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VIRANDO A PÁGINA: Otimista, população diz que crise faz parte do passado e o momento é de voltar a investir
e crescer. Reportagem esteve nas ruas de Nova Esperança e sentiu o otimismo em relação à retomada do crescimento.
“Crise é coisa do passado e se vence com trabalho”, disseram os entrevistados. PÁG. 7
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Parlamentares dos R$
533 milhões em dívidas
O brasileiro tem na maioria das vezes sentido
vergonha dos seus representantes políticos. A incoerência com que propõem e votam Leis é enorme.
Deputados e senadores que devem à União R$
532,9 milhões serão os responsáveis por aprovar o
texto do novo Refis – programa de parcelamento
de débitos tributários e previdenciários concedido com descontos generosos de juros e multas. O
governo enviou uma proposta ao Congresso, em
janeiro, com a expectativa de arrecadar R$ 13,3
bilhões este ano, mas a medida foi alterada pelos
parlamentares, derrubando a arrecadação para R$
420 milhões. A nova versão pretende perdoar 73%
da dívida a ser negociada.
Os dados oficiais são da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), responsável pela
gestão da dívida ativa e foram obtidos pelo jornal Estadão/Broadcast por meio da Lei de Acesso
à Informação. O valor inclui dívidas inscritas nos
CPFs dos parlamentares, débitos nos quais eles são
corresponsáveis ou fiadores e o endividamento de
empresas das quais são sócios ou diretores.
No montante de R$ 532,9 milhões em dívida
dos parlamentares consideram apenas as dívidas
em aberto, ou seja, o endividamento classificado
como “irregular” pela PGFN. Isso porque deputados e senadores já foram beneficiados por parcelamentos passados. O total de débitos ligados a deputados e senadores inscritos em Refis anteriores
ou seja, que estão sendo pagos e se encontram em
situação “regular” é de R$ 299 milhões.
Companhias administradas por parlamentares
respondem pela maior parte dos calotes à União
que seguem em aberto. As empresas de 76 deputados federais devem R$ 218,7 milhões, enquanto
as geridas por 17 senadores acumulam débitos de
R$ 201,2 milhões. É nesse grupo que está incluído o deputado Newton Cardoso Jr. (PMDB-MG),
relator da medida provisória do novo Refis e responsável por modificar totalmente o teor do texto
original para ampliar as vantagens aos devedores.
A Receita Federal vai recomendar o veto do
novo Refis se permanecerem as condições propostas pelo relator. Desde o início, a Receita queria
que essa versão do parcelamento saísse com regras
duras para desestimular os “viciados” em parcelar
dívidas tributárias – contribuintes que pagam apenas as primeiras prestações e depois abandonam os
pagamentos à espera de novo perdão. Desde 2000,
já foram lançados 27 parcelamentos especiais.
A PGNF informou ainda que 11 deputados são
corresponsáveis em dívidas que chegam a R$ 31,8
milhões, bem como 3 senadores estão arrolados
em débitos de terceiros que somam R$ 62,2 milhões.
A lista do órgão de cobrança expõe ainda os
débitos diretos dos parlamentares, inscritos nos
próprios CPFs. Nesse grupo estão 29 deputados
federais, com dívida total de R$ 18,9 milhões, e 4
senadores, que juntos devem R$ 6 milhões.
Diante de tudo isso fica comprovado o verdadeiro sentido de legislar em causa própria. Na sabedoria de William Shakespeare (1564 – 1616), “é
um péssimo cozinheiro aquele que não pode lamber os próprios dedos”, parafraseando, os políticos
lambem os próprios dedos, e o pior, ainda voltam
na panela, e servem a população.

Telexfree terá que ressarcir
os prejuízos causados a
milhares de pessoas
Telexfree é o nome fantasia utilizado pela empresa brasileira
Ympactus Comercial S/A, que foi acusada de operar uma das
maiores fraudes financeiras da história do Brasil.
Segundo as investigações realizadas, a referida empresa
montou um esquema de pirâmide, em que cada novo membro
compra uma espécie de “pacote” que remunera os membros acima na cadeia. Por sua vez, esse novo membro ganha dinheiro
recrutando outras pessoas para ingressar no sistema.
Na época em que se iniciaram as investigações, a Telexfree
se defendeu alegando que praticava Marketing de Rede, o que
na verdade é extremamente diferente do sistema adotado pela
respectiva pirâmide financeira.
Resumindo, pirâmide é um esquema financeiro sem um lastro real, ou seja, quando o serviço ou produto divulgado não
existe de fato ou não é a fonte principal dos recursos obtidos pela
empresa. Utilizando ferramentas para atrair interessados em dinheiro fácil, mediante o mínimo esforço e em muito pouco tempo, a pirâmide se assemelha ao velho golpe do bilhete premiado.
Já o modelo de Marketing de Rede é totalmente diferente.
Ele consiste em um modelo de venda direta que inclui também
o recrutamento indireto de vendedores e participação nos resultados dos recrutados. Não há nada de ilegal nisso. O problema
ocorre quando a empresa não possui produtos reais e a rede é a
própria sustentação do negócio, o que configura pirâmide – ilegal em vários países, inclusive no Brasil e nos Estados Unidos.
Diversas empresas sérias trabalham com um sistema em que
produtos são repassados para vendedores que tem uma relação
direta com um fornecedor central, dentro da esfera do Marketing de Rede, consistindo assim em uma poderosa e avançada
estratégia de vendas, como no caso da Natura, Jeunesse, dentre
inúmeras outras. Empresas que realmente compõe o setor de
Marketing de Rede estimulam extremamente a prática de treinamentos aos seus representantes e a profissionalização, deixando
claro que a obtenção de lucros é diretamente proporcional ao
esforço desempenhado no negócio.
De acordo com levantamento da Associação Brasileira de
Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) o setor do Marketing de
Rede registrou R$ 40,4 bilhões em volume de negócios durante
o ano passado, mesmo diante do cenário macroeconômico negativo do país. Nos Estados Unidos, segundo a Direct Selling
Association (DSA), 27% do PIB americano são provenientes da
indústria do Marketing de Rede.
Em resumo, para não cair em fraudes financeiras praticadas
por pirâmides, basta consultar o site da ABEVD - Associação
Brasileira de Empresas de Vendas Diretas ou da DSA - Direct
Selling Association e ver se uma determinada empresa está ali
regulamentada ou não.
No caso da Telexfree, após anos de tramitação de uma ação
civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do
Acre, no dia 06 de julho de 2017, a Justiça determinou o ressarcimento dos prejuízos causados a todas as pessoas que investiram
dinheiro na referida pirâmide financeira.
Cada pessoa que investiu precisa ajuizar uma ação individual
para apurar o valor que ela tem para receber. Para tanto, há de
se considerar o que ela pagou para entrar no negócio e diminuir
desse valor o que ela recebeu enquanto estava lá. Exemplificando, se a pessoa pagou R$ 3.000,00 e lucrou R$ 500,00, ela vai ter
direito a R$ 2.500,00. Ou seja, se a pessoa recebeu mais do que
pagou, não tendo assim prejuízos, ela não terá nada a receber.
Todos aqueles que foram prejudicados devem procurar um
advogado de sua confiança para o ingresso da ação. Apesar de
uma grande quantia ter sido bloqueada pela Justiça em contas
bancárias da Telexfree, possivelmente tais valores não serão suficientes para ressarcir todos os investidores.
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PENSAMENTO DA SEMANA

***
“Todo o homem luta com mais bravura pelos seus
interesses do que pelos seus direitos”. Napoleão
Bonaparte (1769 – 1821), líder político e militar
durante os últimos estágios da Revolução Francesa.
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Resiliencia

A chegada do intenso frio serviu de alento aos comerciantes, aquecendo as vendas nesta época do ano. As dificuldades
impostas pelo discurso da “crise” estão sendo vencidas com
muito trabalho e perseverança. Esta semana entrevistei vários
munícipes que disseram ser a crise “coisa do passado” e que o
momento é de virar esta página e voltar a investir e crescer. É
sabido que um discurso negativista tem um poder exponencial
de contagiar a todos. Um país de extensões continentais como
o nosso, cuja estrofe do Hino Nacional Brasileiro bem resume: “Gigante pela própria natureza” denota a capacidade do
brasileiro se reinventar e buscar sempre os meios para romper
com as mazelas surgidas. Vamos viver o novo, extrair lições
do passado e projetar o futuro com esperança e fé em Deus!

Placas

Placas colocadas pela Prefeitura em diversos pontos da cidade
estão sendo alvo de elogios por parte da população. O próprio Paço Municipal ganhou o ordenamento que o logradouro
pede. Ao disciplinar os estacionamentos, garante-se o acesso
a quem de direito (deficientes físicos e idosos) além dos secretários municipais e prefeito que precisam dar agilidade na
hora de chegar e sair do Paço, assegurada pelo ordenamento.
Ficou muito bom!

Pirâmide financeira

Tem corrido via grupos de whatsapp e redes sociais a promessa de que, quem investir a quantia de R$125,00, a partir da
6ª pessoa adicionada à corrente, receberá, limpinho, o valor
de R$1000,00, sem qualquer esforço ou trabalho. Esse tipo de
“negócio” gera descrédito por si só, constituindo mais uma das
muitas fórmulas da pirâmide financeira. O salário de cada um
deve ser conquistado graças ao seu esforço e suor do seu trabalho. Sob o apelo de “ganhe dinheiro fácil”, muitos acabam
se enveredando por este atalho, ao invés de trilhar o caminho
mais longo, porém sem dúvidas mais digno e honroso.

De vento em popa

A tão sonhada duplicação da BR 376 segue, como diz na gíria,
“de vento em popa”. O trecho entre Nova Esperança e Paranavaí já tem nove viadutos e quatro passarelas prontos. Para
serem abertos ao tráfego, ainda é preciso concluir as alças de
acesso, que dependem da finalização do processo de desapropriação. Também serão implantados seis retornos ao longo do
trecho duplicado. Estas melhorias na BR-376 fazem parte de
um aditivo acertado pelo Governo do Estado com a concessionária Viapar, que administra o trecho. O contrato original
previa apenas a duplicação de 23 quilômetros entre Mandaguaçu e Nova Esperança. Agora, estas duas obras somam R$
384 milhões em investimentos em dois anos de execução - são
56 quilômetros de extensão, 19 viadutos e sete passarelas.

Lula lá

O juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba, marcou
para 13 de setembro o interrogatório do ex-presidente Luiz
Inácio Lula da Silva no segundo processo a que ele responde
derivado da Operação Lava Jato. Na ação penal, o Ministério
Público Federal (MPF) acusa o ex-presidente de ter recebido
da Odebrecht um apartamento em São Bernardo do Campo
(SP) e um terreno em São Paulo para construção da sede do
Instituto Lula. Segundo a denúncia, em troca, a empreiteira foi
beneficiada em contratos com a Petrobras. O despacho publicado ontem (20) cita o interrogatório do ex-presidente realizado em maio, no processo em que ele foi condenado em primeira instância. De acordo com Moro, aquela sessão "acabou
envolvendo gastos necessários, mas indesejáveis, de recursos
públicos com medidas de segurança".

Passaportes

A Lei 13.469, que libera recursos para emissão de passaportes,
sancionada na quarta-feira (19) pelo presidente Michel Temer,
autorizando de crédito extra de mais de R$ 102 milhões para
o Ministério da Justiça, está publicada na edição desta quinta-feira (20) do Diário Oficial da União. Agora o Ministério do
Planejamento abrirá empenho de recursos e autorizando o repasse ao Ministério da Justiça, que destinará a verba para a
Polícia Federal (PF).

Paralisação

De acordo com a PF, são realizados 11 mil atendimentos por
dia útil para a requisição do documento em todo o país. Como
a paralisação já dura três semanas, a demanda não atendida
pode superar 150 mil pedidos.Com orçamento insuficiente
para as atividades de controle migratório e emissão de documentos de viagem, a PF suspendeu a emissão de novos passaportes na noite do dia 27 de junho. Segundo o órgão, o setor
atingiu o limite de gastos previstos na Lei Orçamentária da
União. As informações são da Agência Brasil de Notícias

"Livre-se dos bajuladores. Mantenha
perto de você pessoas que te avisem
quando você erra". Barack Obama

***
“O que passou, passou, mas o que passou
luzindo, resplandecerá para sempre”. Johann Goethe (1749 - 1832)
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Atualmente 112 homens e
05 mulheres estão presos,
distribuídos em 03 galerias

Exclusivo
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

L

ogo após observarem um
barulho no setor da carceragem da Cadeia Pública
de Nova Esperança, a equipe da
Polícia Civil frustrou, por volta
das 17 horas de segunda-feira
(17) a iminente fuga.
Atualmente 112 homens e 05
mulheres estão presos, distribuídos em 03 galerias que possuem
02 celas cada com medidas de
3x3 metros. Estes ambientes,
dotados de capacidade para apenas 22 detentos, estão operando
quase o sêxtuplo além do limite.
De acordo com o delegado
dr. Leandro Farnese Teixeira,
“logo após ouvirmos o barulho
reforçamos com chapas de aço o
teto e assim que os presos perceberam que o reforço estava
sendo feito, cessaram as perfurações”, explicou.
Logo após foi deflagrada
uma operação bate-grade onde,
além dos materiais perfurantes,
foram encontrados aparelhos
de celulares e drogas com os
detentos. A origem, segundo
o delegado, seria por meio das
visitas, pois a outra forma antes
utilizada foi eliminada, que era
por meio de lançamentos via
teto do solarium, área de ventilação cujo teto passou por uma
mudança propiciando com que
os objetos uma vez atirados se
esbarrem na estrutura metálica e

Superlotação na cadeia pública é
preocupante onde 117 presos ocupam
espaços que comportam apenas 22
Nova tentativa de fuga,
frustrada no início da semana
pela equipe da Polícia Civil, é
reflexo do problema estrutural
que se arrasta há décadas.
caiam, portanto, do lado externo
da carceragem, espaço inacessível aos presos.
“O excesso de encarcerados
num mesmo local faz com que
os revezamentos na perfuração
ocorram com mais eficiência.
Logo que um preso cansa o braço, passa a broca para o outro
que dá continuidade ao serviço.
Essa alternância acelera o processo”, explicou Farnese.
Estrutura precária
Precária, a estrutura carcerária é deficiente na abordagem
e verificação ideal no tocante às
revistas aos visitantes. “O ideal
seria materiais como detectores
de metais, de mão ou de por-

ta bem como salas apropriadas
para este fim. Este processo, de
acordo com nossas condições, é
feito por amostragem, em uma
sala de atendimento, que está
longe da ideal que seria um espaço de revista. O que temos aqui
é um detector de metal de mão,
que inclusive é emprestado”, desabafou o delegado.
A reportagem perguntou
ao delegado sobre o que seria
o ideal a ser feito para que esta
problemática, crônica, seja resolvida. Dr. Leandro destacou: “o
ideal é que a carceragem saísse
do centro da cidade e fosse instalada uma Unidade Prisional
mais distante, administrada pelo

sos juízes, é o povo que paga. Portanto,
devendo estar sempre junto do povo e
não constituir uma classe privilegiada.
Quando a educação, o ensino é gratuito, de boa qualidade, desde o ensino
fundamental até as universidades. Há
ainda outras coisas interessantes para
se ler e aprender.-

Por onde andam os manifestantes vestidos de verde e amarelo?
Os movimentos "Vem pra Rua"
e "Movimento Brasil Livre" (MBL),
foram movimentos nacionais capazes
de mobilizarem milhares de pessoas
pelas capitais brasileiras, principalmente no segundo mandato da ex
presidente Dilma Rousseff, e tinham
como principal objetivo, combater
a corrupção, desestabilizar a administração da presidente e derrubar o
PT do poder que, pelo seu brilhante
trabalho em prol do país, poderia
perpetuar a sigla (PT) na condução
do país. Na época, Dilma foi chamada de ladra, lésbica, corrupta, que tinha dinheiro em bancos no exterior,
que morava em mansão, etc, etc. Na
realidade, esses movimentos não foram movimentos espontâneos dos
brasileiros, mais sim, movimentos financiados pela direita (derrotados nas
últimas eleições de 2014) e com apoio
da mídia (principalmente da Rede
Globo). O impeachment de Dilma
Rousseff aconteceu, sem que se saiba
até hoje exatamente as causas de sua
queda. Michel Temer assumiu o poder e, o que se vê hoje, denúncias em
cima de denúncias, falcatruas, propinas, corrupções, desvios de dinheiro
público, humilhações que o pais tem
passado no exterior, farta distribuição
de milhões aos parlamentares, mentiras do presidente Temer e sua trupe,
sem serem admoestados pelos movimentos anteriores contra a corrupção.
Ninguém sai as ruas nos dias de hoje
contra essa vergonha que assola o país
chamada corrupção. Afinal, por que
não há mais tais movimentos? É que
os movimentos eram de direita, financiados pelos neoliberais que hoje estão
no poder, metendo a mão escandalosamente nas finanças do país. Resumindo, todos aqueles que bateram
panelas contra Dilma e devem estar
arrependidos, na realidade, foram
enganados pelos políticos que hoje
comandam a organização criminosa
presente no Palácio do Planalto, em
Brasília.
Suécia,"Um País Sem Excelências e Mordomias"
Suécia, um país com cerca de
dez milhões de habitantes, situado ao
Norte da Europa, na Escandinávia,
cuja a capital é Estocolmo, que até há

100 anos passados, era um país muito
pobre. Hoje, tem um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) em torno
de 0,883, é um dos países de melhor
qualidade de vida do mundo para se
viver. Uma economia fortíssima proveniente da agropecuária, mineração,
equipamentos industriais pesados,
eletrônicos, telefonias, aviação, veículos motorizados,indústria de papel,
alimentícias, etc. A jornalista brasileira
Cláudia Wallin, que há 12 anos reside entre Londres e Estocolmo, acaba
de escrever um livro interessante, que
já está no mercado, com o nome de
"Um País Sem Excelências e Mordomias," onde ela conta inúmeras coisas
interessantes sobre a Suécia, que os
brasileiros deveriam saber, como por
exemplo que : os parlamentares suecos, chamados de você, como um cidadão qualquer, tem um apartamento
para morar de 18 metros quadrados
cujas as despesas são pagas pelo governo. Só que se a mulher do político for
morar também, terá que pagar metade
do aluguel. Por aqui, um apartamento dos deputados federais em Brasília
possuem 200 metros quadrados, com
hidromassagem com controle remoto
e não pagam nada, podendo morar
toda a família, com babá, cachorro,
etc. Os políticos andam de ônibus, bicicleta, quando vão trabalhar para não
gastar o dinheiro público. Não viajam
de jatinho e nem de helicóptero a custa
do poder público. Não tem assessores
pois eles usam os funcionários do próprio Congresso. Aqui no Paraná cada
deputado estadual tem 23 assessores,
além de mais 12 que cada partido
possui. O político que for denunciado por corrupção, além de perder o
mandato e devolver o dinheiro, é escorraçado pelo povo e pela imprensa,
não sobrevivendo mais politicamente.
Vereadores não tem salários na Suécia.
Recebem ajuda nos impostos, custeios educacionais para os filhos, etc.
O povo sempre teve uma participação
muito ativa na história da Suécia. Os
salários dos políticos e juízes se equivalem entre R$ 15mil e R$ 32 mil reais
mensais. Os juízes suecos não entendem porque os juízes brasileiros tem
que receber auxílio moradia, auxílio
alimentação, auxílio vestiário, se o que
ganha dá para ter um bom padrão de
vida. Os juízes afirmam ainda que os
salários deles, assim os salários de nos-

Pré-Eclampsia e Eclampsia
Pré-Eclampsia - É uma complicação da gravidez que se caracteriza
por aumento da pressão arterial ( igual
140/90 ou mais ) e perda de proteínas
pela urina ( proteinúria). Pode surgir
a partir da 20ª semana de gestação ou
no terceiro trimestre gestacional. Em
algumas mulheres podem acontecer
a pré-eclampsia durante o trabalho
de parto ou mesmo até 48 após o nascimento do bebê. Poderá acontecer
quatro tipos de hipertensão para as
grávidas: 1) Hipertensão crônica - são
aquelas gestantes que já eram hipertensas e continuarão hipertensivas durante e após a gestação; 2) Hipertensão gestacional - é aquela hipertensão
que surge a partir da 20ª semana de
gravidez em mulheres que nunca tiveram pressão alta; 3) Pré - Eclampsia
- É o aparecimento da hipertensão em
grávidas a partir da 20ª acompanhada
de proteinúria; 4) Pré - Eclampsia sobreposta à Hipertensão Crônica - É
o aparecimento de pré - eclampsia em
gestantes já hipertensas;
Fisiologia - Para os estudiosos
do assunto, na formação da placenta.
poderá ocorrer irregularidades vasculares ( vasoconstrição) e a partir de sua
implantação no útero, o seu desenvolvimento poderá vir acompanhado de
isquemia, liberando certos produtos
na circulação que poderão ocasionar
hipertensão e lesões em órgãos com
rins, cérebro, fígado, pulmões. De 5% a
10% das gestantes podem evoluir para
a pré eclampsia. 75% de forma leve e
25% poderá evoluir para a eclampsia.
Causas: a) Gravidez em mulheres
acima de 40 anos ou abaixo de 18 anos:
b) Hipertensão familiar; c) História de
pré - eclampsia familiar; d) Obesidade; e) Doença renal crônica; f) gravidez gemelar; g) Doença auto imune; h)
Primeira gestação; I) Gravidez distante; j) Diabetes.
Sintomas da Pré - Eclampsia Aumento da pressão arterial ( igual ou
acima de 140/90), edema de membros
inferiores, face ou membros superiores, proteinúria ( proteínas igual ou
acima de 300mg em urina de 24hs).
Em função da hipertensão, poderá
surgir, cefaleia, vômitos, dor abdominal, nucalgia, descolamento prematuro de placenta com hemorragia,
sofrimento fetal, podendo chegar até
a convulsão.
Sindrome Hellp - É uma sigla em
inglês que significa hemólise do sangue (levando a anemia hemolítica),

Alex Fernandes França

Departamento
Penitenciário
(Depen) com a estrutura devida
para as visitas com escolta. Tudo
o que temos aqui é idadequado e
ineficiente”, desabafou Dr. Leandro Farnese Teixeira, Delegado
da Polícia Civil de Nova Esperança.
A reportagem esteve no setor
de carceragem e constatou que a
cadeia superlotada é um ambiente extremamente perigoso, já que
aumentam as possibilidades de
tensões elevando a violência entre os presos, tentativas de fuga,
como a que ocorrera, expondo a
riscos tanto a população quanto
aos próprios funcionários que
trabalham no setor.

A superlotação na
cadeia pública de
Nova Esperança
é um problema de
ordem crônica que se
arrasta há décadas

com alterações plaquetárias, alterações enzimáticas do fígado por conta
da TGO, TGP e GTT e proteinúria,
ocasionados pela pré - eclampsia.
Diagnóstico da Pré Eclampsia - O
diagnóstico é clínico, com aferição da
pressão arterial periodicamente, edema de membros e face, histórico familiar e fatores de riscos, exames laboratoriais como urina, sangue e enzimas
hepáticas. Hoje já existe um marcador,
o PLGF, que com o auxílio clínico,
Doppler da vascularização da placenta e um software sofisticado, com
sangue colhido entre a 8ª e 14ª semana
da gravidez, é possível fazer uma boa
avaliação da gestante sobre as possibilidades e condições de pré eclampsia,
assim como o seu acompanhamento.
Tratamento - O médico da paciente deverá acompanhar passo a passo
essa gestante através da aferição de sua
pressão arterial, exames laboratoriais,
evitando complicações para o binômio
mãe e feto. Aferição da pressão arterial constantemente é de fundamental
importância em qualquer gestante. Se
necessário for, submeter a paciente a
cesárea de urgência. Não usar Enalapril, Captopril, Adalat. na gravidez.
Para hipertensão, dietas com pouco
sal, ingerir bastante líquido, caminhadas, anti-hipertensivos como metil
dopa, hidralazina, Nitroprussiato, clonidina, pindolol, etc. Se houver convulsão, usar sulfato de magnésio.
Eclampsia - É a forma mais grave
da pré-eclampsia, com crises convulsivas, vômitos, cefaléia, nucalgia, hipertensão, etc. Nem toda a pré eclampsia
evolui para a eclampsia. Mas é importante que o médico faça o devido
acompanhamento, pois na eclampsia
deverá ser usado o sulfato de magnésio
e cesárea, pois convulsão pode levar o
bebê e a mãe ao sofrimento, ocasionando a morte de ambos.
Coisas do Cotidiano
• Há uma preocupação muito
grande no mercado financeiro de nossa cidade e região com o fechamento
da Agência Volkswagen - Servopa.
Com tal decisão, dezenas de pessoas
ficaram desempregadas, diretamente e indiretamente. Diversos fatores
levaram ao fechamento da empresa,

mas faltou também uma maior participação política de nossos dirigentes,
que poderiam ter oferecido um maior
apoio junto a empresa, para que ela
permanecesse em nossa cidade. Isso
não aconteceu. Aliás, muitos políticos
nem sabiam que a Servopa iria fechar.
Que pena! Faltou diálogo!
• Muito ti-ti-ti na cidade sobre o
carro zero que custou cerca de 60 mil
reais que a Câmara Municipal acaba
de comprar. Para muitos, o momento
difícil que o município atravessa, com
redução de gastos em todas as frentes, até nos salários dos funcionários
públicos, não haveria necessidade de
tal compra, até porque, praticamente
todos os vereadores tem carro e a cidade tem apenas 25 mil habitantes,
tornando-se fácil a locomoção por todos os lados;
• O casamento da deputada Maria
Vitória (PP) em Curitiba tornou-se
notícia até na imprensa internacional
pelos acontecimentos. Como se sabe,
uma multidão arremessou ovos nos
convidados além de ofensas pelo excessivo gasto na festa que, em última
análise, era o povo que estava pagando. A deputada também abusou de
suas prerrogativas, usando um espaço
público que era proibido por lei. Como
o povo já está de saco cheio com a corrupção, falcatruas, propinas, desvio de
dinheiro público, o casamento da deputada foi mais um prato cheio para a
ira popular;
• Ao vermos aquele troca - troca
de deputados na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara dos
Deputados para que Temer não seja
punido e que cada deputado aliado recebeu de cinco a dez milhões de reais
para salvar o presidente, pago por nós,
eu fico imaginando: será que o povo
brasileiro merece ser governado por
essa escória de pilantras, vagabundos, ladrões chamados ministros,
senadores, deputados, comandado
por Michel Temer, chefe da organização criminosa?
• Estamos comendo o pão do
desgoverno. É importante que você
acompanhe todo esse movimento dos
nossos políticos, essas leis aprovadas
em troca de milhões de propinas sem
uma discussão prévia com a socieda-

ENTRELINHAS

de, porque num futuro não tão distante, nós iremos sofrer e muito. As
leis aprovadas estão favorecendo os
patrões e os empregados são meros
trabalhadores. 2018 vem aí! Fique de
olho!
• 10 anos depois - No dia 17 de
julho de2017, o Air Bus da TAM, que
vinha de Porto Alegre com 190 passageiros e tripulantes, não conseguiu
aterrissar na pista curta e molhada no
Aeroporto de Congonhas, atravessou
a Av. Washington Luiz, invadiu um
depósito, incendiou e matando todos
os seus ocupantes. Dez anos depois,
há no local do acidente um memorial
com os nomes dos mortos. Todavia,
sem conservação, mato, pichadores,
sujeira, tomaram conta no local. O
Aeroporto de Congonhas continua
operando com a sua capacidade máxima de 35 aterrissagens e decolagens
por hora e os familiares das vítimas
ainda não foram indenizadas;
•
Depois de se eleger com
críticas em cima do bom programa de
saúde (Obamacare) nos EUA, Donald
Trump vê os políticos de seu partido,
o Partido Republicano, aprovarem o
programa por considerarem muito
bom para o povo americano.
Pingos e Respingos Internacional News - From this moment on,
every blog edition will have fast news
about Brazil in English for our foreign
readers.
*Brazil has a champion of Wimbledon after 51 years: Marcelo Mello!
*There is an attempt to take me out
of the political game, says Lula!
*Brazil`s house commitee rejects
report against Temer. What does it
mean?
*The number English students in
Brazi grows. Reason: International job
opportunity, overseas courses, pleasure
trip, etc.
*It is snowing in many south Brazilians cities because the temperature
dropped.
*Brazilian Senate approves labor
reforms. Many changes in the new law!
*War zone Hospital in Rio de Janeiro confronting explosion in gun shot
victims!
Words of the week: guess/guest

***Depois de 51 anos, o Brasil tem um novo campeão de tênis em Wimbledon. Trata-se do tenista Marcelo
Melo, que acabou sendo campeão em duplas. A primeira brasileira campeã de tênis em Wimbledon foi Maria
Esther Bueno.***Eleitores da vereadora Nice Zacarias de Nova Esperança estão satisfeitos com o trabalho
que a nobre vereadora vem apresentando, culminando com a operação tapa-buracos da empresa Asphalt,
na Rodovia Julia Zacarias, que liga Nova Esperança ao Bilac. Mais uma vez, obrigado Nice!***O senador
Cristovam Buarque foi vaiado em Belo Horizonte na terça feira última,18, por professores e alunos. O senador
foi acusado de receber propina para votar com os projetos de Temer, além de ter votado pelo impeachment
de Dilma, depois de ter sido Ministro da Educação no governo Lula. Acuado, Buarque tratou de ir embora
rapidamente. ***Um jovem australiano, depois de perder um polegar em acidente, substituiu-o pelo dedão do
pé. A cirurgia foi bem sucedida.***"O homem e a vaidade movem o mundo". ( Michel Foucault - 1926-1984
- Escritor e filósofo francês pós modernismo ).
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VENDE-SE
Você está acostumado a ir a eventos ou mesmo registrar tudo para colocar
nas redes sociais? Agora, você tem mais uma chance de mostrar para a sua
galera os passeios legais que você tem realizado ou seu dia a dia colocando
sua foto gratuitamente no Jornal Noroeste. Para participar é muito fácil, você
só precisa escrever #tônoNoroeste, tirar uma foto, dizendo onde está e postar
no Facebook ou Instagram. As primeiras fotos da semana serão publicadas!!!

Dia de encerramento do primeiro semestre com
direito ao melhor Arraiá da família Ladislau Ban e
Cmei Lúcia Nonciboni. #tônonoroeste

Gustavo Cardoso, comemorará idade
nova no dia 23 de julho e marcou
esse momento. #tônonoroeste

BATERIA INFANTIL BNB - PLAY MUSIC
Valor: R$ 350,00
Informações: 44 99964-3531

A pequena
Luciana, filha
do casal Adelita
Romanhole
e Gécen De
Marchi, toda
sorridente
durante a Festa
Julina ocorrida
no CMEI
Comecinho
de Vida.

#tônonoroeste

Cristielle Fim registrou a Festa Brasileira da
Escola Sabidinho Supremus. #tônonoroeste

CARRETINHA VOLPATO 2006
Documentada, fecho de molas.
Tamanho 1.20 x 240. Capacidade 0.40 t.
Assoalho ruim. Valor: R$ 2.300,00.
INFORMAÇÕES - JOÃO PAULO: 9 9966 8188
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Casas populares são entregues a custo
zero para 40 famílias de Alto Paraná

Q

uarenta famílias de
Alto Paraná, na região Noroeste do
Estado, realizaram nesta
quinta-feira (13) o sonho
da casa própria. As chaves
das moradias foram entregues por representantes do
Governo do Paraná, Governo Federal e prefeitura,
parceiros na construção do
empreendimento, que recebeu investimentos de R$ 1,2
milhão em recursos do programa Minha Casa Minha
Vida.
O projeto beneficia famílias que até agora residiam
em condições precárias ou
pagavam aluguel no município. Como o público é
composto por pessoas em
situação de vulnerabilidade
social, os imóveis foram totalmente custeados pelo poder público, sem cobrança
de qualquer valor dos novos
moradores.

FIM DO ALUGUEL
E MAIS AUTONOMIA
– Uma das famílias beneficiadas foi a da aposentada
Dejanira Reis, de 59 anos.
Ela e o marido sempre pagaram aluguel para morar
em Alto Paraná, onde estão
há 25 anos. Com os R$ 300
mensais que economizará
morando na casa própria,
ela pretende investir em melhorias para o novo lar e em
uma reserva de emergência

para o casal.
“Primeiro nós vamos fazer um muro e depois vamos
guardando o resto porque a
gente não sabe o dia de amanhã”, comenta. “Eu nunca
tive uma casa, então isso aqui
é uma dádiva que Deus colocou na nossa vida”, comemora Dejanira.
Já para Maria Helena Crepaldi, de 38 anos, a entrega
das chaves significa mais independência para a família.
Após diversas mudanças nos
últimos anos, ela, o marido
e os sete filhos estavam morando de favor em um cômodo atrás de um bar. “Graças
a Deus eu tenho uma casa
no meu nome, um lugar pra
gente morar sem depender
de ninguém”, revela aliviada.
TRABALHO
INTEGRADO DO GOVERNO
ESTADUAL – Para viabilizar o projeto, o Governo do
Estado, através da Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar), fez um aporte adicional de R$ 5 mil por
cada, com um total de R$
200 mil investidos. A participação estadual contou ainda
com a instalação subsidiada
do sistema de energia elétrica pela Copel e de abastecimento de água e esgoto pela
Sanepar.
Segundo o diretor de Serviços Governamentais da
Cohapar, Alceu Swarowski,

os investimentos em habitação popular promovem a melhoria da qualidade de vida
da população. “É um grande
esforço do nosso governador
Beto Richa do presidente da
Cohapar, Abelardo Lupion,
para garantir morarias de
qualidade para as famílias,
seus filhos e netos”, afirma.
Para garantir que o público atendido pelo projeto não
arcasse com nenhum custo,
a prefeitura fez a doação dos
terrenos às famílias e efetuou
obras de infraestrutura complementar no residencial.
Na opinião do prefeito de
Alto Paraná, Altamiro Santana, a forma conjunta de
atuação dos órgãos governamentais foi fundamental
para o sucesso do projeto.
“Este é um sonho realizado
não apenas das famílias, mas
também para nós da administração pública”, declara.
“É uma grande conquista
para a cidade, que acontece
também graças a atenção que
o governador Beto Richa tem
dado para os investimentos
em infraestrutura e moradia
para os municípios”, destaca
o prefeito.
Participaram da entrega
o deputado estadual Tião
Medeiros, o coordenador
regional da Cohapar em Paranavaí, Ricardo Menini,
vereadores e secretários municipais e representantes do
Governo Federal.

“É uma grande conquista para a cidade, que acontece também graças a atenção que o governador Beto Richa tem dado para os investimentos em infraestrutura e moradia para os municípios”, destaca o prefeito de Alto Paraná, Altamiro Santana.
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ARTIGO

EDUCAÇÃO

Transtorno
de Ansiedade

Práticas em Justiça
Restaurativa nas Escolas
municipais de Nova Esperança

Dr. Gabriel Cunha Bezerra

Você já se sentiu com os nervos a flor da pele? Já
teve dificuldade para relaxar e adormecer? Sente falta
de ar e não sabe de onde vêm? Você pode estar sofrendo de transtorno de ansiedade. Saiba que é um transtorno muito frequente e possui tratamento efetivo.
Mas como sei se a minha ansiedade é normal ou
se é caso de tratamento? Primeiro vamos falar sobre o
que é a Ansiedade normal e depois as suas patologias.
O QUE É A ANSIEDADE
A ansiedade é uma emoção que todos os seres humanos possuem. Tem uma função para que possamos
nos adaptar a qualquer ameaça. Por exemplo, ao ver
um cachorro na sua direção você fica mais alerta, com
o coração batendo mais rápido e as pupilas se abrem
mais. Esta reação é automática do nosso corpo, que se
chama ‘reação de luta ou fuga’. Ou seja, o seu corpo se
prepara para fugir do cachorro ou lutar com ele, se for
preciso.
Dessa maneira, a ansiedade nos garantiu a sobrevivência em épocas anteriores. Hoje nos garante o estado de prontidão, para focarmos nos nossos objetivos
e traçarmos metas. Mesmo sendo uma resposta automática, cada pessoa irá reagir de maneira diferente.
TIPOS DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE :
São transtornos bem comuns, presente em aproximadamente 5 % da população. Mesmo assim é uma
doença que por vezes leva anos para ser suspeitado e
iniciado o tratamento.
TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA
A pessoa sente uma preocupação com diversos setores da vida. Não consegue relaxar, mesmo em férias
ou feriados. Tem dificuldade para iniciar o sono, por
ficar pensando nos problemas. Preocupa-se com o
que vai acontecer e não se concentra no hoje. Sente-se
‘pilhado’ ou tem ‘brancos’ de memória.
TRANSTORNO DE PÂNICO
Neste, a pessoa sente subitamente que vai morrer
ou ‘perder a cabeça’. Acompanhado de aperto no peito,
formigamentos nos lábios e mãos, falta de ar e tremores. São sintomas aterrorizadores, tendem a durar de
10 a 30 minutos a crise. Depois vem o medo de sentir este medo novamente, evitando as situações que
ocorreram outras crises. A pessoa vai deixando de frequentar diversos locais pelo medo de ter novas crises.
ANSIEDADE SOCIAL
É o medo ou a ansiedade acentuada de ser avaliado em uma ou mais situações sociais. Situações que
envolvem interação social (conversar com outros), de
ser observado ( comer, beber, escrever em público) ou
de desempenho (falar em público). A pessoa começa a
evitá-las ou sente muito medo quando enfrenta.

C

om o intuito de desenvolver valores humanos,
estimulando os alunos
em atitudes voltadas para o bem
comum e o despertar de uma
consciência mais humana, no
desenvolvimento de valores, as
escolas municipais Júlio Benatti,
Tancredo Neves, Ladislau Ban e
Nice Braga realizaram Círculos
de Fortalecimento de Vínculos
com os quintos anos sobre a ótica
da metodologia da Justiça Restaurativa.
Segundo a professora Kelly
Peixoto da escola municipal Tancredo Neves, ver seus alunos participando e expondo o que sentiam foi gratificante.
A psicóloga Lilian Iamamoto
da Secretaria Municipal de Educação e facilitadora de Círculos
Restaurativos colocou que esta
prática com os alunos possibilitou
um espaço de diálogo, onde os
alunos puderam também expressar suas angústias, preocupações
e ao mesmo tempo, poderem ser
acolhidos e respeitados. Foi possível também vivenciar nos Círculos valores como a cumplicidade,
o respeito e consideração com o
seu colega de sala.
A diretora Márcia Vieira da
escola Municipal Júlio Benatti
analisou, "acreditamos que este
projeto veio de encontro com as
necessidades atuais, pois o que
precisamos é desenvolver a Cidadania, o Respeito, o Compromisso dentro da escola, resgatar
valores que hoje se encontram
perdido. O resultado está sendo
positivo".
As diretoras e coordenadoras
pedagógicas das escolas municipais também estão promovendo
Círculos em práticas Restaurativas com resultados satisfatórios.
Assessoria SEMED

SEPARADOS NA
MATERNIDADE

DIAGNÓSTICO
O diagnóstico é realizado através da consulta médica. Avalia-se quanto aos transtornos de ansiedade
em si bem como as comorbidades (doenças que aparecem juntas). Uma comorbidade frequente é a própria depressão e o uso abusivo de álcool.
Ainda não existe nenhum exame de sangue ou
de imagem que confirme que a pessoa tenha algum
transtorno de ansiedade. Na avaliação inicial são feitos alguns exames para descartar outras patologias
médicas que podem acompanhar o quadro.
Os sintomas acima descritos são importantes, bem
como o comprometimento destes na vida da pessoa.
Ou seja, devido a estes sintomas, o paciente tem limitação na sua vida social, familiar e laboral.
TRATAMENTO
A terapêutica envolve a psicoterapia e uso de medicação quando indicado. Muito importante também
é a presença da família. Esta fornece muitas informações valiosas quanto ao comportamento do paciente.
Além disso, serve de apoio para o tratamento adequado.

Augustus Nicodemus Teólogo, Professor e Escritor

CÍCERO DO GÁS

- ASSIST ENT E ADMINIST RAT IVO / RH
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO
- AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ( PCD )
- ELET RICISTA DE MÁQUINAS DE
PAVIMENTAÇÃO
- EMPACOTADOR ( PCD )
- EMPREGADA DOMÉST ICA
- INST RUTOR NO ENSINO
- PROFISSIONALISANT E
(ADMINIST RAT IVO)
- PROMOTOR DE VENDAS
- T ÉCNICO DE INSTALAÇÃO DE INT ERNET
- TORNEIRO MECÂNICO

PLANTÃODASEMANA

Dr. Gabriel Cunha Bezerra
Médico Psiquiatra
CRM-PR 33.327 / RQE 18.273
Atendimento na:

Fone: 3252-5166
Rua Lord Lovat, 681 - Nova Esperança
Telefone: 3252-3099 / 99834-1614
www.dimartini.com.br

Av. 14 de Dezembro, 754 - Nova Esperança
22/07 ATÉ 28/07
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VIRANDO A PÁGINA
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

M

uito se ouviu falar em
crise e este fenômeno, foi amplamente
alardeado pela grande mídia por
conta da crise moral e política
que se instalou no Brasil, em que
políticos influentes tiveram seus
nomes envolvidos em escândalos de corrupção após a evolução
das investigações da Operação
Lava Jato.
A retração na economia foi
reflexo dos níveis de consumo
e, as indústrias tiveram que frear
suas produções por conta da
natural queda generalizada na
demanda. Este efeito cascata foi
sentido no repasse de verba para
os órgãos públicos em face da
proporcionalidade da incidência
de impostos sobre mercadorias
produzidas e serviços prestados
cuja queda foi substancial.
A reportagem saiu às ruas e
pode perceber um discurso uníssono por parte dos comerciantes
que seguem investindo nos seus
respectivos ramos de atuação e
acreditam que o pior já passou.
Algumas baixas no período foram inevitáveis, incluindo o fechamento de uma grande concessionária de automóveis que
havia décadas atuava na cidade.
Outras empresas do mesmo segmento vieram e seguem acreditando no potencial do mercado.

CRIE!!!
Existe uma velha história
contada em salas de reuniões
entre empresários:
Uma gigante fábrica de sapatos convocou dois dos seus
melhores executivos de vendas e
novos negócios para uma viajem
à África.
A intenção era expandir os
negócios. Para tanto, a empresa
queria a opinião dos seus consultores.
Os dois executivos passaram
uns dias lá. E, ao retornarem,
cada qual deu seu relatório.
O primeiro descreveu a seguinte situação:
“Os costumes de lá são estranhos. Todos andam descalços!
Ninguém usa sapatos! É extremamente recomendável NÃO
investir lá!”
Já o segundo, relatou o seguinte:
“Eles não usam sapatos!
Desconhecem o calçado! Excelente oportunidade de negócio!”
O cenário de crise está instaurado, isso é evidente. Mas seria a crise uma barreira, ou uma
oportunidade?
O empreendedor moderno

Otimista, população diz que crise
faz parte do passado e momento
é de voltar a investir e crescer
Reportagem esteve nas ruas de Nova Esperança
e sentiu o otimismo em relação à retomada
do crescimento. “Crise é coisa do passado e se
vence com trabalho”, disseram os entrevistados.
Fotos: José Antônio Costa

Você acredita na crise?
“Ficar falando em crise traz mais
negatividade ainda. É hora de trabalhar. Estamos investindo e já notamos
significativa melhora. A tempestade já
passou” – Jônatas Medina

“Olha... Eu não reclamo de crise. Mas a partir
da prisão do Lula vai melhorar. Só de falar que
o Lula será preso já melhorou, porque você
viu que o dólar começou a abaixar? Saiu o
Lula pra cadeia o país já melhora 100%. Cada
um tem que fazer sua parte. Pessoas tem que
ser dignas não é?” – Paulo Fumagali
“Está na hora de virar a página e deixar a crise
pra trás. Vamos falar sempre em coisas boas,
quando mais coisas boas você fala, muito melhor vai ficar pra todo mundo. Vamos pensar
positivamente. A ordem para os vendedores
aqui dá loja é: "Como está o movimento?" [a
resposta] - "Está bom!" – Gilson Baptista
A chegada repentina do frio também contribuiu para o aquecimento das vendas

tem que criar em meio as dificuldades e é isto que fizeram muitos
comerciantes de Nova Esperança. Este é o exemplo da empresária Leonilda Benália. Antes sua
empresa estava em módicas instalações e, mesmo com o discurso de que a crise viria, ela decidiu

inovar, ampliando sua gama de
produtos e investindo na contratação de funcionários. Hoje
ela colhe os frutos da ousada
decisão: “Se eu parar junto com
a crise com certeza eu vou ter
um resultado menor e vou passar a valorizar a crise. A questão

do investimento no momento
da crise ele é vantajoso, eu posso
dizer isso porque eu investi no
momento da crise tenho tido retorno. A perspectiva que eu criei
em relação aos investimentos eu
consegui atingir”, explicou a empresária.

Produção industrial volta a crescer no Paraná
A indústria paranaense seguiu em ritmo de
recuperação, com um crescimento de produção
de 7,6% na comparação com o mesmo período do
ano passado. Foi o segundo maior avanço do País,
atrás apenas de Santa Catarina (9,5%). Com isso,
o resultado acumulado de janeiro a maio ficou
positivo em 3,1%, o quarto maior do Brasil, atrás
apenas de Rio de Janeiro (4,6%), Santa Catarina
(4,3%), Espírito Santo (3,4%).
Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal
Produção Física - Regional divulgada essa semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O desempenho do Paraná ficou bem acima
da média do Brasil, de crescimento de 0,5% nos
primeiros cinco meses de 2017, e de 4% no mês.
O resultado do Paraná foi puxado pelo setor
de máquinas e equipamentos e automóveis. “O
setor de máquinas, principalmente tratores e colheitadeiras, foi impulsionado pela boa safra de
grãos. Já a produção de automóveis se beneficiou
do aumento das exportações e da queda na taxa
de juros no mercado interno, que tem impacto nas
vendas”, diz Francisco José Gouveia de Castro,

A força do agronegócio

diretor de Estatística do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social).
No mês, a produção de máquinas e equipamentos cresceu 54,1% em relação ao mesmo período do ano passado; veículos automotores, reboques e carrocerias tiveram avanço de 43,5%; e
o setor de minerais não metálicos cresceu 30,6%.
“Neste último caso houve influência no setor da
construção, com a produção de tijolos e areia”, explica Castro.
TENDÊNCIA - Para ele, a retomada da indústria já pode ser considerada uma tendência
para o ano, depois da retração do setor sofrer com
a crise econômica. “O que verificamos é uma melhora consistente da indústria nos últimos meses”,
diz.
A indústria já vem contribuindo, inclusive,
para a retomada da economia do Estado. No primeiro trimestre, o PIB da indústria cresceu 3,1%,
o que contribuiu para o crescimento de 2,5% da
economia paranaense no período. Na mesma base
de comparação, o PIB brasileiro registrou recuo de
0,4%. AENotícias

Quando era mais novo lembro-me de ouvir meu avô José
Richa dizer que ignorar a agropecuária é desconhecer o Paraná.
Na época entendia seu apreço pelo
setor, uma vez que ele cresceu na
área rural de Joaquim Távora, mas
só fui realmente tomar dimensão
da relevância e veracidade daquela
frase conforme fiquei mais velho e
tive a oportunidade de conhecer o
estado em sua plenitude.
Os números em relação à importância do agronegócio para
o Paraná ressaltam ainda mais a
afirmação de meu avô. Atualmente 30% do Produto Interno Bruto
(PIB) do estado são relativos à
agropecuária, com um impacto
relevante para a economia brasileira. Apenas para citar dois exemplos rápidos, somos o segundo
maior produtor de grãos do Brasil,
com 20,5% da produção nacional,
de acordo com o Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), e o principal produtor e
exportador de frango do país, com
31% do total.
Desde 2010 tenho percorrido
os municípios do Paraná e testemunhado em cada região a força
do setor para a geração de emprego e desenvolvimento da economia. A vocação do estado para a
agropecuária é inegável e apresentou recorde de produção no campo neste ano, com um aumento
de 26,1% em relação a 2016, e
aproximadamente 75% de todas
as exportações corresponderam a
produtos do agronegócio.
Esse fortalecimento do setor é
resultado da criatividade, conhecimento, organização e capacidade de quem atua no agronegócio,
bem como de uma forte parceria
com o Governo do Estado, que
promove investimentos constantes para aprimorar a estrutura e

“Houve uma reação do mercado, realmente aconteceu a crise, todos esperavam que
2017 iria começar sem crise, sem problemas, mas não foi assim. A gente percebeu
que realmente a crise veio, mas estamos
conseguindo lidar com isso. É até meio
jargão falar mas, na crise, crie. E a gente tem
criado” – Margareth Vidual Ardengue
“Eu vejo que o povo fica atrás da crise e a crise
já foi embora. Nós precisamos ser "pé no chão",
trabalhar com sinceridade e parar de olhar pra
crise. Cada um trabalhar e fazer sua parte. Acreditar que nós podemos trabalhar e não dependemos da política mas de nós mesmos que estamos
confiando em Deus pra vencer” - Francisco
Rinaldo Neves da Silva – “Pernambuco”
“Agora sim é hora de virar a pagina fazer um
diferencial, tirar o nosso foco da crise e focar
no nosso cliente e no nosso trabalho. É hora da
gente fazer essa retomada com a consciência
que a crise passou. Temos um diferencial de
comercio que pode aquecer as vendas, trabalhando mais com o foco no cliente. Se eu parar
junto com a crise com certeza eu vou ter um
resultado menor e vou passar a valorizar a crise.
A questão do investimento no momento da crise ele é vantajoso, eu posso dizer isso porque eu investi no momento
da crise tenho tido retorno. A perspectiva que eu criei em relação aos
investimentos eu consegui atingir. Leonilda Benália
Está na hora da gente por o otimismo, e
de fato a coisa já está melhorando. Graças
a Deus passamos por um momento difícil,
mas já está melhorando e não só Nova Esperança mas todo o Brasil” – Lucas Soares
Graças a Deus o mercado voltou a reagir.
Se você começa a se falar muito em crise,
isto freia o consumo e as pessoas deixam
de gastar com medo da crise. Daí a engrenagem para. Muitas vezes a crise acontece
na mente” - Tarcisio De Sá Mendes.

condições para o produtor rural.
Um dos principais focos são
os investimentos para melhorar o escoamento da produção,
com a recuperação de trechos
importantes de rodovias estaduais e modernização do Porto
de Paranaguá, que a cada ano
bate recordes de movimentação. Foram criados programas
como o Mais Renda no Campo
e Compra Direta Paraná, que
oferecem suporte para pequenos e médios produtores, e realizado um amplo apoio ao consolidado sistema cooperativista
do Paraná, responsável por 56%
PIB agropecuário.
Os avanços do setor foram
reconhecidos
nacionalmen-

te durante o lançamento do
Plano Safra 2017, no início do
mês, que irá destinar cerca de
18% dos recursos de créditos
para o Paraná. Isso abrirá novas
oportunidades para produção,
custeio e investimentos em diferentes setores da agropecuária,
desde armazenamento até inovações tecnológicas.
Já se passaram anos desde
a primeira vez que ouvi a frase
do meu avô, mas ela continua
extremamente atual. Trabalhar
pelo desenvolvimento do agronegócio e melhoria das condições para o produtor rural
representa mais do que apenas
fortalecer a economia do estado,
é reconhecer a própria essência
da força e potencial do Paraná.

*Marcello Richa é presidente do Instituto
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)
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Encontro de amigos para delicioso jantar onde foi servido "porco no
tacho", no distrito de São Domingos que pertence a Maringá. Na foto
estão, Silvana Ciccheto, gerente da L.Única, empresária Leonilda
Benalia, diretora da L.Única Confecções e jornalista Osvaldo Vidual.
Filho de Ana Xavier
e João Chemin Neto,

dr. Rafael Xavier
Chemin, em fase

de conclusão, faz
parte da primeira
turma de medicina
do UniCesumar. Dr.
Rafael é bisneto de
famílias tradicionais
de Paranacity, seu
bisavô João Chemin,
foi o segundo
prefeito daquela
cidade, e sua serraria
fornecia energia
elétrica para as casas
da população.

Comemorando idade
nova, hoje, 21 de
Julho, a pastora Iloá
Faustino, é esposa do
Pr. Waldemar, líderes
da Igreja do Evangelho
Quadrangular de
Nova Esperança. Na
ocasião recebe os
parabéns das senhoras
da comunidade
Evangélica
Quadrangular e deste
colunista.

*

Linda de viver,

Laura Razente
Grespan, neta

de pioneiros
com sobrenomes
tradicionais da
sociedade de
Nova Esperança,
é o destaque
da coluna desta
semana.

Fanp 15 anos realizando
sonhos e construindo história

S

ábado dia 15 de julho, foi
realizado na Avenida 14 de
Dezembro uma blitz para
divulgação dos cursos e do vestibular agendado que acontece
na Fanp - Faculdade Paranaense.
Não só alunos e colaboradores da unidade, mas jovens da
Igreja do Evangelho Quadrangular abraçaram a causa da Faculdade e juntos trabalharam na
divulgação que foi um sucesso,
a receptividade da comunidade,
lojistas e clientes que estavam no
comércio e na avenida foi gratificante, pois receberam a equipe
muito bem, logo após a divulgação a equipe foi recepcionada na
Igreja com um delicioso almoço.
A Faculdade existe há quase
16 anos e tem desenvolvido trabalhos sociais, juntamente com a
comunidade, sempre proporcionando momentos de interação.
Vários profissionais que hoje
estão atuando, não só em Nova
Esperança, mas das cidades circunvizinhas foram acadêmicos
da FANP,
A Faculdade conta com uma
equipe administrativa e corpo
docente capacitada e profissional, ”alguns graduados na Fanp,”
para melhor acatar as necessi-

dades acadêmicas, dispõe também de espaço amplo, ambiente aconchegante e arejado para
atender a demanda.
DESCONTOS DE 50 % NOS
CURSOS:
PEDAGOGIA: R$375,75
LETRAS: R$375,75
ADMINISTRAÇÃO: R$394,00
C. CONTÁBEIS: R$394,00
SERVIÇO SOCIAL: R$394,00
Realizando sua matrícula

até dia 25/07/2017 você ganha
R$100,00 de desconto na primeira mensalidade.
AGENDE SEU VESTIBULAR: (44)3252-1122
"Aproveita todas as oportunidades da tua vida, pois, quando
elas passam, demoram muito
tempo para voltar." Paulo Coelho
Texto: Iloá A. Faustino da
Silva – Coordenadora de
Projetos Sociais
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urante cerimônia realizada no Centro Cultural na
manhã de segunda-feira,
17 de julho a prefeita de Presidente
Castelo Branco, Gisele Faccin, recebeu oficialmente a viatura disponibilizada ao município através do
Governo do Estado.
A viatura modelo Renault Duster 2017/2017, vai reforçar o policiamento nas áreas urbana e rural
do município. Personalizada com o
nome de Presidente Castelo Branco, onde ficará baseada, o que evita
que seja cedida a outra localidade,
assim como os demais veículos que
seguiram para todas as regiões do
Paraná, possui novidades, como o
rastreamento AVL (tipo de GPS), e
equipamentos luminosos e sonoros
de melhor qualidade, possibilitando a atuação mais eficaz das equipes
em todos os tipos de situação.
A conquista do veículo para a
Polícia Militar de Presidente Castelo Branco só foi possível graças ao
esforço político da prefeita Gisele
Faccin junto aos deputados Tiago
Amaral e Maria Victória, que prontamente atenderam a solicitação
e providenciaram a viatura para o
município.
“Fico muito grata por estar recebendo essa viatura para o município de Presidente Castelo Branco
e peço a Deus por cada um que irá
trabalhar neste veículo, pois sabemos de todo o esforço e dedicação
que a Polícia Militar do Paraná tem
feito por nossa cidade. Meus cumprimentos ao governador Beto Richa que trabalha por todo Estado,
independente de sigla partidária
e aos deputados Tiago Amaral e
Maria Victória que viabilizaram a
conquista deste veículo. Agradeço
ainda a Polícia Militar nesta ocasião
representada pelo Capitão Braz,
Major Jefferson, Sargento Jair e
demais militares presentes, ao vice-prefeito Luiz Trolez, secretários
municipais, Câmara de vereadores
e empresariado local”, enalteceu a

Sexta-feira, 21 de julho de 2017

Presidente Castelo Branco ganha
nova viatura para a Polícia Militar
Fotos: José Antônio Costa

Em 15 dias, Richa entrega 843
novas viaturas a Polícia Militar

Major Jefferson, vice-prefeito Luiz Trolez, prefeita Gisele Faccin e capitão Braz

prefeita.
Na sequencia falaram o vice-prefeito, Luiz Trolez e o secretário
da indústria, comércio e segurança
pública, Milton Troleis.
O responsável pela 3ª Companhia do 8ª Batalhão da Polícia Militar
do Paraná, Capitão Braz destacou o
trabalho em prol do município, “estamos a disposição, temos um contato direto com a prefeita que sempre
nos faz cobranças solicitando policiamento aqui no município. A partir de hoje a viatura já estará nas ruas
auxiliando o nosso trabalho”.
Presente também na cerimônia, o major Jefferson falou sobre a
conquista de uma nova viatura que
demanda um trabalho em conjunto, destacando ainda o esforço do
governador Beto Richa em equipar
a Polícia Militar, “o 8º Batalhão tem
um carinho especial por Presidente
Castelo Branco e também preocupação, pois é uma cidade importante no noroeste do Paraná, possuindo
uma área de circulação de cidades
maiores como Maringá, Londrina,
Paranavaí, Nova Esperança e devi-

Policiais Militares, Vereadores e Secretários
presentes na entrega da nova viatura

do a Praça de Pedágio que valoriza
a cidade, porém chama a atenção
de alguns marginais, nós estaremos
aqui para atender esse município
sempre com muita atenção”, concluiu.
Desde 2011, o governo do Paraná comprou três mil viaturas e

A viatura modelo Renault Duster 2017/2017
é personalizada com
o nome do município
de Presidente Castelo
Branco, o veículo possui novidades, como
o rastreamento AVL
(tipo de GPS), e equipamentos luminosos
e sonoros de melhor
qualidade, possibilitando a atuação mais
eficaz da equipe em
todos os tipos de
situação

Municipais

mil pistolas Glock 9 mm (austríacas, as mesmas usadas pelo FBI) e
contratou 11 mil policiais. O investimento em segurança e políticas
de inteligência tem produzido bons
resultados. O Paraná reduziu a taxa
de homicídios em 23,4%, segundo
o Atlas da Violência.

Em 15 dias, o governador
Beto Richa repassou a polícia
militar 843 novas viaturas. O
lote é parte dos 1.100 novos
veículos adquiridos pelo Estado num investimento de R$
112,3 milhões. Desde 2011,
três mil novas viaturas foram
incorporadas à frota da segurança pública do Paraná.
Ao entregar os veículos,
Richa destacou que o envio de
viaturas para todas as regiões
demonstra a preocupação em
garantir mais segurança à população paranaense. “Estamos

vendo na prática o resultado
do nosso ajuste fiscal. Estamos
enviando viaturas a todos os
399 municípios paranaenses.
Os investimentos são vigorosos, não só para a segurança
pública, mas em todas as áreas
essenciais para a população”,
afirmou.
Richa explicou que a distribuição dos veículos leva em
conta critérios técnicos dos comandos das polícias, que determinam para onde as viaturas devem seguir. Fonte: News
Deprima
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REGIÃO

Cruzeiro do Sul recebe
viatura nova da Polícia Militar
DESCUBRA O QUE DEIXA
VOCÊ FELIZ OU TRISTE

Q

uando não sabemos o motivo de nos sentirmos infelizes, tendemos a agravar a situação. É como se estivéssemos presos em correntes invisíveis, pois a angústia
toma o espaço de todas as ações de nossas vidas.
Se isso acontecer, devemos pensar com calma nos sentimentos e emoções e no que pode ter provocado nosso estado
de espírito. Isto deve melhorar nossos sentimento.
É fundamental saber a causa e a forma de mudá-la.
Ilustramos a história de “JOÃO” para esclarecer melhor,
assim, sempre que o Natal se aproximava, João era acometido de uma tristeza profunda e inexplicável, que contrastava
com a alegria que o cercava e que esperavam dele. Aquilo incomodava JOÃO, pois ele tinha consciência de que sua vida
era cheia de motivos de felicidade: uma mulher companheira, filhos amorosos, uma carreira bem-sucedida. Chegou
a pensar que era a imposição de euforia que vinha com o
Natal e a febre de consumo determinada pelo comércio que
o incomodavam. Mas sabia que não, pois o sentimento era
muito profundo, e mesmo a tentativa de "escapar dos festejos
natalinos, viajando, não tinha conseguido eliminar a tristeza.
Um dia, conversando com sua mulher, ele repetiu uma
história que lhe contara no início de seu relacionamento, que
o Natal de sua infância tinha sido sempre um momento de
divisão e melancolia. Como seus pais eram divorciados, nas
noites de Natal ele era obrigado a deixar o ambiente festivo e
caloroso dá casa da mãe para fazer companhia ao pai – um
homem solitário e depressivo, que o intimidava.
De repente, ele se deu conta do que acontecia na época
de Natal quando o menino que sobrevivia dentro dele voltava a sofrer, como se o acontecimento da infância fosse se
reproduzir. Agora era um adulto que estabelecera com seus
filhos uma relação próxima e amorosa da qual podia usufruir. Não era uma criança dependente do pai, podia cuidar
de si mesmo.
Isso não significa que; a tristeza, num passe de mágica,
tenha desaparecido.
Ela ainda ameaça aparecer, mas como JOÃO sabe a sua
causa, ele é capaz de administrá-la e deixar espaço para a alegria.
Ao lidar com nossas emoções e com a satisfação na vida,
precisamos procurar as causas para que, em vez de os sentimentos tomarem conta de nós, possamos nos apossar deles.
Aqueles que se deixam levar pelos sentimentos, sem procurar entendê-los, não conseguem fazer nada para mudar seu
mundo.
As pessoas que não conseguem identificar a origem de
seus sentimentos são as que têm menores probabilidades de
superar rapidamente um sentimento temporário de insatisfação com a vida.
Ramanaiah e Detwiler, 1997
“Coaching” comigo!
@parezza | Master coach integral sistêmico
Avenida Rocha Pombo, 493 | telefone: 44 3252-4488
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ssa semana temos um
filme controverso no cinema! Transformers –
O Último Cavaleiro, o quinto
filme da franquia Transformers chega aos cinemas com a
promessa de ser simplesmente
mais do mesmo, já desagradou uma multidão de críticos
ao redor do mundo e mesmo
assim, tudo indica que ele irá
abocanhar uma boa parcela
das bilheterias no fim de semana. Como isso é possível?!
Muito difícil responder, mas
parece que o grande público
não está interessado em tramas coerentes, reviravoltas e
arcos dramáticos, aparentemente a única coisa que interessa ao diretor Michael Bay
é o mesmo que interessa a
legião de fãs de Transformers,
ou seja, uma extensa sequência de ação, com muitas perseguições e tiroteios sem fim,
tudo isso numa câmera muito
bem enquadrada (risos)!
É um consenso no mundo

do cinema que após seu terceiro filme, a franquia Transformers perdeu completamente as rédeas, a incoerência
da trama, o sumiço dos personagens, o despreparo dos
atores e do roteiro para tentativas frustradas de impor um
timing cômico, tudo isso fez
de Transformers um desastre.
Mesmo assim, essa continua
sendo uma franquia rentável,
tanto que tivemos um Transformers 4 e agora chegou aos
cinemas um Transformers 5.
Diferente de filmes como
Velozes e Furiosos, que conseguiram fazer de suas sequências uma escada para histórias
mais coerentes e originais,
Transformers insiste em investir sempre na fórmula mais
do mesmo, fazendo com que
seus filmes sejam completamente esquecíveis e irrelevantes para o contexto geral
da trrama. Enquadrando-se
na expressão “bonitinho, mas
ordinário”, temos cenas belís-

N

o dia 12 de Julho
de 2017, o Prefeito
Municipal Ademir
Mulon recebeu em seu gabinete lideranças do Município para a solenidade de
entrega de uma viatura zero
Km da Polícia Militar, que
contou com a presença do
2º Sargento Jonautan Rosa
da Silva, Comandante do
pelotão de Paranacity, 3ª
Companhia do 8º Batalhão
da Polícia Militar e dos
soldados Freitas e Wesley.
Também participaram da
solenidade o Vice-Prefeito
Marcos César, Vereadores ,
Secretários Municipais e representantes da sociedade
civil e eclesiastica cruzeirense.
O vice-prefeito Marcos
César , disse da importância desta viatura nos trabalhos da polícia militar no
patrulhamento de Cruzeiro
do sul, reforçando assim a
segurança dos munícipes.
O Vereador Milton Aparecido Andrade da Fonseca,
Presidente da Câmara, destacou também que o veículo irá possibilitar a efetiva
presença dos agentes de segurança no ambito de Cruzeiro do Sul, uma vez que os
policiais estavam utilizando
viaturas do pelotão para
atender ocorrencias em
Cruzeiro do Sul, Paranacity
e outros municipio circunvizinhos, registrando a inovação da polícia militar na
identificação do municipio
em sua adesivação, mesmo
que exija sua incursão em
ações complexas em outras
localidades.
O Sargento Jonautan fez
uma breve explanação sobre a atuação da Polícia Militar na cidade de Cruzeiro
do Sul e que, recem chega-

simas, um trabalho incrível de
fotografia, sequências contínuas de clímax de ação e nada
mais, fazendo com que esse
seja um filme para se ver e não
para se sentir (a não ser que
seja a sensação de desconforto
e labirintite no cine 3D, pois
isso Transformers faz sentir e
muito bem – risos).
Minha grande esperança
era que a combinação proposta entre os atores Anthony
Hopkins e Mark Wahlberg
fosse um sucesso e colocasse
a trama de volta aos trilhos,
mas não é isso o que acontece.
Hopkins aparenta ser apenas
um velho senil narrando os fatos e Wahlberg continua com
a mesma expressão de quem
acabou de cair de paraquedas

do ao pelotão, colocou-se
a disposição da sociedade
cruzeirense para os trabalhos inerentes a segurança
pública, atuando de forma
rigida contra a criminalidade, manifestando que toda a
equipe da polícia militar estará fazendo o possível para
contribuir com a tranquilidade de seus cidadãos, que
mesmo com indices baixo
de criminalidade, a presença da polícia militar em
Cruzeiro do Sul será forte e estará constantemente
presente no patrulhamento
ostensivo e repressivo para

inibir delitos, em especial a
furtos, roubos e tráfico de
drogas.
O Prefeito Ademir agradeceu a presença de todos,
deu boas vindas ao comandante do pelotão, e disse
que Cruzeiro do Sul agradece ao Governador e Secretário de Segurança Pública,
não deixando de destacar o
empenho do Deputado Estadual Tiago Amaral, pelo
atendimento de mais uma
reivindicação da administração. Disse que a presença da polícia militar é fundamental para a segurança

dos moradores da cidade, e
agora com identificação do
nome da cidade na viatura,
contribuirá ainda mais com
esta tranquilidade, já que
os moradores a verão como
patrimonio da cidade e isso
despertará a sensação de
que a viatura sempre estará
por perto. Disse ainda que
a polícia militar tem realizado um grande trabalho
na cidade, tanto na zona
urbana como rural, e com
a entrega do veículo, aproximará ainda mais a polícia
militar aos munícipes cruzeirenses. ASCOM

no meio da história.
Eu não pretendo ser maldoso como alguns sites americanos especializados em
cinema, onde seus críticos
declararam abertamente que
esse era o fim da saga Transformers, para mim, esse é um
filme que tem seus defeitos,
mas que atende bem ao seu
propósito original, entreter.
Entretanto, só posso afirmar
que após esse filme, ficará
cada vez mais difícil para o
diretor Michael Bay ser considerado como um profissional
sério e de respeito em Hollywood, isso porque ele continua insistindo nos mesmos
erros e mesmo seus projetos
paralelos ostentam essas mesmas características (vejam as

Tartarugas-Ninjas).
De qualquer forma, quem
gosta de filmes de ação vai
contrariar a toda e qualquer
crítica, inclusive a minha e vai
lotar as salas de cinema para
ver um pouco mais das cenas
estonteantes de ação que esse
filme apresenta.
Justiça seja feita, após tanta
gente criticando, Michael Bay
bem que se esforçou e tentou
fazer um roteiro mais conciso, capaz de dialogar com o
que lhe interessa, que é ação e
tentando aparar as arestas que
restaram dos roteiros anteriores, mas é difícil abandonar
velhos hábitos e temos ainda
nesse filme aquelas várias tramas paralelas que confundem
o expectador e que não contribuem muito, ou em quase
nada, para a história central.
Vamos à trama! Os humanos estão em guerra com
os Transformers, que precisam se esconder na medida
do possível. Cade Yeager, interpretado por Mark Wahlberg, é um dos protetores dos
Transformers, liderando um
núcleo de resistência situado
em um ferro-velho. É lá que
conhece Izabella, papel de
Isabela Moner, uma garota de
15 anos que luta para proteger

um pequeno robô defeituoso.
Paralelamente, Optimus Prime viaja pelo universo rumo a
Cybertron, seu planeta-natal,
de forma a entender o porquê dele ter sido destruído.
Só que, na Terra, Megatron se
prepara para um novo retorno, mais uma vez disposto a
tornar os Decepticons os novos soberanos do planeta.
Por que ver esse filme?
Porque estamos em pleno
período de férias escolares
e ninguém está muito interessado em histórias que demandem um grande esforço
para compreensão, exigindo
pensar para compreender.
Esse é um típico filme para
ser visto e apenas isso, equipara-se àqueles que esperamos assistir na sessão da tarde e que satisfaz pelo simples
fato de ser empolgante! Elenquei uma série de problemas
e erros no filme como obra
de arte, mas se você procura
diversão pura e simples, deve
vê-lo, pois nisso ele acerta em
cheio. Sendo assim, se você
busca um blockbuster explosivo e cheio de ação, veja o
filme, agora se você quer algo
mais artístico, terá que esperar um pouco mais (risos).
Boa sessão!
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SERICICULTURA

Agricultores têm o apoio do Estado
para diversificar a produção
Arnaldo Alves/ANPr

atividade que integra toda
a cadeia produtiva e envolve o poder público e universidades. A empresa é a
única indústria do setor,
que fomenta a produção de

casulos, extrai o fio e exporta. Segundo ele, atualmente há uma maior demanda por fios de seda e
ainda falta muita matéria-prima.

ARTIGO

De professor
para professor

O

governador Beto
Richa afirmou ontem, quinta-feira
(20), ao participar da abertura do 34° Encontro Estadual de Sericicultores, que
os pequenos agricultores
podem contar com o apoio
do Governo do Estado para
diversificar suas propriedades e ampliar a rentabilidade.
“Os agricultores contribuem para a produção da
riqueza do Paraná. Nada
mais inteligente do que
estimular, apoiar e dar
melhor condição de trabalho aos agricultores, para
fortalecer cada vez mais a
economia, principalmente no Interior do Estado”,
afirmou, destacando a excelência da produção da
seda no Paraná, reconhecida internacionalmente.
O Estado é responsável
por 84% da produção nacional de casulo do bicho-da-seda e de fios de seda
- a maior parte direcionada
à exportação. A atividade é
uma alternativa de diversificação da propriedade,
que garante renda durante nove meses do ano. Ela
movimenta R$ 40 milhões
por ano, está presente em
165 cidades paranaenses

A

O governador Beto Richa esteve no Encontro Estadual de Sericicultores, em Rondon (Noroeste) e ressaltou o trabalho do Emater e da Secretaria da Agricultura. A criação de bicho-da-seda está presente em 165 municípios e reúne 1.860 produtores.

e é desenvolvida por 1.860
criadores.
ENCONTRO - Promovido pelo Governo do Estado, Bratac e prefeitura de
Rondon, o Encontro Estadual de Sericicultores reuniu 1.400 produtores para o
debate de novas tecnologias
para aumentar a produtividade e a renda dos produtores.
Richa também ressaltou
a importância da orientação
técnica levada aos produtores pelo Instituto Emater,
Iapar, Secretaria de Agri-

SE DEVE HAVER MUNDAÇAS,
POR ONDE COMEÇAR?

A

internet vem mudando a forma de
olharmos o mundo
e os acontecimentos. Se
por um lado a tecnologia
tem reduzido o nosso olhar
do horizonte para cerca de
6 polegadas, quando preferimos olhar uma linda cena
através da tela do nosso
smartphone, ao invés de
apreciá-la a olho nu e cap-

tar a sensação de presenciar o momento, por outro,
através dela temos a oportunidade de ter acesso à
informação em tempo real.
A forma como a utilizamos
vai determinar a qualidade
desse uso em nossa vida.
A política em nosso
país, acompanhada em
tempo real, está sendo desnudada, aliás, parece que

cultura da Agricultura e do
Abastecimento e a Universidade Estadual de Londrina,
além da indústria Bratac.
O prefeito de Rondon,
Ailton Alfredo Valotto,
afirmou que é fundamental
reforçar as parcerias para a
divulgação e fortalecimento do setor sericícola. “A
Secretaria da Agricultura
apoia nossos produtores,
inclusive com trabalho a
custo zero nas lavouras.
Uma propriedade diversificada gera renda aos pequenos e médios produtores”,
disse.

DESTAQUE - O presidente do Emater, Rubens
Ernesto Niederheitmann,
explicou que o Paraná é destaque não só pelo volume de
produção, mas também pela
qualidade. “Isso é fruto do
trabalho dos sericicultores
e dos técnicos que atuam
na parte de manipulação e
manejos dos bosques e das
sementes dos casulos para
chegar a essa qualidade.”
A sericicultura brasileira, reforçou o presidente da
Bratac, Shigueru Taniguti
Junior, é conhecida como

nudez nem tem chocado
mais e está se tornando natural. Assim como está se
tornando natural aos políticos articularem, à noite ou à luz do dia, visando
seus interesses pessoais.
O que vemos a todo momento são políticos articulando, num troca-troca
de cadeiras em comissões,
para garantir votos e a manutenção de um presidente
que sangra com ferimentos causados por envolvimentos nada republicanos,
deputados articulando em
uma reforma política, onde
um candidato a cargo eletivo não pode ir preso oito
meses antes da eleição, para
que um ex presidente, condenado pela Justiça, não vá
preso caso seja candidato
nas próximas eleições.
Ou seja, as leis nesse

país estão sendo feitas por
encomenda, para atender a
interesses de pequenos grupos de políticos, atolados
na corrupção e que visam
salvar sua própria pele. Isso
ficou bem evidente quando
na calada da noite os deputados votaram para deturpar as 10 Medidas Contra
a Corrupção, enviadas ao
Congresso pela vontade
popular e o presidente do
Senado forçava a medida
de urgência na votação, visando atacar a Lava-Jato.
Naquela
oportunidade,
saliente-se, quase todos os
partidos se uniram, não havia mais situação ou oposição, direita ou esquerda,
parecia que todos eram de
centro, ou seja, o centro do
próprio umbigo.
O que se evidencia é que
as políticas públicas, que

Por: Luana Nicola de Sá

auto-estima é o olhar que a pessoa tem de si mesma, referente a um sentimento e uma emoção, a
qual interfere no contexto em que ela se encontra.
Ao trabalhar este tema no âmbito escolar, a primeira ideia
formada é, trabalhar a auto-estima do aluno. De fato, se o
aluno não está com a auto-estima estruturada, a mesma
interfere no seu processo de ensino-aprendizagem. Entretanto, para se trabalhar a auto-estima do aluno, é de suma
importância trabalhar também, a auto-estima do professor,
pois, o mesmo, já foi uma criança e, passou por todo um
processo de transformação.
O professor é um profissional de total competência e, totalmente qualificado para assumir uma sala de aula. Porém,
se o mesmo não estiver com a auto-estima equilibrada, este
não conseguirá desempenhar seu papel com excelência.
Com base nesta afirmação, há quatro dicas fundamentais
para trabalhar a auto-estima deste profissional:
1- Pensamentos positivos: substitua crenças como
“eu não consigo”, “não sou capaz”, “não faço nada direito”,
por, “eu consigo”, “sou capaz”, “exerço minha função com
excelência”. Mudando os padrões de pensamento, o ambiente de trabalho se tornará mais produtivo e, você professor, atrairá coisas postivas para si.
2- Tenha um objetivo e mantenha o foco: quando falamos em objetivos, falamos em metas, neste sentido, é de
total importância que se mantenha o foco em relação a um
obejtivo desejado;
3- Passe a olhar positivamamente o seu ambiente de
trabalho, de modo a questionar-se: “o que ganho estando
neste contexto”? “Quais os beneficios que o mesmo me
traz”?
4- Por último, deite, relaxe, respire fundo e, faça meditações. A meditação libera todo o extressse da sala de aula
e, ajuda a ter uma boa noite de sono.
Luana Nicola de Sá
Especialista em Educação Especial e Neuropedagogia
Formação em Terapia Holística e Coaching
Fanpage: Pedagoga e Coach - Luana Nicola de Sá
Fênix (Núcleo de Desenvolvimento Humano)
Endereço: Avenida 14 de Dezembro, 360 | (44) 99940-2954

devem visar o Bem Comum, estão sendo relegadas a segundo plano, pois
nossos governantes estão
mais interessados em manter seus cargos e proteger
seus partidos e partidários.
E nós cidadãos, que elegemos esses políticos que lá
estão, qual é a nossa parcela de culpa nisso tudo? Ou
todos estamos pensando
que somos apenas vítimas
deles?
Quando vemos um candidato distribuindo presentes, gastando fortuna com
marqueteiros, nos prometendo facilidades pessoais,
oferecendo emprego público, pagando cerveja no
boteco, entregando cesta
básica, na maioria das vezes comprada com dinheiro público e ainda votamos
nesse político, não nos tor-

namos responsáveis pelo
desfecho?
Quando lemos todas essas notícias, ou seja, tomamos ciência desses desmandos e nos quedamos inertes,
impassíveis, só reclamando
pra patroa que está ao lado
no sofá em baixo da coberta, sem coragem de buscar
mais informações e tomar
atitude, como se organizar
enquanto sociedade civil,
para ganhar corpo e força nossas reclamações e se
tornar de fato efetivas, não
estamos permitindo que
essa maldita forma de fazer
política se perpetue?
Essa triste realidade
pode ser mudada? Sim, eu
acredito nisso. E você acredita? A psicologia nos diz
que se você quer buscar
mudança no outro, comece
a mudança por você...
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PUBLICIDADE LEGAL

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

ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL
EDITAL DE CITAÇÃO PARA F.R. OBANA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO – EPP
(CNPJ: 15.837.916/0001-78) e FÁBIO ROGÉRIO OBANA (CPF: 177.527.26800). PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O DOUTOR RODRIGO BRUM LOPES,
MERITÍSSIMO JUIZ DE DIREITO DA SECRETARIA CÍVEL DO FORO REGIONAL
DE NOVA ESPERANÇA DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE
MARINGÁ- PR. FAZ - SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que por este Juízo e Secretaria Cível tramitam os autos
de PROCEDIMENTO ORDINÁRIO autuados sob nº 0003429-3.2015.8.16.0119,
em que é requerente ATACADO MARINGÁ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
ALIMENTOS LTDA. E requeridos F.R. OBANA MATEIRIAIS DE CONSTRUÇÃO
- EPP e FÁBIO ROGÉRIO OBANA e constando dos autos que a primeira ré se
encontra em lugar incerto e não sabido, é expedido o presente edital com o prazo
de trinta (30) dias, para a citação dos requeridos F.R. OBANA MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO – EPP (CNPJ: 15.837.916/0001-78) e FÁBIO ROGÉRIO OBANA
(CPF: 177.527.268-00), para que, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a
ação, ficando advertida que não sendo contestada, presumir-se-ão como
verdadeiros, os fatos alegados pelos requerentes, cuja inicial segue em sínteses
transcrita: “A empresa Autora é credora do Réu no valor de R$ 11.520,00 (onze
mil e quinhentos e vinte reais), consubstanciado em título de crédito - cheque emitido em 13/11/2012 (cheque n. 000142). Referido título foi apresentado para
pagamento nos dias 04 e 06/12/2012 não sendo compensado pelo Banco, ou
seja, Cheque sem fundos. Ajuizada demanda de cobrança para recebimento da
cártula em questão, autuada sob n. 3429-63.2015.8.16.0119, perante esta Vara
Cível de Nova Esperança/PR, atribuindo à causa o valor R$ 18.030,78 (Dezoito
mil, trinta reais e setenta e oito centavos). Tentada a citação do Réu, este não foi
localizado, em que esse as diversas diligências realizadas (movs. 19 / 20; 42 /
43; 47), encontrando-se atualmente em lugar incerto e não sabido. Diante disso,
foi solicitada a citação via edital nos 256, I, do CPC (mov. 50), o que foi deferido
pelo Magistrado com prazo de 30 (trinta) dias (mov. 52).”. Dado e passado nesta
cidade de Nova Esperança, Estado do Paraná, aos 10 de janeiro de 2017. Eu,
LEANDRO PESSOTO, Técnico Judiciário o conferi e RODRIGO BELUZIO,
Estagiário o digitou. RODRIGO BRUM LOPES. Juiz de Direito
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CARGA TRIBUTÁRIA

Presidente da
Fiep diz que
alta de impostos
prejudica
retomada da
economia
Para Edson Campagnolo, ao
confirmar que vai aumentar
tributos sobre combustíveis,
governo escolhe o caminho
mais cômodo para cobrir o
rombo em suas contas

O

presidente da Federação das Indústrias do
Paraná (Fiep), Edson Campagnolo, critica a
alta de impostos sobre os combustíveis, definida pelo governo federal para cobrir o rombo em
suas contas. Para ele, a medida deve comprometer a
retomada do crescimento econômico. “Representa
mais um aumento no já pesado Custo Brasil, impactando diretamente no setor produtivo e dificultando
ainda mais a superação da crise”, afirma. “As empresas estão com suas planilhas de custos no limite e não
têm condições de absorver mais esta alta de impostos, que terá que ser repassada ao preço final dos produtos, prejudicando também o consumidor e toda a
economia”, acrescenta.
Na opinião de Campagnolo, o governo busca o
meio mais fácil para tentar alcançar a meta fiscal deste
ano, sem adotar medidas que efetivamente controlem
o gasto público. “Diante de dificuldades para equilibrar suas finanças, continua sendo mais cômodo para
os governos dividir a conta com o consumidor e com
o setor produtivo”, diz. “Essa é uma prática recorrente
ao longo do tempo, independente de quem ocupa o
governo. Escolhe-se o caminho mais fácil para cobrir
o rombo, ao invés de se adotarem medidas concretas
que aumentem a eficiência da gestão pública e fechem
a torneira do gasto desenfreado”, completa o presidente da Fiep.
Assessoria de imprensa
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A Reforma Trabalhista: o que muda?

O

Presidente da República, Michel Temer, sancionou sem
vetos a reforma trabalhista
aprovada no congresso nacional.
As novas regras vigorarão em 120
dias a contar de sua publicação ocorrida em 12/07/2017, portanto, a partir de 12/11/2017.
A reforma impõe a maior alteração ocorrida na legislação trabalhista
desde a criação da Consolidação das
Leis do Trabalho (CLT), em 1º de
maio de 1.943.
Ao longo de seus 74 anos a CLT
sofreu inúmeras alterações, todavia,
a atual praticamente a reconstrói, e
a reforma altera matérias consideradas, até então, inflexíveis.
As opiniões são antagônicas, pois
enquanto os sindicatos, entidades de
classe, Ministério Público do Trabalho, CNBB, Ordem dos Advogados
do Brasil e parte significativa do Judiciário Trabalhista consideram a
reforma como supressora de direitos
e precarizadora das relações de emprego, o empresariado a considera
modernizadora e salutar para a manutenção dos empregos formais.
Outro ponto que altera substancialmente as relações de trabalho é a
chamada PREVALÊNCIA DO PACTUADO SOBRE O LEGISLADO,
que em linhas gerais significa: “o que
empresa e empregado combinam,
seja individualmente, seja através
acordos coletivos firmados com os
sindicatos, prevalecerão sobre a lei.”
No presente artigo, o que se busca não é tomar partido neste embate
tão belicoso, mas tão somente esclarecer o leitor acerca das alterações
mais significativas e, que por obvio,
refletirão diretamente em sua vida,
enquanto profissional formal ou informal.

Principais alterações
NEGOCIADO X LEGISLADO: Empregados (individualmente
ou por meio do sindicato) e empregadores poderão pactuar algumas
matérias, como: jornada de trabalho (observados os limites constitucionais), banco de horas anual,
intervalo para refeição e descanso
respeitado o limite mínimo de trinta minutos, teletrabalho, regime de
sobreaviso, remuneração por produtividade, dentre outras.
De outro lado, há matérias que,
de acordo com a reforma, não podem ser objeto de transação em
negociação coletiva, como: registro
em CTPS, fundo de garantia, 13º
salário, remuneração do trabalho
noturno superior à do diurno, repouso semanal remunerado, férias
anuais com 1/3, licenças maternidade e paternidade, normas de saúde,
higiene e segurança do trabalho.
CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL: A contribuição sindical, que
atualmente corresponde a um dia
de trabalho do por ano, deixa de ser
obrigatória e passa a ser facultativa,
ficando condicionada à prévia autorização do empregado.
RESCISÃO CONTRATUAL E
DISPENSA COLETIVA: As rescisões contratuais, mesmo de contratos superiores a um ano, não precisarão de homologação no sindicato.
As empresas poderão realizar
dispensa em massa, sem a necessidade de negociação coletiva, o que
era, até então, uma imposição da

justiça do trabalho.
A nova lei incluiu a previsão de
demissão em comum acordo. A alteração permite que trabalhador e
a empresa, em decisão consensual,
possam encerrar um contrato de
trabalho. Neste caso, o empregador
será obrigado a pagar metade do
aviso prévio, e, no caso de indenização, o valor será calculado sobre
o saldo do FGTS. O trabalhador
poderá movimentar 80% do FGTS
depositado e não terá direito ao seguro-desemprego.
TRABALHO DA MULHER:
A nova lei impõe o afastamento
da gestante de atividade insalubre
em grau máximo. A exposição em
graus médio e mínimo condiciona
o afastamento à recomendação médica.
No período de lactação, o afastamento da atividade insalubre em
qualquer grau, fica condicionado à
apresentação de recomendação médica.
A CLT até então, exigia 15 minutos de descanso antes da prorrogação da jornada (horas extras) das
mulheres. A reforma acaba com a
obrigatoriedade.
JORNADA DE TRABALHO:
Tempo à disposição: A partir da
reforma não se considera tempo à
disposição do empregador para fins
de horas extras, o tempo em que o
empregado permanece na empresa
exercendo atividades particulares,
como práticas religiosas, descanso,

lazer, estudo, alimentação, higiene
pessoal, troca de roupa e uniforme.
Jornada de percurso: As chamadas horas in itinere, que correspondem ao tempo de percurso
do trabalhador entre a residência
e o trabalho, caminhando ou por
qualquer meio de locomoção, não
será mais computado na jornada de
trabalho. Anteriormente, o tempo
despendido entre a residência e o
trabalho em veículo fornecido pela
empresa para locais de difícil acesso e não serviço por transporte público era computado na jornada de
trabalho.
Intervalo: A reforma estabelece
um intervalo para refeição de, no
mínimo, trinta minutos. Atualmente a CLT estabelece que nas jornadas superiores a seis horas diárias,
o intervalo mínimo é de uma hora.
FÉRIAS: Não houve alteração
na concessão de férias anuais de 30
dias. Todavia, a nova lei cria a possibilidade de divisão das férias em
três períodos, desde que haja concordância do trabalhador.
PONTOS NÃO ALTERADOS:
Alguns pontos continuam garantidos, segundo a nova lei, como, por
exemplo:
- Valor do salário mínimo, valor de 13º; valor dos depósitos de
FGTS; horas extras com adicional
de, no mínimo, 50%; descanso semanal remunerado; aviso prévio
proporcional ao tempo de trabalho;
licenças maternidade e paternida-

de; medidas de saúde, segurança e
higiene; estabilidade de gestantes;
adicionais de penosidade, insalubridade e periculosidade; seguro
contra acidentes; liberdade de associação e direito de greve.
AÇÕES TRABALHISTAS: O
trabalhador que entra com ação
contra empresa fica responsabilizado por arcar com as custas do processo, caso perca a ação.
Atualmente, o trabalhador não
arca com quaisquer custos que são
cobertos pelo Poder Público em razão da concessão da chamada JUSTIÇA GRATUITA.
A lei fixa novos parâmetros para
as indenizações por danos morais,
levando em consideração a natureza da ofensa sofrida (leve, média,
grave e gravíssima), tendo como indexador o último salário contratual
do ofendido.
Os pontos acima são considerados de maior relevância, todavia,
soma-se a isto, a já anteriormente
promulgada Lei da Terceirização,
que autoriza a terceirização da atividade-fim (atividade principal),
ao passo que a atual CLT autoriza
apenas a terceirização da atividade-meio (atividade acessória).
SERVIÇO:
Fumagali – Advogados Associados
Fone: 3252-0955
Rua Marechal Mascarenhas de Moraes, 875
Nova Esperança – PR
www.fumagaliadvogados.adv.br

