e segurança, por 
20 anos, foi votada e apoiada pelos 
partidos e  candidatos que disseram 
SIM: PSL ( Bolsonaro); PSDB  (Alck-
min);  MDB ( Meirelles). Votaram  
NÃO a PEC 95:  PDT  (Ciro ); PSOL ( 
Boulos); PT ( Lula). Essa informação 
é muito importante porque vamos 
prestar a atenção em seus programas 
e no comportamento deles  quando  
se referirem saúde, educação e segu-
rança. Aliás, os partidos que vota-
ram sim e os respectivos deputados 
naquela oportunidade,  faturaram 
milhões de reais. Lembram-se?

• STF liberou adicional de 25% 
para todos os aposentados que ne-
cessitem de cuidados especiais. Será 
que o STF tem poderes para tal de-

cisão?

Cisto de Ovário
Também chamado de cisto ova-

riano, é uma bolsa cheia de líquido 
que se forma dentro ou ao redor do 
ovário, podendo provocar dor na re-
gião pélvica ou atraso menstrual ou 
ainda dificuldade para engravidar. 
Geralmente o cisto de ovário é be-
nigno, desaparece depois de alguns 
meses sem tratamento. Aparece en-
tre os 15 e 35 anos, podendo reapa-
recer várias vezes ao longo da vida. 
Caso a paciente comece a referir dor, 
é necessário a intervenção médica. 
Sintomas - 1) Dor abdominal ou pél-
vica constante; 2) Sensação constan-
te de barriga inchada; 3) Menstrua-
ção irregular; 4) Dores nas costas ou 
flancos; 5) Dores ou desconforto ao 
contato íntimo. É importante fazer o 
diagnóstico do tipo de cisto.  O cisto 
de ovário não impede da mulher en-
gravidar, mas poderá ter dificuldade 
por motivo das alterações hormonais 
que levaram ao surgimento do cisto. 
Fazendo o tratamento, engravida 
sem problema, mas não esquecendo 
das possibilidades do surgimento de 
uma gravidez ectópica ( fora da cavi-
dade uterina). Diagnóstico - Existem 
vários tipos de cistos de ovário que 
podem ser diagnosticados pelo gine-
cologista através  do Ultrassom, La-
paroscopia ou por exame de sangue 
específico. Vale  dizer que cisto não é 
câncer mas há necessidade de se fa-
zer o diagnóstico corretamente, ape-
sar do câncer de ovário geralmente 
aparecer aos 60 anos ou mais. Ainda  
neste assunto, existe os chamados 
ovários policísticos ou síndrome dos 
ovários policísticos, caracterizada 
pela presença de múltiplos cistos nos 
ovários, associados a uma desregula-
ção do ciclo ovulatório e dos hormô-
nios femininos.Tratamento - Depen-
dendo  do cisto e de seu tamanho, ele 
poderá desaparecer sozinho. Caso 
sinta dor, analgésicos poderão ser 
usados. Se necessário, o cisto poderá 
ser retirado cirurgicamente, quando 

cresce muito ou com torção ovaria-
na, por exemplo,  junto ou não com o 
ovário. Dependendo do tipo de cisto, 
pílula anticoncepcional poderá aju-
dar no tratamento.

Sem resultados os 100 dias de 
Intervenção Federal no Rio de Ja-
neiro

Na esperança de aumentar a sua 
popularidade no Rio de Janeiro e no 
Brasil,  o presidente golpista Michel 
Temer forçou a barra e em fevereiro 
deste ano, designou o Exército para 
resolver os problemas crônicos do 
Rio de Janeiro referente a segurança 
e tráfico de drogas.  Criou-se o Mi-
nistério da Segurança, com todo o 
aparato, nomeou o General de Exér-
cito Walter Souza Braga Neto apara 
comandar com todos os direitos os 
diversos seguimentos da Segurança 
Pública do Rio de Janeiros ( Polícia 
Militar e Bombeiros),  demitindo  
vários policiais e nomeando outros, 
criando diversas  condições para en-
frentar  os traficantes e trazer de vol-
ta a segurança, que ao meu ver, o Rio 
de Janeiro nunca teve. Temer pro-
meteu quase  1,5 bilhão e meio para 
resolver definitivamente a situação 
de incerteza dos cariocas. O tempo 
passou, o dinheiro não veio e Exér-
cito  permanece no Rio com auxílio 
das Forças Armadas e comerciantes.  
O pior de tudo é que começou a ter 
baixas com a morte de vários milita-
res em confronto com os traficantes, 
aumentando inclusive a criminali-
dade. O assassinato  da vereadora 
Marielle, por exemplo, até agora não 
foi esclarecido, assim como as diver-
sas mortes de adultos e adolescentes 
por balas perdidas em confronto de 
militares com bandidos nos morros, 
tem gerado uma insatisfação muito 
grande da comunidade carioca. Uma 
pergunta? Será que o Exército está 
melhor preparado que a Polícia Mili-
tar para enfrentar bandidos armados 
até os dentes  nos morros? A inter-
venção federal vai até o final do ano. 
Que fria o Exército entrou!

Setor de investigação conta com 
novas ferramentas para elucidar 

crimes caluniosos na internet
Nos últimos tempos, sobretudo em períodos eleitorais, tem 
crescido o número de calúnias, difamações e todos os tipos 
de Fake News no sentido de prejudicar a imagem de vários 

candidatos. “Os tempos agora são outros”, alerta o delegado.

As redes sociais, em es-
pecial o Facebook tem 
sido a plataforma esco-

lhida pelos autores de calúnias 
e difamações contra candidatos 
em disputa no pleito. Nas últi-
mas eleições norte-americanas, 
ocasião em que Donald Trump 
saiu vitorioso, um teste na rede 
que parecia inocente ajudou a 
traçar os perfis psicométricos de 
50 milhões de eleitores. O apa-
rentemente inofensivo aplicati-
vo “this is my digital life” (esta 
é minha vida digital) revelava 
os principais aspectos da vida 
da pessoa: suas preferências, se 
gosta de arte, se é extrovertido 
ou retraído, enfim, traçava um 
panorama completo, respondi-
do pelo próprio usuário. Uma 
vez conhecendo o perfil do elei-
tor, traçar a estratégia de cam-
panha, direcionando de forma 
mais efetiva a mensagem que o 
eleitor gostaria de ouvir. Consi-
derado um grande escândalo, o 
fato veio à tona este ano e aju-
dou o republicano a encontrar 
seus eleitores.

COOPERAÇÃO
Segundo o delegado da Po-

lícia Civil, Dr. Leandro Farnese 
Teixeira, “logo após as eleições 
norte-americanas, o Facebook 
e outras redes sociais desenvol-
veram mecanismos na tentativa 
de cooperar com os setores in-
vestigativos em todo o mundo, 
fornecendo não apenas o nú-
mero dos IPs (Internet Proto-
col), endereço único para cada 
computador, mas também o 
MacID, que vincula imedia-
tamente o número de qual foi 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

o equipamento utilizado. Isso 
permitiu uma reviravolta no 
universo dos crimes virtuais”, 
frisou. 

Nas eleições municipais 
de 2016, vários candidatos de 
Nova Esperança e região foram 
alvos de postagens caluniosas 
em perfis falsos. “Muitos dos 
autores foram identificados e 
estão respondendo criminal-
mente, mas vários passaram sob 
o sórdido manto do anonimato. 
Nestas eleições, com as novas 
ferramentas disponibilizadas, 
será muito difícil difamar al-
guém e não ser desmascarado” 
salientou o delegado. 

Para obter os dados posta-
dos nas redes sociais o setor da 
investigação depende de autori-
zação judicial, o que em via de 
regra é emitida. “Logo após o 
cumprimento, é disponibiliza-
do o fornecimento dos dados. 
Antes havia mais resistência por 
parte do Facebook, mas isto não 
acontece mais, tanto que dispo-
nibilizaram uma equipe exclu-
siva para atender as demandas 
enviadas pelas autoridades”, re-
forçou Farnese.

PAPEL DA IMPRENSA
O delegado enalteceu o 

fundamental papel da impren-
sa durante as eleições. Notícias 
postadas falsamente, calunio-

sas e mentirosas foram des-
mentidas pelo Jornal Noroeste 
e outros tradicionais meios de 
comunicação, como rádio e 
TV. “Como o Jornal desmentiu 
aquilo que vinha sendo postado, 
tornou-se algo jocoso e folclóri-
co. Um destes casos é o perfil 
difamatório intitulado Antônio 
Esperança. Vários seguidores 
entraram recentemente e para-
benizaram pelo aniversário da 
página. Neste caso específico o 
Inquérito Policial foi concluído 
e o responsável está responden-
do a ação penal, que já está em 
vias de finalização”, finalizou Dr. 
Leandro Farnese.

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), mi-
nistro Luiz Fux durante recen-
tes entrevistas vem destacando 
a importância da atuação não 
apenas dos órgãos de prevenção 
e combate às fake news, mas 
principalmente de instituições 
como a imprensa, os partidos 
políticos e os eleitores por pres-
tarem colaboração em relação 
ao assunto “por patriotismo, 
por amor ao Brasil”.

A Polícia Civil conta com novas  ferramentas no combate às postagens caluniosas e notícias 
falsas: “ajuda fundamental nas investigações”, destaca o delegado

Foto: Alex Fernandes França

ELEIÇÕES 2018
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Nova Esperança tem o primeiro Posto 
de Combustíveis da região com painéis 

geradores de energia fotovoltaica
Ao todo foram instalados 200 painéis no teto das áreas do Posto São 

José, que vão gerar em média 95% da energia atualmente consumida. A 
Balfar Solar de Paranavaí foi a empresa responsável pela instalação.

Fotos: Andrey Moretti

Sustentabilidade

O primeiro Posto de 
Combustíveis da 
região a utilizar 

painéis fotovoltaicos com 
inversor interligado à rede 
de distribuição da Copel é 
de Nova Esperança. O Posto 
São José instalou  200 pai-
néis que juntos vão gerarem 
média 95% do que é atual-
mente consumido.  Quando 
há excedente, a energia ge-
rada é exportada à rede por 
meio de um medidor bidi-
recional que registra o fluxo 
de energia nos dois sentidos 
e, ao final do mês, faz o cha-
mado “balanço energético”, 
registrando a energia con-
sumida e a exportada, caso 
ocorra. No decorrer do dia, 
a geração fotovoltaica deve 
disponibilizar mais energia 
que o necessário para man-
ter o Posto. 

A energia excedente 
será exportada para a rede 
de distribuição da Copel, 
concessionária de energia 
elétrica para o Estado do 
Paraná. Com os painéis fo-
tovoltaicos estima-se uma 
economia na conta de ener-
gia entre R$5mil a R$7mil/
mês. A energia solar foto-
voltaica é a energia obtida 
através da conversão dire-
ta da luz em eletricidade 
(Efeito Fotovoltaico) sendo 
a célula fotovoltaica, um 
dispositivo fabricado com 
material semicondutor, a 
unidade fundamental desse 
processo de conversão. Se-
gundo Alexandre Pasquini, 
diretor do Posto São José, 

Posto São José de Nova Esperança passa a utilizar-se de energia solar fotovoltaica, uma das fontes de energia renováveis mais importantes em termos de capacidade instalada 

Painéis fotovoltaicos sobre as instalações do Posto São José: inovação, economia e sustentabilidade ambiental

“o investimento na implan-
tação do sistema começa a 
se pagar após 48 meses (em 
média). Para ter energia 
de forma contínua, o Pos-
to mantém-se ligado à rede 
de distribuição da Copel 
através do inversor de fre-
quência. À noite e em dias 
nublados, quando a produ-
ção diminui ou cessa, é a 
energia da concessionária 
que abastecerá a unidade 
consumidora. Já morei fora 
do Brasil e o que já era uma 
tendência nos países de pri-
meiro mundo, agora come-
ça a se tornar realidade. O 
crescimento de Unidades 
Consumidoras utilizando a 
energia fotovoltaica é fan-
tástico”, explicou Pasquini.

“Além de poupar gastos 
e o consumo excessivo, a 
energia é um bem que todos 
podem gerar além de que 
é investimento para o bem 
não somente desta, mas das 
futuras gerações. Isso vai se 
traduzir em benefícios para 
nossos clientes, pois com a 
redução dos nossos custos, 
ampliaremos nossa capa-
cidade de competitivida-
de, oferecendo aos clientes 
preços melhores, além de 
contribuir para com o meio 
ambiente, gerando energia 
limpa”, finalizou Alexandre 
Pasquini. 

INFORME PUBLICITÁRIO

Antes, energia solar era do mundo para o Brasil, agora, com o Bal-
far Solar, é do Brasil para o mundo. A Balfar Solar é uma indústria in-
teiramente robotizada, produzindo as peças com a maior tecnologia 
do planeta e também produz todos seus acessórios para você produzir 
sua própria energia. Faça como o Posto São José, produza sua própria 
energia com a Blafar Solar e tenha garantia de uma empresa que tem 
mais de 60 anos no mercado. Fale com nosso diretor comercial Silvio 
Chaves (9.9972-8988) e Saulo Moser Chaves (9.9742-2372) e veja 
como é fácil você produzir sua própria energia. 

SOLUÇÕES EM ENERGIA SOLAR PARA 
INDÚSTRIAS, COMÉRCIOS E RESIDÊNCIAS
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Captação da poupança Sicredi 
teve crescimento de 16,55%

A caderneta de pou-
pança registrou 
captação de R$ 17 

bilhões em 2017, equiva-
lente a 2,6% do saldo final 
que foi contabilizado em 
31 de dezembro de 2016. 
Somando os rendimentos 
creditados no período, o 
total dos depósitos atingiu 
o montante de R$ 725 bi-
lhões.

Dentre os diversos fa-
tores capazes de justificar 
o comportamento da cap-
tação da poupança, o mais 
promissor parece ser a va-
riação do consumo das fa-
mílias, conforme calculado 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

BOM MOMENTO
O bom momento para 

investir em poupança e o 
sucesso de captação em 
anos anteriores impulsio-
nou a Central Sicredi PR/
SP/RJ a desenvolver a 3ª 
edição da campanha “Pou-
pança Premiada”. Os sor-
teios começaram no dia 
14 de abril e seguem até 15 
de dezembro. Nesse perío-
do, todos os poupadores 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

que fizerem aplicação na 
poupança Sicredi vão con-
correr a R$ 1,5 milhão em 
prêmios, sendo 10 sorteios 
semanais de R$ 2 mil, um 
sorteio mensal no valor de 
R$ 50 mil, e o grande sor-
teio final de meio milhão 
de reais.

“No período da campa-
nha premiada da poupan-
ça de 02 de abril até 17 de 
agosto a Sicredi União PR/
SP teve um crescimento 
de 16,55% na captação da 
poupança”, explicou Eleni 
Sanches Tessaro, gerente 
desenvolvimento de Negó-
cios/ Captação.

A expectativa para este 
ano, segundo o coordena-
dor de Marketing da Sicredi 
União PR/SP, Maykon Jack-
son Reis, é que a campanha 
atinja recorde de participa-
ção. Para se ter ideia, ape-
nas em 2017, nas coopera-
tivas Sicredi dos estados do 
Paraná, São Paulo e Rio de 
Janeiro, o incremento líqui-
do da poupança motivado 
pela campanha foi de R$ 
766 milhões, um aumento 
de 54,7% se comparado ao 
ano anterior.

POUPANÇA PREMIA-
DA

A campanha funciona 
assim: a cada R$ 100,00 

aplicados na poupança Si-
credi é gerado, automatica-
mente, um número da sorte 
para concorrer aos sorteios 
que acontecem pela Lote-
ria Federal. Para verificar 
o número e os ganhadores, 
basta acessar o site: www.
sicredi.com.br/eupoupo-
sim.

Outra forma de concor-
rer é por meio da poupança 
programada, em que o as-
sociado ou poupador rece-
be números em dobro. Po-
dem participar associados 
enquadrados como pessoa 
física e jurídica, e os sor-
teios serão realizados toda 
segunda-feira.

É importante ressaltar 
que, mais do que prêmios 
e incentivo para poupar, a 
campanha agrega diferen-
cial cooperativo, já que o 
recurso da poupança Sicre-
di beneficia as regiões em 
que é captado. Isso significa 
que quanto mais recursos 
poupados, mais associados 
podem ter acesso à linhas 
de crédito, promovendo 
um ciclo virtuoso de de-
senvolvimento nas comu-
nidades onde o Sicredi está 
inserido. Para saber mais 
sobre a campanha Poupan-
ça Premiada procure umas 
das 81 agências da Sicredi 
União PR/SP.

ECONOMIA
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A estreia mais interessante 
dessa semana é um filme de 
terror controverso, polêmico e 
cheio de complicações durante 
sua produção, mas que no final 
entrega bons sustos para o pú-
blico ávido pelo gênero. Slen-
der Man – Pesadelo sem Rosto 
é o filme da vez na Coluna Séti-
ma Arte de hoje.

Sem dúvida alguma, os crí-
ticos especializados em cinema 
formam um grupo bastante 
difícil de agradar e, muitas ve-
zes, acabam impondo muito 
mais medo do que grandes 
monstros de filmes de terror. 
Pois quando esse grupo resolve 
malhar determinada produção, 
não há milagre que os faça mu-
dar de ideia. 

Dessa forma, existem mui-
tos filmes que já são malhados 
antes mesmo de serem apre-
sentados para o público e, in-
dependente do sucesso com 
o público, continuam sendo 
malhadso até o fim dos tem-

pos. A história do cinema está 
cheia de casos assim, como por 
exemplo Psicose, de 1960, ou 
O Iluminado, de 1980, e Clube 
da Luta (um dos meus prefe-
ridos), de 1999. Amados pelo 
público, tornaram-se clássicos, 
mas odiados pela crítica, foram 
terrivelmente massacrados du-
rante seus lançamentos.

Slender Man – Pesade-
lo Sem Rosto não tem cacife 
para ser comparado às obras-
-primas que citei acima, mas é 
claramente, mais uma vítima 
do preconceito da crítica espe-
cializada em cinema. O filme 
enfrentou inúmeros proble-
mas ao longo de sua produção, 
desde a polêmica envolvendo 
a falta de sensibilidade com as 
vítimas reais que inspiraram a 
trama, até a briga entre os pro-
dutores e o estúdio, o que man-
chou os esforços prévios de o 
emplacarem como uma grande 
aposta. Mas, para piorar, o trai-
ler do filme foi extremamente 

mal recepcionado pelo público, 
minando qualquer possibilida-
de da crítica de  analisá-lo com 
bons olhos.

É interessante comentar so-
bre a falta de delicadeza da tra-
ma, pois Slender Man – Pesade-
lo Sem Rosto é baseado numa 
lenda urbana surgida após a 
era da internet e que ganhou 
notoriedade em 2014 quando 
duas garotas esfaquearam uma 
amiga na floresta e a abandona-
ram para morrer (isso não é a 
trama, isso é fato acontecido). 
Sobre isso, existe até um docu-
mentário muito interessante da 
HBO, intitulado Cuidado com 
o Slender Man, que foi lançado 
recentemente e vale a pena ser 
visto. 

No documentário é possí-
vel perceber a perturbação das 
garotas, que conforme relatos, 
afirmam que se não sacrificas-
sem a amiga em nome de Slen-
der Man suas famílias seriam 
assassinadas, comprovando 
que para elas o monstro era real 
o suficiente para impor muito 
medo. Esse monstro digital ha-
via sido criado há pouco tempo, 
para um concurso na internet e 
viralizou rapidamente.

Como esse Slender Man 
(em português, homem esguio) 
virtual, bastante inverossímil 
foi capaz de impor medo é um 
mistério! Mas de qualquer for-
ma, ele mexeu realmente com o 
psicológico das meninas e qua-
se fez uma vítima fatal. Reme-
xer nessa história apenas quatro 
anos após seu desfecho não pa-
rece algo muito inteligente, mas 
a indústria do cinema não está 
preocupada com o bem estar de 
ninguém e sim com o lucro, en-
tão, o filme estreou ontem.

E o que se apresenta na tela 
grande não é um filme ruim e 
está longe de ser uma produ-
ção caracterizada com B (tão 
comum para o gênero). Isso se 
deve à direção, ao elenco e ao 
orçamento. 

Contando com um orça-

mento razoável, o diretor Sy-
lvain White entrega um filme 
com um tom bastante sombrio, 
com cenas muito bem feitas e 
que se encaixam perfeitamente 
na fotografia, somando a tudo 
isso, o público ainda vai poder 
saborear ótimos e inesperados 
sustos.

O elenco é outro destaque 
positivo, contando com Julia 
Goldani Telles, Jaz Sinclair e a 
talentosa Joey King, que está 
aos poucos conquistando o tí-
tulo de musa adolescente. Ela 
já havia feito sucesso em um 
filme terror anteriormente, 
quando estrelou A Invocação 
do Mal, mas conquistou de vez 
o público adolescente ao pro-
tagonizar o megassucesso da 
Netflix, A Barraca do Beijo, um 
filme adolescente muito fiel aos 
filmes do lendário diretor John 
Hugues (pra quem não lembra, 
ele foi o responsável por suces-
sos dos anos 1980, como Cur-
tindo a Vida Adoidado, Clube 
dos Cinco e A Garota de Rosa 
Shocking). 

Agora, se tem algo ruim 
em Slender Man, isso ficou por 
conta do roteiro, pois o roteiris-
ta David Birke inicia bem sua 
história e apresenta ao público 
uma ótima ideia, mas, infeliz-

mente, ela é muito mal executa 
e por isso, o final vai desagra-
dar a muita gente. Uma pena, 
pois o filme apresenta ao longo 
de mais de uma hora e meia de 
duração vários bons momen-
tos.

Vamos à trama! As amigas 
Wren, Hallie, Chloe e Katie 
levam uma vida entediante no 
colégio. Quando ouvem falar 
num monstro chamado Slen-
der Man, decidem invocá-lo 
através de um vídeo na Inter-
net. A brincadeira se transfor-
ma num perigo real quando 
todas começam a ter pesadelos 
e visões do homem se rosto, 
com vários braços, capaz de 
fazer as suas vítimas alucina-
rem. Um dia, Katie desaparece. 
Como a polícia não dispõe de 
nenhuma prova para a inves-
tigação, cabe às três amigas 
fazerem a sua própria busca, 
enfrentando a criatura.

Por que ver esse filme? 
Porque, independente dos 
problemas de roteiro, ele é bas-
tante divertido e entrega o que 
propõe, os sustos. Os fãs dos 
filmes de terror, com certeza 
devem vê-lo, mas não espere 
algo inesquecível, pois o filme 
é apenas ok, e de qualquer for-
ma, ok é bom! Boa sessão!

O BRASIL É O PAÍS 
DO FUTURO?

Há décadas que ouvimos 
a frase que “O Brasil é o país 
do futuro” e sempre que ouço 
essa frase eu me pergunto: 
Mas do futuro de quem? De 
certo que não foi o dos meus 
pais e não é o meu, porque 
desde sempre vimos legiões 
de brasileiros miseráveis, à 
margem da sociedade e dos 
bens de consumo, sendo tra-
tados como cidadãos de se-
gunda classe.

Se um país é bom somente 
para uma pequena parcela da 
sua população e para a maio-
ria dela é ingrato, então não 
podemos dizer que esse país 
é bom. 

O futuro não existe sem o 
presente e o presente é da for-
ma que se encontra por causa 
dos erros e acertos do passa-
do. As escolhas que fazemos 
são determinantes para a 
qualidade da vida que tere-

mos hoje e no nosso futuro. 
Não podemos mudar o pas-
sado, mas podemos aprender 
com o ele e mudar nossa pos-
tura hoje, vislumbrando um 
futuro melhor.

A realidade é que o Bra-
sil continuará sendo o país 
do futuro para a maioria dos 
brasileiros, enquanto não mu-
darmos nossa forma de agir 
hoje e agora. Não há progres-
so sem trabalho e não há tra-
balho sem investimento, por 
isso a importância da Educa-
ção na vida das pessoas.

Enquanto nossos gover-
nantes não priorizarem a 
Educação do nosso povo, não 
teremos progresso e eles sa-
bem disso desde sempre, só 
que não é interessante para 
eles educarem o povo, pois 
povo estudado é consciente e 
informado e passa a ser exi-
gente.

É muito mais interessante 

aos governantes pagarem bol-
sa família e saírem como re-
dentores dos mais pobres, do 
que educa-los e torna-los ci-
dadãos que exigem o retorno 
dos seus tributos em forma de 
serviços de qualidade e tam-
bém exigem transparência do 
trato do dinheiro público.

Pessoas qualificadas atra-
vés do estudo se tornam cada 
dia menos dependentes do 
Estado e, portanto, dos favo-
res dos políticos. Povo educa-
do e consciente não aceita os 
privilégios dos políticos e de 
certa parte do funcionalismo 
público, ao contrário disso, 
protesta e exige mudanças. 
Por isso, para os maus políti-
cos, fica mais barato e cômo-
do ampliar o assistencialismo 
e diminuir a qualidade da 
Educação.

É certo que nossos irmãos 
mais carentes precisam ser 
assistidos pelo Estado, para 

que não sofram ainda mais 
as consequências da miséria, 
mas aliado a isso, é dever do 
Estado prepara-los para uma 
vida independente e mais 
digna onde, através do seu 
conhecimento e da força do 
seu trabalho, possam prover 
o próprio sustento e ter aces-
so aos bens de consumo que 
todos sonham. E o caminho 
passa sempre pela Educação 
e pela qualificação profissio-
nal.

Porém, também nossa 
atitude diante das oportuni-
dades definirá nosso destino, 
já que muitas vezes optamos 
pelo ócio em detrimento 
do estudo e do trabalho. O 
mundo digital que a muitos 
aliena pode ser um forte ins-
trumento de conhecimento e 
qualificação, basta fazermos 
bom uso dele.

E se somos pessoas ins-
truídas, conscientes e capa-

citadas e ainda assim que-
damos inertes diante das 
perversidades ocorridas no 
nosso país, então que tipo de 
pessoas somos nós? Se não 
temos empatia com os mais 
necessitados e não exigimos 
as mudanças necessárias, que 
tipo de cristão somos nós? Se 
sabemos quais são os políti-
cos que respondem proces-
sos por corrupção e ainda 
votamos neles, que tipo de 
cidadãos somos nós? Não se 
justifica a torpeza de um na 
torpeza do outro.

A mudança do nosso 
país passa por uma mudan-
ça pessoal de cada um dos 
brasileiros e o futuro será o 
reflexo das escolhas que fa-
zemos hoje. Então somos ou 
não responsáveis pelo desti-
no do nosso país? Se a nossa 
resposta for afirmativa, então 
sabemos o que devemos fa-
zer.

Receita Federal doa veículos 
para Prefeitura de Alto Paraná

CONQUISTA

A Prefeitura de Alto 
Paraná foi beneficia-
da pela doação de 

veículos apreendidos pela 
Receita Federal. A solicita-
ção aconteceu no último ano 
para a Delegacia de Maringá 
através de uma indicação do 
Poder Legislativo. No início 
do mês de agosto, o Poder 
Executivo recebeu um ôni-
bus, um caminhão, um Fiat 
Strada Adventure e um Ci-
troën C4.

De acordo com o secre-
tário do Trabalho e Desen-
volvimento Econômico, Édi 
Wilson Ortiz, os veículos já 
estão no pátio da prefeitura e 
estão em fase de documenta-
ção. Os veículos foram ava-
liados em aproximadamente 
R$ 400 mil.

TRABALHO - Em se-
tembro de 2017 foi realiza-
do o pedido formal da Pre-
feitura para a Delegacia da 
Receita Federal de Maringá. 
No ofício assinado pelo pre-

feito Altamiro Pereira Santa-
na (Miro) foram solicitados 
veículos e pneus. No último 
mês de julho foram concreti-
zadas a assinatura e a entrega 
dos veículos.

O ônibus será utilizado 
pela Secretaria de Esporte e 
Cultura. O veículo conta com 
ar-condicionado e aparelhos 
de televisão. O ônibus tam-
bém estará à disposição da 
Secretaria de Administração. 
O caminhão será adaptado e 
a Prefeitura o utilizará para 
a coleta de lixo orgânico no 
município. A camionete Fiat 
Strada será utilizada para o 
transporte de materiais na 
Secretaria de Ação e Obras. 
Atualmente um veículo de 
passeio é utilizado para o 
transporte de óleo e peças 
nos locais onde são realiza-
dos os trabalhos.

O veículo C-4 Pallas Ci-
troën será usado na Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico. “Poderemos dar 
uma atenção especial para os 

empresários e empreendedo-
res. Iremos fazer visitas e até 
buscar novas parcerias para 
gerar mais emprego em nos-
so município”, disse Ortiz.

NOVAS PARCERIAS - O 
secretário do Trabalho e De-
senvolvimento Econômico 
explicou que a Prefeitura já 
começou os contatos com a 
Delegacia da Receita Federal 
de Maringá com o objetivo 
de conseguir pneus para a 
frota do município.

Ortiz explicou que tam-
bém será pedido material 
para que o Provopar muni-
cipal possa fazer um bazar e 
arrecadar dinheiro para suas 
ações. “Encontramos uma 
receptividade e queremos 
firmar mais parcerias com a 
Delegacia da Receita Fede-
ral em Maringá. Conseguir a 
doação de mercadorias para 
a realização de um bazar para 
o Provopar é nosso próximo 
objetivo”, concluiu Ortiz

Diário do Noroeste
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Câmeras flagram homem furtando cadeado 
em loja de materiais para construções

Polícia trabalha para recapturar 
os 04 fugitivos da Cadeia Pública

Ironia do destino, logo após furtar cadeado, o homem, de 54 
anos já está trancafiado na cadeia pública de Nova Esperança. 

Câmeras de segurança no interior da loja flagraram tudo. 
Polícia investiga possíveis receptadores de produtos furtados.

A fuga aconteceu na madrugada de terça-feira (21). O número de fugitivos seria 
maior, não fosse a ação rápida dos plantonistas. Área vulnerável da Cadeia, que 

há tempos enfrenta problemas estruturais, foi o local onde o túnel foi cavado. 

As câmeras de Segu-
rança da Oliveira 
Materiais para cons-

truções, empresa de Nova Es-
perança flagraram, na segun-
da-feira (20), por volta das 
11 horas, o momento em que 
Moacir Bezerra Assunção, 
de 54 anos, adentrou a loja, 
disfarçou por um instante, 
fingiu olhar uma torneira e 
logo em seguida pegou uma 
caixa contendo um valioso 
cadeado. Em seguida, se diri-
giu até o fundo da loja, colo-
cou o objeto dentro da calça 
e foi até o caixa perguntando 
pelo valor da torneira. Neste 
instante, uma cliente que es-
tava na loja, estranhando as 
atitudes do homem, passou a 
observá-lo. Ao perceber que 
este estaria ali subtraindo 
algo, avisou o proprietário da 
loja, Paulo Oliveira. Ao che-
carem as imagens da câmera 
de monitoramento, o que até 
então era uma desconfian-
ça, se materializou em crime 
de furto. A reportagem teve 
acesso às imagens e conferiu 

Projetada para abrigar 
24 presos, a Cadeia 
Pública de Nova Es-

perança está com mais de 
120, que se amontoam nas 
galerias, tornando o am-
biente hostil e amplamen-
te susceptível a rebeliões 
e fugas, a exemplo do que 
aconteceu na madrugada 
de terça-feira (21) onde 04 
presos, após cavarem um 
túnel de cerca de 10 me-
tros, pularem o muro.

A Polícia trabalha ago-
ra no sentido de localizar 
o paradeiro dos fugitivos 
e até o fechamento desta 
edição nenhum deles havia 
sido recapturado.  O túnel 
foi cavado em um ambien-
te da cadeia conhecido por 
“igrejinha”, onde ali fize-
ram um buraco no chão 
e, como naquela galeria 
havia mais de 40 presos, 
esta condição propiciou o 
revezamento entre eles na 
execução do serviço. “O 
objetivo era que fugissem 
06 detentos, que chegaram 
a sair do túnel. No mo-
mento em que o primeiro 
saiu, o investigador notou, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

JÁ ESTÁ TRANCAFIADO

NOVA ESPERANÇA

Moacir Bezerra Assunção, de 54 anos foi flagrado furtando ob-
jeto em uma loja de materiais para construções de Nova Espe-
rança. Ele, que roubava cadeado, já está devidamente trancafia-
do na carceragem local

Câmeras revelaram o momento em que o homem, ao fundo da 
imagem, subtraiu o objeto

o fato acima narrado.
Logo após o homem ter 

se evadido da loja, o proprie-
tário, acompanhado por um 
funcionário foram atrás dele e 
ao alcançaram dentro de ou-
tro estabelecimento comer-
cial que atua no mesmo ramo 
de atividade. “Nosso funcio-
nário se dirigiu a ele, cha-
mou-o pra fora da outra loja 
e este por fim nos entregou 
a caixa de cadeados. Meu ir-
mão Júlio ligou para a polícia 
que chegou bem rapidamente 
ao local. Ele confessou o fur-
to e disse que roubava para 
sustentar o vício em drogas. 
Não foi a primeira vez que ele 
furtou nossa loja, pois puxa-
mos imagens de outros dias e 
vimo-lo subtrair limas, várias 
serrinhas, cadeados a exem-
plo deste que custa em média 
R$300,00. Tivemos grandes 
prejuízos com este sujeito”, 
explicou Paulo Oliveira.  

O autor do furto é mora-
dor de Mandaguaçu e possui 
várias passagens pela Polícia, 
todas por furto, tanto em 
Nova Esperança como em 
outras cidades como Parana-
vaí, Formosa do Oeste além 
de  seu próprio local de ori-
gem.  

PRÁTICA RECORREN-
TE:

“Ele era acostumado a 
furtar coisas de alto valor 
agregado, colocar nas cal-
ças e sair das lojas. Ele teria 
apontado algumas possíveis 
empresas receptadoras dos 
produtos originários de fur-
tos. Estamos trabalhando 
na investigação para ver se a 
tentativa dele não é a de des-
virtuar o foco entorno de si, 
envolvendo terceiros na tra-
ma. Disse que fazia furtos em 
várias lojas e que revenderia 
para empresas do mesmo 

segmento. Vamos apurar tais 
declarações. É um pouco de-
licado confiar em tais depoi-
mentos, pois ele poderia estar 
intencionado em prejudicar 
alguém que um dia já pos-
sa ter lhe denunciado. Nada 
está descartado”, explicou o 
delegado que está à frente 
do caso, Dr. Leandro Farnese 
Teixeira. 

O autor deverá responder 
por furto simples, já está re-
colhido e o flagrante homo-
logado, ficando à disposição 
da Justiça.  A sua pena pode 
variar de 01 a 04 anos. “Como 
ele já tem outras passagens 

pelo mesmo tipo de crime, 
deverá pegar a condenação 
máxima de 04 anos ou algu-
ma regressão de regime em 
condenação passada. Isto 
dependerá da Vara de exe-
cuções de onde ele respondia 
criminalmente”, explicou Dr. 
Leandro.   

Este fato fez ressaltar a 
importância das residências 
e comércios investirem em 
equipamentos de segurança. 
Neste caso as câmeras foram 
fundamentais, verdadeiras 
aliadas do aparato da Segu-
rança Pública, dando-lhe su-
porte.  “Isso faz salientar o va-

lor da participação de todos, 
desde a cliente que avistou 
algo suspeito, avisou o pro-
prietário que foi checar no 
equipamento, robustecendo 
os elementos da investigação, 
instauração do procedimento 
e prisão preventiva do ele-
mento”, finalizou o delegado. 

A Polícia deverá concluir 
o Inquérito Policial dentro de 
10 dias, a contar da data do 
fato, em seguida encaminhá-
-lo ao Juízo da Vara Criminal 
que abre vistas ao Ministério 
Público que poderá oferecer 
a denúncia, dando início em 
seguida ao processo criminal. 

Fotos: Alex Fernandes França

se armou e saiu atrás para 
conter. Quando foram sair 
os dois últimos detentos, o 
policial os abordou e, com 
o auxílio do cão, estes de-
sistiram da fuga”, explicou 
o delegado Dr. Leandro 
Farnese.

Um dos presos era de 
Nova Esperança e os outros 
três haviam praticado cri-
mes em outras comarcas. 
“Estávamos aguardando a 
transferência deles, sendo 
que um já havia sido con-
denado.  A burocracia e 
dificuldades de vagas em 
outros locais acabaram  
atrapalhando. O alvo das 
ações agora é no sentido de 
recaptura-los”, finalizou o 
delegado.

A Lei de Execuções Pe-
nais em seu artigo 87 diz 
que penitenciária é local 
para preso condenado, e 
cadeia, segundo o artigo 
112 da referida lei, para 
preso provisório. Não é 
bem essa a realidade da 
Cadeia Pública de Nova Es-
perança onde praticamen-
te metade dos mais de 120 
presos já condenados con-
tinua se amontoando aos 
demais nos espaços proje-
tados para abrigar apenas 
24 detentos. 

Estão foragidos

Heloisio Gervon de Jesus

Maurílio Campos de Matos

Wellington Carlos da Silva

Geovane Aparecido Malaquias

Fotos: Polícia Civil
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Social
Osvaldo Vidual

Pioneiros de Nova Esperança, Odila e 
Rineu Prandi, hoje usufruem do convívio 

saudável com filhos e netos. A eles, a 
homenagem da semana do Jornal Noroeste. 

Dr. Amaury Felipe com sua bela esposa 
Eliane, comemoram idade nova nesta 
semana. Na foto estão com a filhota, 

que mais parece uma boneca, a pequena 
Vivyan. Na ocasião receberam os parabéns 

de familiares e inúmeros amigos.

Diretor da Eletromax, empresa que se 
destaca em Nova Esperança, Max Baptista, 
entre seus filhos: Vinicius, Lucas e Junior, 
são os destaques da coluna dessa semana.
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MPPR divulga dados de mortes em 
confrontos com policiais no Paraná

Professores já podem 
escolher livros didáticos

Nasa lançará satélite para medir as 
mudanças da massa polar na Terra

O Grupo de Ação Es-
pecial de Combate 
ao Crime Organiza-

do (Gaeco), do Ministério 
Público do Paraná – que tem 
entre suas funções o controle 
externo da atividade policial 
–, divulgou nesta quinta-
-feira 16 de agosto, dados 
relacionados às mortes em 
confronto com policiais no 
estado no primeiro semes-
tre deste ano. Nesse período, 
houve 171 pessoas mortas 
em enfrentamentos com po-
liciais militares. Foram cons-
tatadas ainda cinco mortes 
causadas por policiais civis 
e três envolvendo guardas 
municipais (em Piraquara, 
Londrina e Quatro Barras). 

O número representa um 
aumento de 24,3% em rela-
ção ao primeiro semestre de 
2017 e de 36,6% se compara-
do com o segundo semestre 
do ano passado.

As mortes em enfrenta-
mentos com a Polícia Militar 
decorreram de 132 eventos, 
sendo que 156 delas deriva-
ram de atuação em trabalho 
direto dos policiais, enquan-
to as outras 15 envolveram 
policiais militares em perío-
do de folga.

Foram 26 mortes em ja-
neiro (15,2%), 32 em feve-
reiro (18,7%), 37 em março 
(21,6%), 27 em abril (15,8%), 
21 em maio (12,3%) e 28 em 
junho (16,4%). Curitiba foi o 

Pela primeira vez, pro-
fessores do ensino 
infantil, que abrange 

creche e pré-escola, poderão 
escolher os livros didáticos 
que usarão a partir do ano 
que vem. A etapa de ensino 
passa, em 2019, a fazer par-
te do Programa Nacional do 
Livro Didático (PNLD). Os 
livros serão destinados aos 
professores, para orientar 
o ensino de crianças de até 
5 anos de idade. A escolha 
das obras já  pode ser feita. 
O prazo vai até dia 10 de se-
tembro.

O conteúdo dos livros, 
segundo o Fundo Nacio-
nal de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), segue a 
Base Nacional Comum Cur-

ricular (BNCC), documento 
aprovado no ano passado 
pelo Ministério da Educação 
(MEC) que define os conteú-
dos mínimos que deverão ser 
ensinados nos ensinos infan-
til e fundamental.

Os livros foram selecio-
nados este ano por meio de 
edital. As obras deverão ser 
fonte de atividades para os 
professores desenvolverem, 
baseadas em interações e 
brincadeiras. Deverão tam-
bém servir de referência para 
o acompanhamento do de-
senvolvimento das crianças.

Além da educação infan-
til, os professores dos anos 
iniciais do ensino fundamen-
tal, do 1º ao 5º ano, deverão 
escolher os livros didáticos a 

partir de hoje. Também no 
ensino fundamental, essa é a 
primeira leva de livros que já 
está alinhada à BNCC. Para o 
ensino fundamental, deverão 
ser escolhidos também os li-
vros que serão usados pelos 
estudantes.

ESCOLHA
As escolas, do ensino 

infantil ao fundamental, já 
podem consultar o Guia do 
Programa Nacional do Livro 
Didático (PNLD) 2019,  dis-
ponível online. O FNDE 
orienta as escolas a envol-
ver  todos os educadores no 
processo de escolha dos li-
vros.

A escolha será realizada 
no  Sistema PDDE Intera-

tivo. Por meio do sistema, 
os diretores de cada esco-
la receberão uma chave de 
acesso e, durante o período 
de escolha, os envolvidos 
poderão analisar, na ínte-
gra, o conteúdo das obras. 
Os professores, diretores e 
coordenadores pedagógicos 
têm até o dia 10 de setembro 
para informar as escolhas ao 
governo.

Segundo o FNDE, a esco-
la que ainda não tem acesso 
ao sistema deve entrar  em 
contato com a Secretaria de 
Educação local e solicitar  a 
liberação. O acesso ao sis-
tema é feito com o CPF do 
diretor de cada escola e com 
uma senha pessoal.

A Nasa, a agência espa-
cial norte-america-
na, quer aprofundar 

os estudos sobre mecanis-
mos que reduzam as incerte-
zas dos prognósticos sobre o 
futuro aumento do nível do 
mar e ajudem a compreender 
as mudanças climáticas. Para 
isso, será lançado ao espaço, 
no próximo dia 15 de setem-
bro, um satélite que vai me-
dir, em detalhes, as mudan-
ças de massa polar na Terra.

O Satélite de Elevação 
de Terra e Gelo da Nasa-2 
(ICESat-2) medirá a mudan-
ça média anual de elevação 
do gelo terrestre que cobre 
a Groenlândia e a Antártida, 
capturando 60 mil medições 
por segundo.

A expectativa dos pesqui-
sadores é de que o ICESat-2 
amplie e aperfeiçoe estudos 
anteriores da Nasa, que mo-
nitoraram a mudança nos 
movimentos dos picos pola-
res em 2003, com a primeira 
missão ICESat e, depois em 
2009, com a Operação Ice-
Bridge, que analisou a taxa 

de variação e aceleração.

GELO
De acordo com a Nasa, 

bilhões de toneladas de gelo 
derretem anualmente, ele-
vando o nível do mar no 
mundo.

Nos últimos anos, as con-
tribuições do derretimen-
to das camadas de gelo da 
Groenlândia e da Antártica 
aumentaram o nível do mar 
global em mais de um milí-
metro por ano. A taxa está 
aumentando, segundo os 
pesquisadores.

O ICESat-2 também fará 
as medições para verificação 
da altura do gelo marinho 
existente acima da superfície 
do mar, observando a espes-
sura e o volume.

PESQUISAS
A cobertura de gelo do 

Ártico reflete o calor do Sol 
de volta ao espaço. Quando 
esse gelo derrete, a água es-
cura que há embaixo absorve 
o calor, alterando os padrões 
de circulação do vento e do 

oceano, afetando potencial-
mente o clima global da Ter-
ra.

Além dos pólos, o ICE-
Sat-2 medirá a altura das su-
perfícies oceânicas e terres-
tres, incluindo as florestas. 
Um instrumento associado 
ao ICESat-2 medirá o topo 
das árvores, na tentativa de 
colaborar com as pesquisas 
sobre a quantidade de carbo-
no armazenada nas florestas.

Os pesquisadores tam-
bém analisarão os dados 
coletados sobre a altura da 
copa das árvores, sua densi-
dade e estrutura, no esforço 
de realizar previsões sobre 
incêndios florestais.

município com mais casos, 
com 43 mortes (25,1% dos 
casos), seguido de São José 
dos Pinhais, com 12 (7%), 
e Londrina, com 11 (6,4%). 
Em toda a Região Metropo-
litana de Curitiba, houve 95 

mortes (55,5% do total), as-
sim divididas: Curitiba – 43, 
São José dos Pinhais – 12, 
Araucária – 6, Colombo – 6, 
Almirante Tamandaré – 5, 
Campo Largo – 5, Quatro 
Barras – 5, Piraquara – 4, 

Campo Magro – 3, Fazenda 
Rio Grande – 3, Pinhais – 2, 
Balsa Nova – 1.

Entre as vítimas, 75 
(43,9%) eram brancas, e 96 
(56,1%), negras e pardas. A 
distribuição dos mortos por 

faixas etárias foi a seguinte: 
18 (10,5%) até 18 anos de 
idade, 81 (47,4%) entre 26 
e 35 anos e 49 (28,6%) aci-
ma de 35. Não foi apurada 
a idade exata de 23 pessoas 
(13,5%).

INSTITUIÇÕES SEM 
FINS LUCRATIVOS

Nesta edição do progra-
ma, foram incluídas as ins-
tituições comunitárias, con-
fessionais ou filantrópicas 
sem fins lucrativos e conve-
niadas com o Poder Público, 
que atendam à educação in-
fantil e às escolas do campo. 
Até então, apenas as escolas 
públicas recebiam livros di-
dáticos.

O PNBL fornece gratui-
tamente livros didáticos, 
obras pedagógicas e literá-
rias, entre outros materiais 
de apoio à prática educativa 
às escolas. Será oferecido 
ainda, nesta edição, material 
digital em DVD. A cada ano, 
o FNDE adquire e distribui 
livros para todos os alunos 
de determinada etapa de en-
sino –  do ensino infantil ao 
ensino médio.

Foto: Valter Campanato/Arquivo/Agência Brasil

Foto: U.S. Air Force/Vanessa Valentine/Nasa

O prazo para escolha dos livros didáticos vai até 10 de 
setembro

Será lançado ao es-
paço, no próximo dia 

15 de setembro, um 
satélite que vai me-
dir, em detalhes, as 

mudanças de massa 
polar na Terra.

MUNDO
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

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

O Governo Municipal de Presidente Castelo 
Branco, Estado do Paraná, torna público que 
irá requerer ao IAP (Instituto Ambiental do 
Paraná), a LI (Licença de Instalação) para 
Unidade de recebimento, triagem, segregação, 
acondicionamento temporário de resíduos sólidos 
não perigosos para posterior envio à destinação 
final e Transportadora de resíduos não perigosos 
(classe II) no lote Nº 339-B (Subdivisão do lote 
339), Estrada Toledo, Gleba Esperança, situado 
no Município de Presidente Castelo Branco, 
comarca de Nova Esperança.

Presidente Castelo Branco, em 23 de Agosto de 
2018.

O governo Municipal de Presidente Castelo 
Branco, Estado do Paraná, torna público que 
recebeu do IAP (Instituto Ambiental do Paraná), a 
LP (Licença Prévia) Nº 144.713, emitida no dia 26 
de julho de 2018 para Unidade de Recebimento, 
triagem, segregação, acondicionamento 
temporário de resíduos sólidos não perigosos 
para posterior envio à destinação final e 
Transportadora de resíduos sólidos não 
perigosos (classe II), situada no lote Nº 339-B 
(Subdivisão do lote 339), Estrada Toledo, Gleba 
Esperança, situado no Município de Presidente 
Castelo Branco, comarca de Nova Esperança.

Presidente Castelo Branco, em 23 de Agosto de 
2018.
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Mais de 1,3 milhão de trabalhadores 
já sacaram R$ 1,2 bilhão do PIS/Pasep

Homem que matou padrasto recebe pena de 
14 anos de reclusão em regime fechado após 

condenação pelo Tribunal do Júri de Maringá

Justiça mantém anulação de 
testamento de milionário da Mega-Sena

Portaria institui plano para minimizar impactos 
de espécies exóticas invasoras no Brasil

Desde o final de julho, os pagamentos 
do abono salarial PIS/Pasep ano-ba-
se 2017 já garantiram cerca de R$ 1,2 

bilhão a quase 1,3 milhão de trabalhadores 
brasileiros. Até o final do calendário, serão 
disponibilizados R$ 17,3 bilhões a mais de 
22,8 milhões de pessoas com direito ao bene-
fício em todo o País.

O próximo período de pagamentos come-
ça em 13 de setembro. No caso dos trabalha-
dores da iniciativa privada, com cobertura 
do Programa de Integração Social (PIS), os 
saques poderão ser feitos por quem nasceu 
no nono mês do ano. Já para os servidores 
públicos, sob proteção do Programa de For-
mação do Patrimônio do Servidor Público 
(Pasep), os pagamentos serão realizados a 
quem tiver o número 2 no final da inscrição.

O abono salarial garante o pagamento 
de até um salário mínimo por ano aos tra-
balhadores com renda mensal média de até 
dois salários mínimos que tenham trabalha-
do formalmente durante pelo menos 30 dias 
no ano-base. Também é preciso estar inscri-
to no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e 
ter tido seus dados declarados corretamente 
pelo empregador na Relação Anual de Infor-
mações Sociais (Rais).

ABONO SALARIAL

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Em todo o País, serão disponibilizados R$ 17,3 bilhões a mais de 22,8 milhões de pessoas

O valor recebido por cada trabalhador é 
proporcional ao tempo trabalhado em 2017. 
Cada mês trabalhado garante 1/12 do salário 
mínimo em vigor no Brasil, de R$ 954. Quem 
esteve empregado durante todo o ano recebe-

rá a quantia cheia.
O dinheiro deve ser sacado na Caixa ou 

em uma lotérica, no caso do PIS, e no Banco 
do Brasil, no caso do Pasep. Os valores ficarão 
disponíveis até 30 de junho do ano que vem. 

Após o fim desse prazo, o montante retornará 
ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 
que é vinculado ao Ministério do Trabalho. 
Fonte: Governo do Brasil, com informações 
do Ministério do Trabalho.

Na quarta-feira, 22 de agosto, o Tribunal 
do Júri de Maringá, no Norte-Central 
paranaense, decidiu pela condenação 

de um homem por ter matado o padrasto. O réu 
recebeu pena de 14 anos de reclusão em regime 
fechado. O crime ocorreu em julho de 2017 e 
causou comoção na cidade: o corpo da vítima, 
então com 51 anos, foi encontrado carbonizado e 

com ferimentos de tiros, dentro do próprio carro, 
em uma região afastada da cidade. O Ministério 
Público do Paraná, responsável pela ação penal e 
pela acusação no julgamento, sustentou a tese de 
homicídio qualificado, por meio cruel (emprego 
de fogo), que foi aceita pelos jurados.

Segundo verificado pelo MPPR, por supostos 
desentendimentos familiares, a vítima foi agre-

dida e recebeu dois tiros na cabeça, antes de ter 
o corpo, ainda com vida, incendiado. O agressor 
fugiu, sendo localizado dias depois em Ponta 
Grossa. Hoje com 26 anos, o réu saiu do julga-
mento preso. Ele já se encontrava detido preven-
tivamente pelo homicídio e também devido con-
denação anterior por tráfico de drogas. 

Comunicação MPPR

Os desembargadores da 17ª Câmara Cí-
vel do Tribunal de Justiça do Rio negaram na 
quarta-feira (22) recurso de Adriana Almeida e 
Renata Senna, respectivamente viúva e filha do 
milionário da Mega-Sena Renee Sena, e do tes-
tamenteiro Marcos Pizarro contra decisão que 
anulou o último testamento feito por Renee 
antes de ele ser morto, em 2007. O documento 
foi anulado em fevereiro deste ano a pedido dos 
irmãos de René, que haviam sido excluídos.

Com a decisão, a cabeleireira Adriana Al-
meida, já condenada pela morte do compa-
nheiro, continua sem direito à herança.

TESTAMENTO: A 17ª Câmara Cível acei-
tou o recurso dos familiares de Renne Sena, as-
sassinado em Rio Bonito, no interior do estado, 
e anulou o testamento em que eram beneficiá-
rias a viúva Adriana Almeida, condenada pelo 
crime, e a filha dele, Renata Senna.

Segundo o desembargador Elton Leme, re-
lator do processo, o testamento, feito em 2006 

é nulo porque favorecia a viúva, que não estava 
legitimada a receber a herança em razão de ter 
sido condenada criminalmente pela morte do-
losa de Renne.

Marcos Pizarro Ourivio, inventariante no-
meado por Renne, também réu no processo, ti-
nha interesse na celebração do ato, uma vez que 
era sócio-gerente da empresa que administrava 
os bens. Além disso, as testemunhas levadas 
por ele eram funcionárias da empresa.

LAVRADOR: O ex-lavrador Renne Senna 
ganhou R$ 52 milhões na Mega-Sena em ju-
lho de 2005 e foi assassinado quase dois anos 
depois, com quatro tiros, quando conversava 
com amigos na porta de um bar em Rio Bo-
nito, onde morava. A viúva, Adriana Almeida, 
25 anos mais jovem que Sena, foi apontada pela 
polícia como a mandante do crime, suposta-
mente motivada pela herança.

O caso foi encerrado em dezembro de 2016, 
quando Adriana Almeida foi condenada a 20 

anos de prisão por homicídio duplamente qua-
lificado. Ela era cabeleireira na cidade e foi le-
vada por uma irmã da vítima a passar o natal 
na casa do milionário, que ele tinha adquirido 
num condomínio de luxo no Recreio dos Ban-
deirantes, zona oeste do Rio. Durante a festa de 
fim de ano, Adriana se aproximou de Renne 
e começou a namorá-lo. Humilde, ele decidiu 
voltar para Rio Bonito, onde nascera, e, meses 
depois, se casou com Adriana, que começou a 
mandar em tudo, afastando Renne de seus ir-
mãos e parentes e até da filha, que Renee tinha 
de um relacionamento anterior.

O ex-lavrador era diabético e teve de ampu-
tar as duas pernas, em consequência da doen-
ça. Ele andava em um quadriciclo pela cidade 
e tinha o hábito, de nos finais de semana, ir a 
um bar conversar e tomar cerveja com amigos, 
quando foi assassinado. Os matadores estavam 
em uma moto e fizeram diversos disparos con-
tra Renne, que morreu na hora. 

Agência Brasil

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
anunciou neste mês, em  portaria  pu-
blicada no  Diário Oficial da União, o 

Plano de Implementação da Estratégia Nacional 
para Espécies Exóticas Invasoras. O objetivo da 
ação é diminuir os impactos dessas espécies so-
bre a biodiversidade brasileira, além de evitar a 
introdução e a dispersão de variedades de plantas 
e animais exóticos no País.

As espécies invasoras são organismos que, por 
diferentes motivos, são introduzidos fora de sua 
área de distribuição natural e que podem se tor-
nar ameaças a ecossistemas, habitats e a outras es-
pécies. A Estratégia Nacional para Espécies Exó-
ticas Invasoras destaca que elas estão presentes 
em praticamente todos os ecossistemas da Terra, 
sejam eles marinhos, de água doce ou terrestres.

AMEAÇAS: De acordo com estudo sobre o 
assunto divulgado em 2006 pelo MMA, elas são 
consideradas a segunda maior causa de extinção 
de espécies em todo o planeta. No Brasil, existem 
543 espécies invasoras, tanto de animais como 
plantas, vírus, bactérias, fungos, ácaros, entre ou-
tras. Elas podem afetar os ambientes terrestre e 
marinho, os sistemas de produção e até mesmo 
a saúde humana.

No País, atualmente quatro espécies exóticas 
invasoras têm maior impacto sobre a biodiversi-
dade, motivo pelo qual foram criados planos de 
prevenção, erradicação, controle e monitoramen-
to especificamente voltados a elas. Uma delas é o 
javali, animal que causa diversos danos na agro-
pecuária, fauna e flora nativas, além de atuar no 

desencadeamento de processos erosivos e de as-
soreamento de corpos d’água.

Oriundo da Ásia e introduzido no Brasil na 
década de 1990, o mexilhão-dourado também é 
uma das prioridades do plano de controle. A ex-
pansão desse molusco nas bacias hidrográficas 
brasileiras tem levado, por exemplo, à redução ou 
extinção local de espécies nativas.

Além deles, duas espécies de coral-sol (Tu-
bastraea coccinea e Tubastraea tagusensis), origi-
nárias da região do Indo-Paci?fico, foram intro-
duzidas no Brasil na década de 1980 e alteram o 
ambiente marinho e as espécies nativas das zonas 
costeiras do Ceará, Sergipe, Bahia, Espírito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

Fonte: Governo do Brasil, com informações 
do Ministério do Meio Ambiente
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Inflação pelo IPCA-15 tem a menor 
taxa para agosto desde 2010

Prefeituras de Loanda, 
Paranavaí e Umuarama 
receberão Castramóvel

A inflação medida pelo 
Índice Nacional de 
Preços ao Consumi-

dor Amplo 15 (IPCA-15) teve 
variação de 0,13% em agos-
to, fechando em 0,51 ponto 
percentual abaixo da alta de 
0,64% de julho.

É a menor taxa para agos-
to desde a deflação (inflação 
negativa) de 0,05% relativa ao 
mesmo mês de 2010, portan-
to dos últimos oito anos.

Os dados relativos ao 
IPCA-15 foram divulgados 
na quinta-feira (23), no Rio 
de Janeiro, pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

Prévia do IPCA, a infla-
ção oficial do país, o IPCA-15 
fecha os primeiros oito me-
ses do ano - janeiro a agos-
to - com alta acumulada de 
3,14%.

Já a taxa acumulada nos 
últimos 12 meses ficou em 
4,30%, abaixo dos 4,53% dos 
12 meses imediatamente an-
teriores. Em agosto de 2017, 
atingiu 0,35%.

Grupo Transportes teve 
deflação de 0,87%

A principal contribuição 
para a queda do IPCA-15 

veio do grupo Transportes, 
que, ao fechar o período com 
deflação de 0,87%, exerceu 
um impacto negativo de 0,16 
ponto percentual nem agosto.

Em contrapartida, os gru-
pos Habitação, com alta de 
1,10%, e Saúde e Cuidados 
Pessoais (0,55%) foram os 
principais impactos positivos 
na inflação de agosto, contri-
buindo com 0,17 ponto per-
centual.

No caso do grupo Trans-
portes, que, em julho, teve a 
segunda maior variação po-
sitiva, encerrou agosto com 
deflação de 0,87% em função 
da queda no item passagem 
aérea (-26,01%), principal 
impacto negativo no índice 
do mês, com 0,10 ponto per-
centual.

Já os combustíveis, com 
deflação de 1,32%, recuaram 
pelo segundo mês seguido, 
com redução nos preços mé-
dios do etanol (-5,80%), do 
óleo diesel (-0,50%) e da ga-
solina (-0,40%).

Na outra ponta, a alta de 
1,10% do grupo Habitação foi 
pressionada, principalmente, 
pelo item Energia Elétrica, 
que, ao subir 3,59%, levou o 

grupo a exercer o maior im-
pacto individual no mês: 0,14 
ponto percentual.

Já em Saúde e Cuidados 
Pessoais, a alta de 0,55% veio 
por conta do item Plano de 
Saúde, que subiu 0,81% em 
razão do reajuste autoriza-
do pela Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS) 
para os planos.

INFLAÇÃO POR RE-
GIÕES: Em agosto, todas 
as onze regiões pesquisadas 
pelo IBGE desaceleraram os 
preços de um mês para o ou-
tro, movimento similar ao de 
junho para julho. Além disso, 
cinco delas apresentaram de-
flação em agosto.

O menor resultado ficou 
com a região metropolita-
na de Curitiba (deflação de 
-0,26%), em função da que-
da no item passagem aérea 
(-27,63%). Também fecha-
ram com deflação Fortaleza 
(-0,25%), Brasília (-0,23%), 
Belém) (-0,19%) e Recife 
(-0,06%).

O maior resultado ficou 
com a região metropolitana 
de São Paulo, cuja alta foi de 
0,44%, em razão do reajuste 

Em audiência pública 
com a participação de 
representantes de par-

tidos e órgãos envolvidos no 
processo eleitoral, o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE) 
apresentou hoje (23) o tempo 
que caberá a cada candidato 
à Presidência da República 
na campanha de TV e Rádio, 
que se inicia em 1º de setem-
bro e segue até 4 de outubro – 
três dias antes do primeiro 
turno de votação.

Foi sorteada também a 
ordem de aparição de cada 
candidato nos dois blocos 
previstos para serem veicu-
lados pelas emissoras diaria-
mente. A ordem será rotati-
va. De acordo com resolução 
que regulamenta a propagan-
da eleitoral, aquele que abre 
o bloco no primeiro dia será 
o último no segundo, assim 
por diante.

No Rádio, serão veicula-
dos dois blocos de 12 minu-
tos e meio às 7h e ao meio-
-dia, sempre aos sábados, 
às  terças e às quintas-feiras. 
Na TV, os horários serão às 
13h e às 20h30, nos mesmos 
dias da semana e com a mes-
ma duração.

A divisão do tempo de 
TV e Rádio é feita de acordo 
com o tamanho das banca-
das na Câmara dos partidos 
que compõem a coligação de 
cada candidato. O candidato 
do PSDB, Geraldo Alckmin, 
por exemplo, ficou com cerca 
de metade do horário elei-
toral (Cinco minutos e 32 
segundos em cada bloco diá-
rio), por integrar uma união 
de nove partidos.

Pelos mesmos motivos, 
oito das 13 candidaturas têm 
menos de 30 segundos no 

horário eleitoral, como é o 
caso de Guilherme Boulos, 
candidato da coligação PSOL 
e PCB. Ele tem apenas sete 
segundos em cada bloco diá-
rio. A candidata Vera Lúcia, 
candidata do PSTU, tem ape-
nas cinco segundos.

Inserções
O TSE também apresen-

tou o número de inserções 
diárias de 30 segundos auto-
rizadas a cada candidato. São 
peças de propaganda a serem 
veiculadas ao longo da pro-
gramação por todas as emis-
soras de Radio e TV do país. 
A quantidade de inserções 
para cada candidato obedece 
ao mesmo critério de divisão 
do horário eleitoral.

Ao final da audiência, fo-
ram sorteadas seis inserções 
diárias que sobraram após 
a divisão do tempo entre as 
coligações.   Outros nove se-
gundos em cada bloco do 
horário eleitoral, que tam-
bém sobraram após a divisão, 
serão usufruídos sempre pelo 
último candidato a veicular 
sua propaganda.

A divisão do tempo de TV 
e das inserções ainda pode 
ser alvo de questionamentos 
pelos candidatos, partidos e 
coligações, e só passa a vigo-
rar em definitivo quando for 
aprovado o Plano de Mídia 
da Eleições 2018 pelo plená-
rio do TSE. A votação está 
marcada para a próxima ter-
ça-feira (28).

Veja a ordem de aparição 
dos candidatos no primeiro 
dia de veiculação do horário 
eleitoral, o tempo em cada 
bloco e o total de inserções 
ao longo dos 35 dias de cam-
panha em Rádio e TV:

1- Marina Silva, coligação 

Inflação pelo IPCA-15 caiu de 0,64% em julho para 0,13% em agosto
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de 15,84% nas tarifas de ener-
gia elétrica. Apenas mais uma 
região fechou com alta acima 
da média nacional de 0,13%: 
Salvador (0,24%). No Rio de 
Janeiro, a taxa ficou prati-
camente estável com alta de 
apenas 0,03%.

O IPCA-15 tem a mes-
ma periodicidade do IPCA, 
a diferença é basicamente no 

período de coleta, que vai  da 
metade do mês anterior até 
a metade do mês de referên-
cia. Em agosto, o período foi 
de 13 de julho a 13 de agosto, 
comparado com os números 
de 14 de junho a 12 de julho.

O indicador, no entanto, 
refere-se às famílias com os 
mesmos rendimentos (de 1 
a 40 salários), mas também 

tem abrangência geográfica 
menor.  

No caso do IPCA-15, en-
volve as regiões metropolita-
nas do Rio de Janeiro, Porto 
Alegre, Belo Horizonte, Reci-
fe, São Paulo, Belém, Fortale-
za, Salvador e Curitiba, além 
de Brasília e Goiânia. 

Agência Brasil

As prefeituras munici-
pais de Loanda, Pa-
ranavaí e Umuarama 

adquiriram uma unidade do 
Castramóvel, veículo que ofe-
rece gratuitamente a castra-
ção animais domésticos para 
famílias de baixa renda. E em 
breve receberão o equipa-
mento, que está sendo dispo-
nibilizado devido à aprovação 
de emenda do deputado fede-
ral Osmar Bertoldi. 

O Castramóvel é adapta-
do para a esterilização animal 
gratuita, e está sendo levado 
aos municípios paranaenses 
em parceria com as prefeitu-
ras e instituições protetoras 
e tem por objetivos são mi-
nimizar os problemas de su-
perpopulação de cães e gatos 

TSE apresenta 
tempos de Rádio e 

TV de presidenciáveis
Propaganda começa dia 1º de 
setembro e vai até 4 de outubro

O veículo irá auxiliar as ações públicas em 
saúde de controle da superpopulação de cães e 
gatos errantes e semidomiciliados e de zoonoses

Unidos para Transformar o 
Brasil (Rede e PV): 21 segun-
dos no horário eleitoral e 29 
inserções;

2- Cabo Daciolo (Patrio-
ta): oito segundos no horário 
eleitoral e 11 inserções;

3- Eymael (Democracia 
Cristã): oito segundos no ho-
rário eleitoral e 12 inserções;

4- Henrique Meirelles, 
coligação Essa é a Solução 
(MDB e PHS): um minuto e 
55 segundos no horário elei-
toral e 151 inserções;

5- Ciro Gomes, coliga-
ção Brasil Soberano (PDT e 
Avante): 38 segundos no ho-
rário eleitoral e 51 inserções;

6- Guilherme Boulos, co-
ligação Vamos sem Medo de 
Mudar o Brasil (PSOL e PCB): 
13 segundos e 17 inserções;

7- Geraldo Alckmin, 
coligação Para Unir o Bra-
sil (PRB, PP, PTB, PR, PPS, 
DEM, PSDB, PSD e Solida-
riedade): cinco minutos e 32 
segundos no horário eleitoral 
e 434 inserções;

8- Vera Lúcia (PSTU): 
Cinco segundos no horário 
eleitoral e sete inserções;

9- Lula, coligação O Povo 
Feliz De Novo (PT, PCdoB e 
Pros): dois minutos e 23 se-
gundos no horário eleitoral e 
189 inserções;

10- João Amoêdo (Partido 
Novo): Cinco segundos e oito 
inserções diárias;

11- Álvaro Dias, coligação 
Mudança de Verdade (Pode, 
PSC, PTC e PRP): 40 segun-
dos no horário eleitoral e 53 
inserções;

12- Jair Bolsonaro, coli-
gação Brasil Acima de Tudo, 
Deus Acima de Todos (PSL e 
PRTB): oito segundos no ho-
rário eleitoral e 11 inserções e

13- João Goulart Filho 
(PPL): cinco segundos no 
horário eleitoral e sete inser-
ções.  Agência Brasil

Veículo é equipado para esterilização animal gratuita
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semidomiciliados ou em si-
tuação de abandono nas ruas 
de cidades e promover equi-
líbrio entre saúde pública e 
bem-estar dos bichos. 

O veículo se une a outras 
propostas e ferramentas que 
visam ampliar políticas pú-
blicas de saúde e bem-estar 
animal como, por exemplo, 

programas de educação, cam-
panhas de vacinação e de 
adoção e ações em favor da 
guarda responsável e de com-
bate ao abandono. Além dis-
so, contribuirá para a redução 
e proliferação de zoonoses e 
outras doenças que podem 
afetar as pessoas. 

NCA Comunicação

Gatos 
também são 
beneficiados


