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Alex Fernandes França

Divulgação
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“Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes 
acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, 

como os demais, que não têm esperança. Porque, se 
cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também 

aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com 
ele”. 1 Tessalonicenses 4:13,14 (Bíblia Sagrada)

Há vários anos escrevo semanalmente a coluna Opi-
nião. Aqui, abordo temas como política, tecnologia, comu-
nicação, esportes, jornalismo e assuntos dos mais variados 
possíveis. Essa semana, excepcionalmente, quero fazer des-
te espaço, uma espécie de diário “particular” que paradoxal-
mente compartilho com os queridos amigos leitores.

O título da coluna é estranho, porém real. Na terça-feira, 
10 de janeiro acompanhei em Maringá as horas angustian-
tes e finais da minha irmã Regina Tereza Rodrigues da Cos-
ta Lopes, 52 anos. Já era 16h quando os médicos explicaram 
que ela havia falecido. Coube como causas na Certidão de 
Óbito, choque séptico, gastroenterocolite aguda, imunossu-
pressores e pós operatório tardio transplante renal.

A dor é terrível. Uma mistura de sentimentos. Talvez o 
mais forte seja a incapacidade humana de abreviar o sofri-
mento, ou mesmo a impotência que prova que o homem 
por si só, não é nada. Para o esposo João, os filhos Guilher-
me e Gustavo, ela era o esteio da casa. Para os pais, Moi-
sés e Tereza ela era uma guerreira e lutadora que sempre 
os alegrava. Para nós, irmãos, Ana Maria, Débora e eu, a 
definição era de uma irmã companheira, a “segunda mãe”. 
Para os demais parentes, amigos e conhecidos a mulher ale-
gre e sorridente. Enfim, essas não são definições póstumas, 
como aquele adágio popular que diz: “Depois que morre 
todo mundo vira santo”. As descrições acima são de uma 
pessoa que sempre lutou para viver e contagiou todos a sua 
volta, pois nunca abria a boca para reclamar da vida.

Para os que ficam, o apoio e carinho de parentes, ami-
gos e conhecidos é fundamental. A morte é realmente algo 
imprevisível.

Como livro base de estudos e pesquisa para a minha 
vida, tenho a Bíblia. Lá a morte é descrita como um ini-
migo da humanidade. Deus nos conta que o último dos 
nossos inimigos a ser derrotado é a morte. A Bíblia ensina 
que a morte entrou no mundo por causa da desobediência 
de Adão e Eva. Em Romanos 5:12 escreve Paulo: "Portanto, 
assim como por um só homem entrou o pecado no mun-
do, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou 
a todos os homens, porque todos pecaram". Deus tomara 
providências para que o homem comesse da árvore da vida 
e vivesse para sempre. Quando o homem desobedeceu a 
Deus, foi privado deste privilégio, veja Gênesis 3:22 e 23.

A Bíblia ainda fala da morte como um retorno aos ele-
mentos a partir dos quais o homem foi feito originalmente 
... “porque tu és pó e ao pó tornarás” – Gênesis 3:19.

Essa afirmação chocante nos diz que a morte não é a se-
paração entre o corpo e a alma, mas o término da vida, que 
traz como resultado o apodrecimento e a decomposição do 
corpo. Por ter sido o homem criado de matéria perecível, 
sua condição natural é a mortalidade descrita acima no li-
vro de Gênesis.

Em síntese a Bíblia apresenta em Gênesis 3:19 que o cor-
po volta a ser pó. O Espírito, ar ou fôlego de vida, volta para 
Deus, isso se comprova em Eclesiastes 12:7, já a memória é 
entregue ao esquecimento – Eclesiastes 9:5.

A esperança está no fato que Jesus afirmou em João 
11:11-14 que a morte é um sono. Quem dorme está sujeito 
a acordar. Portanto os mortos em Cristo ressuscitarão como 
descrito em 1 Tessalonicenses 4:16 – “Porque o mesmo Se-
nhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e 
com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo res-
suscitarão primeiro”.

O tema é bastante complexo e talvez mude a concepção 
tradicional de muitos sobre a morte. Concluo com o texto 
bíblico de João 5:28 e 29 – “Não vos admireis disso, porque 
vem a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão 
a sua voz e sairão: os que tiverem feito o bem, para a res-
surreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a 
ressurreição do juízo”.

Diante disso, o título pode ser substituído por qualquer 
pessoa que você ama. No meu caso, foi a minha irmã. A 
dor é muito grande, mas a certeza que Jesus Cristo volta-
rá desperta o desejo de continuar falando da esperança do 
reencontro de nossos amados no Céu que Ele está nos pre-
parando.

***

PENSAMENTO DA SEMANA

Sugestão enviada pelo leitor  Tio Pedrão

"Quero desligar a TV, desligar essa música 
chata desse rapaz idiota que jura ser 
intelectual. Vou colocar meu 
sofá no auto da montanha 

- como um cavalo em 
verdes vales - e assistir ao 
horizonte". (Elton Tada)

Quando morre a sua irmã Investimentos – Sistema de abas-
tecimento
Como diz o ditado: “há males que vem pra bem”. A tragédia am-
biental ocorrida no ano passado foi algo terrível e que acabou asso-
reando ainda mais o Ribeirão Paracatu. Com a repercussão do fato, 
a população passou a ter ciência da importância daquele manancial 
para o município. Outra situação é que de lá para cá, a empresa con-
cessionária de água – Sanepar passou a investir mais no sistema de 
captação subterrânea, interligando poços já existentes e perfurando 
novos.  Em nota, a empresa também falou que está iniciando estudos 
de disponibilidade hídrica para verificar futura possibilidade da cap-
tação no Ribeirão Esperança. Entendo que o Paracatu não pode ser 
abandonado, pois existe um compromisso moral, ambiental e social  
com o mesmo, já que por décadas abasteceu a cidade. Com inves-
timento total na perfuração e interligação de aproximadamente R$ 
2,34 milhões,em breve, totalizarão seis poços e mais a captação no 
Ribeirão Paracatu. Estas obras vão melhorar, ainda mais, os serviços 
prestados pela Sanepar em Nova Esperança, devendo assegurar mais 
conforto e tranquilidade à população em caso de situações emergen-
ciais, como a enfrentada no início de 2016. 

Colocando a casa em ordem
O prefeito Moacir Olivatti (PPS) tem se desdobrado muito no 
sentido de colocar a máquina administrativa em ordem. Reu-
niões e adequações nas funções dos funcionários públicos muni-
cipais estão dando o tom do início do mandato. Uma vez fazendo 
uma administração de êxito, as benesses serão da coletividade e 
não apenas do grupo político do prefeito. Necessitamos parar de 
agir com partidarismos que não levam a nada. As pessoas preci-
sam aprender a dissociar eleição da política. Quem ama a cidade 
tem que torcer pelo bem da mesma. O que foge disso é fruto de 
mentes maldosas que nada querem de bem para a comunidade!

Concurso Público
A Polícia Científica do Paraná está com concurso público aberto 
para contratação de profissionais para os cargos de perito oficial 
(nível superior) e de agente auxiliar de perícia oficial (nível mé-
dio). As inscrições poderão ser feitas no período de 17 de janeiro 
a 23 de fevereiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 80,00, para 
os candidatos de nível médio, e de R$ 140,00, para os de nível 
superior. 
São 54 vagas iniciais, para as funções de médico-legista, odonto-
logista, químico-legal, toxicologista e perito criminal, esta últi-
ma abrangendo várias áreas do conhecimento (todos estes peri-
tos oficiais), além das funções de auxiliar de perícia e auxiliar de 
necropsia (que são agentes auxiliares de perícia oficial). 
A remuneração inicial para o cargo de nível superior é de R$ 
9.264,57. Já a remuneração para o cargo de nível médio é de R$ 
3.163,35. A jornada de trabalho, para todas as funções, é de 40 
horas semanais, com exceção do médico-legista, que tem carga 
de 20 horas semanais.

Professores – Piso Nacional
O piso salarial dos professores em 2017 terá um reajuste de 7,64%. 
Com isso, o menor salário a ser pago a professores da educação 
básica da rede pública deve passar dos atuais R$ 2.135,64 para 
2.298,80. O anúncio foi feito hoje (12) pelo Ministério da Edu-
cação (MEC).O piso salarial dos docentes é reajustado anual-
mente, seguindo as regras da Lei 11.738/2008, a chamada Lei do 
Piso, que define o mínimo a ser pago a profissionais em início de 
carreira, com formação de nível médio e carga horária de 40 ho-
ras semanais.O ajuste deste ano é menor que o do ano passado, 
que foi de 11,36%. O valor representa um aumento real, acima 
da inflação de 2016, que fechou em 6,29%. O novo valor começa 
a valer a partir deste mês. As informações são da Agencia Brasil

The wall
O governo mexicano declarou que não pagará a conta do muro, 
que cobrirá 3.200 km de fronteira. O preço da obra pode chegar 
a US$ 12 bilhões, de acordo com cálculos do presidente eleito 
dos Estados Unidos, Donald  Trump, durante a campanha. O 
presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, reafirmou que o Mé-
xico não pagará pelo muro, mas se disse disposto a trabalhar 
para ter uma boa relação com o governo Trump. Acho bem di-
fícil isso ocorrer.

Autorização do IAP
A emissão de novas autorizações florestais para supressão (des-
matamento autorizado),corte e exploração de vegetação conti-
nua suspensa no Paraná por mais 90 dias, ou seja, até 11 de abril. 
A decisão foi publicada nesta quinta-feira (12) na portaria do 
Instituto Ambiental do Paraná (IAP) nº 010/2017.
A emissão de novas autorizações florestais está suspensa desde 
julho de 2016, quando foi firmado um acordo entre o IAP e o 
Ministério Público Estadual, que criou um grupo técnico para 
discutir a recuperação da Mata Atlântica no Estado. “A prorro-
gação do prazo para emissão de novas autorizações florestais foi 
necessária porque alguns pontos de discussão entre o órgão e o 
Ministério Público ainda não foram vencidos”, explica o presi-
dente do IAP, Luiz Tarcísio Mossato Pinto. Segundo o presidente 
do IAP, simultaneamente, o desmatamento ilegal é combatido 
no Estado com ações de fiscalização e inteligência, além uma 
força-tarefa que está percorrendo as regiões apontadas como 
mais desmatadas, identificadas por imagens de satélite.
Entre janeiro e setembro de 2016, fiscais aplicaram R$ 10,7 mi-
lhões em multas por desmatamento ilegal em todo Estado. As 
áreas desmatadas irregularmente no território paranaense en-
contradas somente neste período equivalem a pouco mais de 
1.041 campos de futebol.
As multas são resultado de uma força-tarefa organizada pelo 
IAP. Foram lavrados 887 autos de infração, 15% a mais do que 
no mesmo período de 2015.

“Quando a última árvore cair, derrubada; quando o últi-
mo rio for envenenado; quando o último peixe for pesca-
do, só então nos daremos conta de que dinheiro é coisa 

que não se come”. Mahatma Gandhi (1869-1948)

***

O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) considera acertada a decisão 
tomada nesta quarta-feira (11/01) 

pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central em reduzir a taxa básica de juros 
pela terceira vez consecutiva, de 13,75% para 
13,00% - maior corte em quase cinco anos. Para 
o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro, a 
redução da Selic de forma mais agressiva, com 
uma redução de 0,75 ponto percentual, vem a 
partir de uma maior confiança no cenário de 
desinflação e também de um maior receio com 
relação a retomada da economia.

“O cenário para a inflação tem se tornado 
mais benigno por conta de dois principais fa-
tores. O primeiro é a economia que continua 
desacelerando com dados mais fracos que o 
esperado. O segundo é a inflação mais baixa 
registrada ao longo do terceiro trimestre de 
2016, principalmente por conta dos preços de 
alimentos, mas também pelos preços de servi-
ços”, afirma o presidente.

Segundo Pellizzaro, “ainda que a Selic conti-
nue com tendência de desaceleração, seus efei-
tos sobre a atividade econômica ainda só serão 
sentidos de forma gradual e com defasagem, a 
partir do segundo trimestre do ano”.

Para o SPC Brasil, o Copom deve seguir 
cortando as taxas de juros ao longo desse ano, 
tendo em vista o cenário recessivo com impac-
to benigno para a inflação e as expectativas de 
IPCA muito perto da meta de 4,5% já no final 
de 2017”, indica Pellizzaro.

Efeitos da 
redução da 

Selic devem ser 
sentidos apenas a 
partir do segundo 
trimestre, avalia 

SPC Brasil

Corte mais agressivo de 
0,75 ponto percentual na 
taxa de juros demonstra 

maior confiança do 
Banco Central no 

processo de desinflação 
e receio com a retomada 

da economia

ECONOMIA



www.jornalnoroeste.com Sexta-feira, 13 de janeiro de 2017

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

Documentação 
necessária para 

o cadastro:
CPF e Rg de todos da casa;
Certidões de nascimento ou 
casamento com averbação de 
divórcio;
Comprovante de renda;
Comprovante de endereço

Enlace coletivo
Para participar deste 

projeto os casais 
devem ser residentes 

no município

Opinião do Blog
Verão: raios, relâmpagos e 

trovões em grande quantidade!
Quase todos os dias o fenôme-

no se repete. O dia amanhece com 
céu azul, sol super quente até por 
volta de 15 e 16hs quando o azul 
ensolarado dá lugar ao cinza que, 
rapidamente,  escurece, quase pre-
to. Pronto, já teremos um temporal 
com direito a raios, relâmpagos e 
trovões, às vezes, até granizos.  O 
aquecimento global e o país tropi-
cal que somos,  contribuem para 
a formação de tempestades seve-
ras.  Segundo estatística, o Brasil é 
o campeão mundial  de raios que 
caem por ano. Cerca de 60 milhões 
de raios atingem o solo de nosso 
país. O que são Raios?  São  ori-
ginários de encontros de cargas de 
sinais opostas  (positivas com ne-
gativas), podendo acontecer entre 
nuvens, nuvens e solo e ainda solo 
e nuvem, liberando uma descar-
ga elétrica que ioniza a atmosfera, 
tornando o ar  grande condutor de 
eletricidade. Demora cerca de meio 
segundo para acontecer um raio. 
As cargas elétricas no interior das  
grandes nuvens  como a cumulo-
nimbus,  são geradas a partir  de 
choques de partículas de gelo que 
estão no seu interior. Conforme 
explica a ciência, para que haja 
raios, há necessidade de um campo 
elétrico carregado de cargas con-
trárias (positivas e negativas) entre 
nuvens e nuvens e solo.  Quando  
uma determinada quantidade des-
tas cargas positivas e negativas  se 
encontram, originando os raios, 
acontece neste momento a libera-
ção de uma descarga elétrica emi-
tindo luz ou  um clarão, sinuoso, 
que é o Relâmpago, o equivalente a 
intensidade de 30 mil ampéres ou o 
mesmo valor de mil chuveiros liga-
dos. A grande diferença é que ape-

nas os raios conectam com o solo. 
Depois do clarão, vem um estrondo, 
o Trovão, que é o som produzido 
pelo aquecimento e expansão do ar 
nessa região. O seu barulho equivale 
a um,a um show de banda de rock. 
Alguns cuidados: a) Evite ficar no 
mar, piscina, areia de praia, ativida-
des no campo, em baixo de árvore, 
guarda-sol, sombrinha, guarda chu-
va, junto de cabos elétricos, telefo-
nes ligados, condutores metálicos, 
janelas, portas, ficar ao ar livre. No 
início deste ano, em Itanhaém, uma 
das praias de Santos, um raio atin-
giu uma turista que passeava pela 
praia. b) Proteja-se entrando numa 
garagem ou construção, carro, etc - 
Complicações - As complicações da 
queda de um raio no corpo humano 
geralmente são  graves como quei-
maduras, lesões neurológicas, mus-
culares, cardiovasculares, renais, 
oculares, coma, etc. No solo,  o raio 
pode produzir queimadas, derruba-
das de árvores, mortes de animais, 
grandes valas, etc.

Olimpíadas 2020 em Tóquio: 
voltamos à estaca zero!

As Olimpíadas Rio 2016 foi um 
marco importante na história dos  
acontecimentos esportivos aconte-
cidos  no Brasil, assim como tam-
bém a Copa do Mundo de Futebol 
realizada por aqui em 2014. Graças 
ao ex presidente Lula e ao presiden-
te do COB, Carlos Artur Nuzman,  
tais acontecimentos esportivos  fi-
zeram com que o Brasil mostrasse 
ao mundo  toda a sua capacidade de 
realização, qualidade de vida, bele-
za e alegria de seu povo, deixando 
as melhores das impressões para 
os milhares de esportistas que aqui 
vieram. Foram dois acontecimentos 
esportivos que sacudiram o Brasil e 
o mundo. A nossa seleção de fute-
bol não foi bem, sendo humilhada 
pela Alemanha e Holanda com der-
rotas vexatórias. Já nas Olimpíadas 
tivemos algumas boas participa-
ções e em muitas delas, devemos 
agradecer novamente  à Lula, Dil-
ma e Nuzman, que criaram vários 
programas de incentivos aos mais 
variados esportes,  formação de 
atletas, trazendo 56 técnicos estran-
geiros para tais preparação, princi-

palmente naqueles desportos com 
pouca tradição ou mesmo naqueles 
em que não tínhamos treinadores 
brasileiros qualificados. Campeã 
do Mundo e boa participação nas 
Olimpíadas, o Handebol Femini-
no deve muito o seu crescimento 
à técnico estrangeiro. Canoagem, 
Polo Aquático, Tênis de Mesa, Bas-
quete Masculino e Feminino, Salto 
com Vara ( onde fomos medalha de 
ouro) e em tantos outros esportes, 
os técnicos estrangeiros muito nos 
ajudaram. Com a  queda  da Dilma, 
novos dirigentes do país não que-
rem investir no esporte, obrigando 
a ida embora de mais de 40 técnicos 
estrangeiros. Voltamos à estaca zero 
na preparação de atletas do país 
para as Olimpíadas de Tóquio 2020. 
Com certeza, mais uma vez, a nossa 
participação será pífia!

Coisas do Cotidiano
• Você sabe o significado da pa-

lavra Brontofobia?  É o nome que 
se dá ao estudo das pessoas que tem 
medo de raios, relâmpagos, trovões 
e tempestades. O assunto é sério  
pois pessoas que sofrem desse mal 
tem sérios problemas até no em-
prego pois qualquer mudança no 
tempo, as pessoas tem sudorese, ta-
quicardia, pânico, palidez, desmaio, 
etc. O tratamento exige profissio-
nais de várias áreas;

• Que câncer de pele, que nada.  
É assim que milhares de mulheres 
no Rio de Janeiro estão pensando 
ao usarem nas praias, fundos de 
quintais, piscinas particulares, la-
jes de construções, etc, um adesivo 
para consolidar a marca de um bi-
quíni, cobrindo apenas os mamilos 
e a genitália. Ficam horas e horas 
com bronzeadores espalhado pelo 
corpo, expondo-o  ao sol escaldante  
de verão, não se importando com as 
suas consequências. E o câncer de 
pele só que aumenta!

• Espaço - Cultura - Zigmunt 
Bauman - Globo de Ouro - Aos 91 
anos, morreu dia 9 de janeiro últi-
mo, em Leeds, Inglaterra, o polonês 
e descendente de judeus, Zigmunt  
Bauman, um dos maiores sociólo-
gos contemporâneos. Com mais de 
50 obras, Bauman criou o conceito 
de  "modernidade líquida." Zig-
munt não pensava duas vezes em 
escrever aquilo que pensava como: 
a) Pensava e criticava a globaliza-
ção; b) O Holocausto; c) Moder-
nidade que chamava de líquida. 
Líquido para ele, é que tudo se 
perde pelos vãos dos dedos porque 
as pessoas perdem as suas raízes e 
referências. A sociedade atual usa 
iPhones, Tablets e outras comuni-
cações para fugirem da solidão. Se 
observarmos a sociedade moder-

na, o conceito de comunicação não 
passa de algo frágil, sem seguran-
ça, pura volatilidade, sem amor ao 
próximo, mero consumismo, sem 
valorização cultural. É uma época 
de total fluidez, afirmava Ziegmunt 
Bauman.- Globo de Ouro - A en-
trega do  tradicional troféu Globo 
de Ouro 2016 realizado domingo, 
dia 8 de janeiro, premiou vários 
talentos e filmes escolhidos pela 
Academia de Hollywood.  A esco-
lha da melhor atriz coadjuvante 
Viola Davis pelo seu trabalho no 
filme "CERCA", gerou muitos cum-
primentos e aplausos pelo talento 
de Viola, um atriz negra que vem 
crescendo  e muito entre os artistas 
da sétima arte.  O seu trabalho é tão 
talentoso que  mereceu uma estrela 
na caçada da fama em Hollywood. 
O filme "CERCA" conta a história 
de um jogador de  futebol america-
no que quando era criança, queria 
ser um jogador famoso. Acontece 
que o referido jogador fracassou e 
teve que trabalhar como coletor de 
lixo para sustentar a família. Esse 
filme é baseado numa peça musical 
homônima;

• O pastor Valdemiro Santiago, 
da Igreja Mundial, em São Paulo, 
foi atacado com faca por um jovem 
de 20 anos daquela Igreja durante 
um culto dia 8 de janeiro último, 
sofrendo vários ferimentos, mas 
já está recuperado. Valdemiro que 
fala tanto em nome de Cristo, quer 
8 milhões de reais  dos fieis para fa-
zer programa religioso na TV. Será 
que Cristo aprovaria  esse tipo de 
conduta do líder religioso?

Nepotismo já era. Hoje, tudo 
pode!

Durante muitos anos nos meios 
políticos de nosso país, nepotismo 
e corrupção andavam  de mãos da-
das. Mas o que é nepotismo? Nepo-
tismo é um termo usado para de-
signar o favorecimento de parentes 
ou amigos próximos em detrimento 
de pessoas mais capacitadas, geral-

mente no que diz respeito à nomea-
ção ou elevação de cargos públicos 
e políticos. Esse assunto, num pas-
sado recente,  foi muito combatido 
pela imprensa, pelo povo, pela opo-
sição, etc., ganhando notoriedade 
na imprensa internacional pois o 
Brasil sempre foi um grande cam-
peão de nepotismo e corrupção. 
Baseado numa Súmula do Supremo 
Tribunal Federal  (STF), órgão des-
gastado e em processo de desmora-
lização, autorizando os prefeitos a 
nomearem parentes na administra-
ção pública.Será que tal atitude não 
é anti Constitucional?  Os prefeitos 
alegam que não é imoral pois afinal 
eles acreditam em seus parentes que 
jamais irão fazer falcatruas ( será?). 
Baseado nesse dispositivo do STF, 
a prefeita  Rosalba C. Rosado (PP) 
Mossoró, RN, nomeou 4 pessoas da 
família como Secretários entre as 14  
Secretarias  de sua administração. 
Casos semelhantes acontecem em 
Itabuna (BA), Vilhena (RO), Mon-
tada (PB), etc. Aliás, em Montada, 
interior da Paraíba, assim como 
também em Areal, no mesmo Es-
tado, praticamente toda a família e 
parentes do prefeito foram nomea-
dos para cargos na municipalidade 
aproveitando essa tal Súmula  do 
STF. Qual a sua opinião sobre o as-
sunto?

Já são 102 mortos nos presí-
dios

No Complexo Penitenciário 
Anísio Jobim, em Manaus, Ama-
zonas, de repente, no domingo a 
tarde, 1º de janeiro, uma rebelião e 
numa quadra poliesportiva, o  san-
gue  jorrava em consequência das 
decapitações  (cabeças de um lado 
e corpos de outro ) de vários pre-
sos. Que violência nos  presídios 
brasileiros neste início de ano de 
2017, o que quer dizer que conti-
nuamos na estaca zero em questão 
de segurança, pois as mortes de 102 
presos ( Amazonas e Roraima ) que 
segundo os comandos penitenciá-

rios, foram brigas de facções pelo 
controle de tráfico de drogas.  No 
palco da matança em Manaus, ha-
via 1.224 presos para apenas 453 
vagas.  Independente das causas, 
não se pode admitir que num pre-
sídio de tanta segurança, numa re-
vista geral são encontrados  facões, 
estiletes, celulares, armas de fogo, 
barras de ferro, barras de madei-
ra, dinheiro, drogas,  etc. Afinal, 
como tudo isso foi parar dentro da 
cadeira? E quem recebe? Eu vi os 
vídeos que os carcerários estão exi-
bindo nas redes sociais nos deixam 
arrepiados, tais as precariedades 
de condições de trabalho que eles 
vivem, tanto no Amazonas  como 
em Roraima. A atitude do governo 
Temer, ministros, governadores, 
magistrados, Ministério Público, 
senadores, deputados   e de seu  
Ministro da Justiça, assim como 
do ex Secretário da Juventude que, 
de uma maneira infeliz disse "que 
bandidos tem que morrer mes-
mo", tomando medidas apenas pa-
liativas e só agindo assim porque a 
imprensa pressionou uma decisão 
governamental, mostra que não 
adianta ficar construindo presídios 
de segurança máxima sem  uma 
análise mais profunda sobre o âma-
go da questão. Aliás, Temer tem se 
mostrado um presidente banana e 
golpista, não tendo a menor sen-
sibilidade para lidar com esse pro-
blema e outros da nação. O  Minis-
tro da Justiça, Alexandre Moraes, 
disse que tudo está sobre controle. 
Só que ele esqueceu de afirmar que 
esse controle é por parte das fac-
ções Família do Norte ( Norte do 
País ), Comando Vermelho  (Rio de 
Janeiro ) e Primeiro Comando da 
Capital (PCC), São Paulo. É só dar 
um tempo nesse assunto, tudo es-
fria e volta a normalidade, até que 
surja uma nova rebelião.-Se a Justi-
ça Brasileira tivesse peito de aplicar 
ao pé da letra a lei 7.210,  Lei de 
Execução Penal, nada disso acon-
teceria!

ENTRELINHAS
***O falecimento da professora Regina Tereza R. da Costa Lopes (ex diretora da Pré Escola Comecinho de Vida), irmã do 
nosso colega de Jornal Noroeste, José Antonio Costa chocou a comunidade novaesperancense. Pessoa muito querida em seu 
circulo de amizades, Regina deixará saudades. Como profissional da área costumo afirmar que a ciência, por mais avançada 
que esteja, tem seus limites. A partir daí, fica por conta do Criador***A Copa do Mundo no Brasil foi em 2014 e até hoje existe 
uma comissão  organizadora da Copa do Mundo 2014 que não foi desfeita e ainda recebe os seus altíssimos salários.***A hora 
que você tiver um tempo, leia a Lei de Execução Penal, número 7.210, e você verá realmente que muitas coisas acontecem 
aqui no Brasil por não aplicação das leis.***Pela quarta vez, Cristiano Ronaldo foi eleito o melhor do mundo. Atletas do 
Barcelona boicotaram a premiação e mereciam ser punidos, pois muitos deles faziam parte dos melhores do mundo. Messi 
não gostou de não ser escolhido e com certeza não iria receber medalha de prata. Se a FIFA tivesse mais moral, com certeza, 
penalizaria o Barcelona.***A minissérie "2 Irmãos" da Globo, do romance do mesmo nome de Milton Hatoum , mostrará 
de uma maneira camuflada, caso de incesto, um verdadeiro amor edipiano entre mãe  (Zana) e filho ( Omar). É só prestar a 
atenção! A história conta a saga de uma família de libaneses que vieram em 1930 para Manaus.*** "Acorda Brasil"! O País 
está sendo entregue sem nenhum voto, à direita corrupta, obscurantista e mafiosa, que não tem nenhum compromisso 
com as pessoas mais pobres do Brasil! Este não é o futuro que eu quero! Sou contra o impeachment!" (Atriz Patrícia 
Pilar). Por causa dessas palavras divulgadas em redes sociais, muitos internautas teceram ofensas pesadas  à Patrícia naquela 
época e agora estão sendo processados. Patrícia vai levantar uma grana violenta em cima deles!***

Nova Esperança prepara Casamento 
Comunitário e fase de inscrições já começou

O objetivo deste projeto é proporcionar aos casais a felicidade 
e a oportunidade de regularizar sua situação conjugal, 

formalizando sua união, oficializando um compromisso familiarO sonho de toda mulher e 
de muitos homens inde-
pendente de sua idade é 

se “casar de papel passado” para 
constituir uma família, porém 
nem todo mundo tem a possibili-
dade de realizar este sonho e dizer 
o famoso “SIM” no altar ou na 
frente de um juiz de paz, então a 
Secretaria de Assistência Social de 
Nova Esperança em parceria com 
o CRAS – Centro de Referência da 
Assistência Social e apoio da Pre-
feitura Municipal resolveram dar 
um incentivo na realização deste 
sonho. 

De acordo com a Secretária da 
Assistência Social, Gloria Maria 
Uchôa Kawahisa, “o objetivo deste 
projeto é proporcionar aos casais  
a felicidade e a oportunidade de 
regularizar sua situação conjugal, 
formalizando sua união (que na 
maioria dos casos já existe social-
mente) e oficializando um com-
promisso familiar. Para participar 
deste projeto os casais devem ser 
residentes em Nova Esperança e 
se enquadrar nos critérios gerais 
da legislação vigente para a Po-
lítica Pública de Assistência So-

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

cial do Município. O Projeto do 
Casamento Comunitário possui 
aprovação e acompanhamento do 
Conselho Municipal de Assistên-
cia Social. 

Este será  o 12º. Casamento 
Comunitário com data prevista 
para o dia 24 de maio, no Salão 
Paroquial, para 40 casais. Já estão 
abertas as inscrições para os inte-
ressados em participar do evento.

O matrimônio é algo muito sé-
rio, e como tal deveria ser tratado 
com seriedade devido ao alcance 
de sua influência. O casamento 
está tão ligado a vida que se torna, 
logicamente, a relação humana 
mais importante e mais significati-
va que existe, só inferior a que há 
entre o ser humano e a Divindade. 
“O prefeito Moacir Olivatti de-
monstra claramente sua preocupa-
ção com as famílias de Nova Espe-
rança, principalmente em relação 
ao fortalecimento de vínculos das 
mesmas”, finalizou a Secretária da 
Assistência Social, Glória Maria 
Uchôa Kawahisa. Esclareceu ain-

da que  a referida solenidade não 
traz custos aos cofres municipais, 
e  é realizada com recursos federais 
do PAIF – Programa de Atenção 
Integral às Famílias, com o objeti-
vo exclusivo de fortalecimento dos 
vínculos familiares.

Os interessados em regulari-
zar sua situação matrimonial e, 
portanto participar do Casamen-
to Comunitário devem procurar 
o CRAS, localizado na Av. Brasil 
nº. 770, falar com Jéssica Fernanda 
Soldan ou Edicleia Rodrigues. 

José Antonio Costa

“Para participar deste 
projeto os casais devem 
ser residentes em Nova 
Esperança e se enquadrar nos 
critérios gerais da legislação 
vigente para a Política 
Pública de Assistência Social 
do Município”, explicou a 
Secretária da Assistência 
Social, Glória Uchôa Kawahisa
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LIDANDO COM 
PROBLEMAS DIFÍCEIS

Não são os acontecimentos que nos ma-
goam, e sim a forma com que reagimos e 
respondemos a eles. Há coisas que podem 

nos magoar ou até mesmo machucar física ou 
economicamente e assim causar sofrimento, mas 
nosso caráter, ou seja nossa identidade(quem 
somos), não deve jamais ser colocado à prova.

Na verdade, as experiências mais difíceis 
tornam-se a base do nosso caráter e desenvolve 
nossa força interior- a liberdade para lidar com 
situações difíceis no futuro e inspirar outros a 
fazerem o mesmo.

Os relatos autobiográficos de prisioneiros de 
guerra no Vietnã fornecem mais um testemunho 
do poder transformador da liberdade pessoal e 
do efeito do uso responsável dessa liberdade na 
cultura da prisão e nos prisioneiros, tanto na-
quela época quanto hoje.

Todos nós conhecemos pessoas que, em cir-
cunstâncias extremamente difíceis e, por vezes, 
enfrentando doenças terminais ou deficiências 
físicas severas, mantêm uma força emocional 
inabalável. A integridade delas é inspiradora! 

Nada consegue causar uma impressão mais 
forte e duradoura em um ser humano do que sa-
ber que alguém conseguiu superar o sofrimento, 
as circunstâncias e assim expressar um valor que 
inspira, enobrece e eleva a vida.

Já citei em outras matérias o nome do escri-
tor Victor Frankl, que escreveu o  livro “Senti-
do da vida”, o autor cita que existem 3 valores 
centrais na vida- a experiência, ou seja, acon-
tecimentos que nos atingem; a criação, ou seja, 
coisas cuja a existência somos responsáveis; e a 
atitude, ou seja, nossa reação a circunstâncias 
difíceis, como uma doença terminal, por exem-
plo. Assim, a atitude é o maior destes valores, 
pois o mais importante é a forma de como nós 
respondemos às experiências.

Circunstâncias difíceis trazem mudanças  de 
paradigmas, novos quadros de referência a par-
tir dos quais as pessoas se enxergam e enxergam 
o mundo, as demais pessoas e as demandas da 
vida. O fato de elas terem uma perspectiva mais 
ampla reflete valores ligados à atitude que aca-
bam por nos elevar e inspirar também.  

Fonte: Baseado no livro: Os 7 hábitos de pes-
soas altamente eficazes, páginas 81 e 82.
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As duas principais estreias 
dessa semana, no cinema, 
vão de um extremo a outro, 

pois ontem chegou aos cinemas de 
todo país o queridinho da crítica e 
grande surpresa La La Land: Can-
tando Estações, ao mesmo tempo 
em que estreou o tão aguardado fil-
me baseado na famosa franquia de 
jogos Assassin’s Creed. O segundo 
vem carregado com o estigma de 
filme de game que tanto desagrada 
à crítica especializada, de forma que 
o filme já estreou bastante malhado 
(no sentido negativo da palavra), já 
o primeiro desponta como grande 
favorito para o Oscar 2017.

Vamos começar falando sobre 
Assassin’s Creed, e deixar o cam-
peão do Globo de Ouro 2017 para 
depois. Quando se ouve boatos de 
adaptação de games para o cinema 
muita gente já torce o nariz, isso 
porque a tarefa é difícil de realizar 
e o produto final é, quase sempre, 
um desastre. Você deve estar se 

perguntando o porquê disso e eu 
vou responder. Veja bem, quando 
uma franquia de games é levada 
para uma mídia tão diferente e com-
plexa, em vários sentidos, como o 
cinema, ela tem um desafio duplo, 
ser ao mesmo tempo um filme que 
agrade a todos – não semente aos 
fãs – e uma boa adaptação. Podemos 
dizer que o mesmo acontece com os 
livros, mas com problemáticas dife-
rentes, de forma que, na maioria das 
vezes, as adaptações literárias apre-
sentam resultados mais satisfatórios 
que as adaptações dos games. Até 
porque, geralmente, os fiéis leitores 
são mais fáceis de agradar do que os 
viciados em games.

Dito isso, é importante saber 
que a pressão sobre Assassin’s Creed 
é muito grande, pois o próprio dire-
tor da empresa francesa responsá-
vel pela franquia de jogos declarou 
abertamente que esse filme seria um 
divisor de águas. Soma-se a isso, um 
sequencia de trailers alucinantes que 

empolgaram muita gente. No fim, 
o que Assassin’s Creed apresenta é 
uma boa adaptação, mas não um 
bom filme.

Isso não quer dizer que o filme 
seja ruim, apenas que ele é um filme 
divertido, para assistir no domingo 
a tarde e não um filme memorável. 
Digo isso com muita tristeza, pois 
nutria uma simpatia particular por 
esse longa. As memórias genéticas 
que o protagonista acessa por meio 
da máquina Animus são de Agui-
lar, um assassino do século XV, e se 
passam em Sevilha, uma das cidades 
que eu mais gosto no mundo. Tive 
a oportunidade de estar em Sevilha, 
na Espanha, em 2011, e confesso 
pra vocês que rever no filme alguns 
pontos referenciais da cidade, como 
La Giralda (Aguilar faz o seu “salto 
da fé” do alto de La Giralda, que é 
o nome dado a um antigo minarete 
islâmico convertido em torre da Ca-
tedral de Sevilha e que mede ao todo 
mais de 104 metros de altura) é algo 
realmente emocionante.

O que falha nesse filme não é 
falta de história ou ação, pelo con-
trário isso ele tem muito, o que falta 
é o elemento surpresa, o filme não 
apresenta nenhum grande twist que 
seja capaz realmente de conectar o 
expectador e a história. De qualquer 
forma, vamos á trama!

Callum Lynch, interpretado por 
Michael Fassbender, descobre que 
é descendente de um membro da 
Ordem dos Assassinos e, via me-
mória genética, revive as aventuras 
do guerreiro Aguilar, seu ancestral 
espanhol do século XV. Dotado de 
novos conhecimentos e incríveis ha-
bilidades, ele volta aos dias de hoje 
pronto para enfrentar os Templá-
rios, que visam obter um antigo ar-
tefato chamado de “Maçã do Éden” e 
que pode acabar com o livre arbítrio 
da raça humana sobre a terra.

Se Assassin’s Creed é um filme 
mediano, mas que deve ser visto por 
diversão, o mesmo não se pode falar 
de La La Land: Cantando Estações. 
O adjetivo que melhor se encaixa 
para ele é, no mínimo, extraordi-
nário. Damien Chazelle, o diretor/
roteirista do filme, não é apenas jo-
vem e talentoso, ele é também ousa-
do e já havia provado isso com seu 
filme anterior, Wiplash – Em busca 
da Perfeição, um filme tenso e tão 
profundo que quem viu passa a re-
conhecê-lo como inesquecível. Seu 
segundo filme, La La Land, deixa 
tudo isso de lado e caminha por uma 
trilha completamente diferente, res-
suscitando um gênero que já foi en-
terrado há décadas em Hollywood, 
os musicais. 

Volta e meia, temos um musical 

ou outro chamando a atenção do 
público no cinema e levando um pa-
cote de estatuetas do Oscar pra casa 
e, venhamos e convenhamos, por 
mais que seja cult, os musicais não 
são a primeira opção de quase nin-
guém que vai aos cinemas e, todos 
os que vão, geralmente o fazem pela 
pressão da crítica e pelo sucesso nos 
festivais e não pelo prazer de ir ver 
personagens cantando por duas ho-
ras ou mais. Foi assim com Moulin 
Rouge, com Chicago, com Dream 
Girls e Os Miseráveis, o grande pú-
blico vai, se emociona, gosta da his-
tória, mas quem sente prazer em ver 
são poucos.

Isso indica que esse gênero, que 
já foi tão apreciado, perdeu espaço 
em meio a secura e a rigidez de nos-
sos dias atuais, uma pena, mas uma 
realidade, mesmo assim, um ou ou-
tro sonhador ainda o traz de volta e 
consegue reverter, mesmo que mo-
mentaneamente, essa situação. La 
La Land: Cantando Estações é um 
desses casos.

O filme começa com um plano 
sequencia incrível de dez minutos 
onde as pessoas presas em um en-
garrafamento saem de seus carros 
para cantar. Parece bobo, mas no 
cinema é poético e vai te deixar sem 
fôlego. Nesse momento, no cinema, 
sua preocupação será: “Meu Deus! 
Vão ser duas horas assim? Gente 
cantando e dançando?” A resposta 
é não e esse é um trunfo do filme, 
são apenas alguns momentos em-
balados por música, em geral os que 
estão relacionados ao desenvolver 
da paixão entre os dois personagens 
principais.

Falando nisso, o elenco é incrí-
vel, mas Emma Stone e Ryan Gosling 
têm uma química que é praticamen-
te natural. Se o filme é um sucesso, 
boa parte dos créditos se deve aos 
dois. Todos os aspectos técnicos 
corroboram para que a história seja 

encantadora, Chazelle conseguiu 
construir um clássico moderno 
com ares e referências da “Era de 
Ouro” do Cinema e, para isso, os 
aspectos técnicos foram essenciais. 
Desde os figurinos até o colorido 
exagerado do trabalho fantástico de 
fotografia. Tudo te leva a pensar que 
a trama se passa nos anos de 1950, 
mas, de repente, um ou outro ele-
mento do nosso tempo traz você de 
volta, relembrando que a história é 
contemporânea. Tudo isso, tendo 
como pano de fundo Hollywood 
e, se tem uma coisa que Hollywood 
gosta, é de si mesma. Esse narcisis-
mo exacerbado poderá ser o res-
ponsável por uma boa quantidade 
de Oscars para esse filme, que de 
uma forma ou de outra será algo 
justo. Injusto mesmo seria deixar 
Emma Stone sem um Oscar esse 
ano, se ela não ganhar, pelo menos 
uma indicação já seria o suficiente.

De qualquer forma, La La Land: 
Cantando Estações já está fazendo 
história, no último domingo, dia 
08, levou pra casa nada menos do 
que 7 estatuetas do Globo de Ouro, 
uma para cada indicação, um feito 
inédito, garantindo seu favoritismo 
na corrida do Oscar 2017.

Vamos à trama! Ao chegar em 
Los Angeles o pianista de jazz Se-
bastian (Ryan Gosling) conhece a 
atriz iniciante Mia (Emma Stone) e 
os dois se apaixonam perdidamen-
te. Em busca de oportunidades para 
suas carreiras na competitiva cida-
de, os jovens tentam fazer o rela-
cionamento amoroso dar certo en-
quanto perseguem fama e sucesso.

Por que ver esse filme? Porque 
essa é uma das poucas oportunida-
des de ver uma boa história, bem 
contada, embalada por ótimas can-
ções fazendo memória a um perío-
do histórico do cinema que é um 
referencial para qualquer amante 
da Sétima Arte. Boa sessão! 

Ministério da Educação 
abre no dia 18 consulta 

pública sobre o novo Enem

EDUCAÇÃO

O Ministério da Edu-
cação (MEC) vai 
abrir a consulta pú-

blica para o novo modelo do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) no próximo 
dia 18, segundo o ministro 
da Educação, Mendonça Fi-
lho. "Espero uma interação 
positiva dos estudantes do 
Brasil, educadores, pesqui-
sadores e todos que possam 
colaborar com o perfeiçoa-
mento do exame que é pa-
trimônio do Brasil", disse o 
ministro em entrevista à im-
prensa.

A intenção é adequar o 
Enem à reforma do ensino 
médio, que atualmente está 
em discussão no Congresso 
Nacional. Pela Medida Pro-
visória (MP) 746/2016, parte 
da carga horária do ensino 
médio é voltada a um apren-
dizado comum, definido 
pela Base Nacional Comum 
Curricular, que ainda está 
em discussão; e, na outra 
parte, o estudante poderá es-
colher entre cinco itinerários 
formativos: linguagens; ma-
temática; ciências da nature-
za; ciências humanas; e for-

Mariana Tokarnia
Repórter da Agência Brasil

mação técnica e profissional.
Algumas possíveis mu-

danças chegaram a ser deba-
tidas, como a possibilidade 
de o exame não servir para 
certificar a conclusão do en-
sino médio e a exclusão dos 
treineiros – aqueles que fa-
zem as provas só para testar 
os conhecimentos. Para eles, 
em troca, seria aplicado um 
simulado nacional, em julho, 
antes do Enem, que ocorre 
no final do ano.

Uma das possibilidades, 
proposta por especialistas, é 
que haja modelos diferentes 
de Enem, mais direciona-
dos para o que os estudantes 
aprenderam na etapa de en-
sino. No final do ano passa-
do, o ministro disse que as 
questões que serão colocadas 
na consulta ainda não esta-
vam definidas.

Atualmente, as notas do 
Enem podem ser usadas para 
ingressar no ensino superior 

público pelo Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), no 
ensino superior privado pelo 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e para obter 
financiamento pelo Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies). Além disso, também 
pode ser usado para obter a 
certificação do ensino mé-
dio.

O resultado do Enem de 
2016 será divulgado no dia 
19 de janeiro.

O ministro Mendonça Filho informou que a consulta pública sobre o novo Enem começa no dia 18

Marcello Casal Jr/Agência Brasil
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MÁQUINA DE LAVAR-LOUÇAS: 
MITO OU REALIDADE?

Hoje a maioria das famílias optam por mo-
rar em casas e apartamentos pequenos, 
talvez pelo custo x benefício e até mesmo 

pela facilidade no dia-a-dia. E muitas vezes por 
não planejar antecipadamente o uso dos espaços, 
os cômodos ficam apertados por conta dos mó-
veis e objetos que fazem parte do local. Hoje, exis-
tem soluções simples que poupam espaço tornan-
do o ambiente mais aconchegante e sem aquele 
aspecto de “apertado”.

A primeira coisa a se considerar é que ao se 
mudar com a família para um local menor você 
terá que diminuir a quantidade de coisas que pos-
sui, pois talvez não caberá todos os móveis e ob-
jetos que tem. Antes de se mudar considere ir ao 
local e levar uma trena para medir todos os cô-
modos e depois medir seus móveis para ver onde 
que dará certo. Se você comprar móveis novos os 
planejados são mais indicados pois são feitos sob 
medida para determinado espaço e podem ir até 
o teto (armários) resultando em mais locais para 
armazenagem.

Uma boa ideia é fazer um armário (mais es-
treito que um guarda-roupas) até o teto em uma 
parede inteira na sala, você pode fazer com portas 
com espelhos e puxadores discretos para não se 
parecer com um guarda-roupas, coloque pratelei-
ras em todo armário, ele poderá ser sua despen-
sa de alimentos, também um local para guardar 
sapatos, bolsas, livros, enfeites de natal, docu-
mentos. Nos quartos opte por utilizar uma cama 
box baú que poderá guardar roupas de cama, 
edredons, travesseiros, malas de viagens e até pe-
quenas escadas, esse tipo de cama pode otimizar 
muito seu espaço no quarto.

Se sua cozinha for americana, você pode op-
tar para rebaixar o muro de divisória e fazer uma 
mesa embutida de frente para a cozinha, pois ela 
certamente poupará mais espaço do que uma 
mesa de jantar. Na área de serviço (lavanderia) 
você poderá utilizar baldes e bacias retráteis (eles 
fecham e poderá guardar em gavetas e armários) 
e cabos telescópicos para vassouras e rodos, pois 
eles ficam menores ao fechar cabendo facilmente 
dentro do seu armário! Ainda na área de serviço, 
o varal de teto é o mais indicado pois ele pode 
ser abaixado para estender as roupas e depois é só 
levantar que ele não ocupa espaço.

Ao optar por morar em locais pequenos lem-
bre-se de planejar o local antes da mudança, não 
ter um grande número de móveis para o local não 
ficar apertado e optar por planejados e objetos 
que podem ser guardados com facilidade (retrá-
teis e dobráveis), use sua criatividade para arma-
zenagem dos objetos da casa: cama e sofá baú, 
armários até o teto, armários disfarçados. Use sua 
criatividade e simplifique! 

Desastre ambiental no 
entorno do Paracatu 

completa 1 ano e Sanepar 
divulga investimentos

MEIO AMBIENTE

A população de Nova Esperança 
sofreu com a falta d´água. Arraste 
de terras para o leito do Ribeirão 
contribuiu ainda mais para seu 

constante processo de assoreamento.
O grande temporal ocor-

rido em 11 de janeiro de 
2016 e que deixou gran-

des rastros de destruição em Nova 
Esperança acaba de completar 01 
ano. À época os prejuízos foram 
enormes, principalmente para a 
população que teve o serviço de 
fornecimento de água interrom-
pido por dias, tendo, portanto 
que improvisar, coletando água 
em poços artesianos particulares 
ou de vizinhos que tinham uma 
capacidade maior de armazena-
mento. Os consumidores ficaram  
sem água entre os dias 12 a 17 de 
janeiro. 

À época, a casa das máquinas 
e as bombas da estação de capta-
ção, instaladas no Ribeirão Para-
catu ficaram submersas pela lama, 
o que impossibilitou o envio da 
água para a Estação de Tratamen-
to da Sanepar, distante cerca de 06 
quilômetros do local. 

O grande volume de terra fez 
com que a geografia do Ribeirão 
fosse visivelmente alterada, mu-
dando a extensão de sua margem, 
diminuindo significativamente 
sua profundidade, dificultando o 
processo de captação.  Para que o 
abastecimento voltasse à normali-
dade, foram retirados diariamente 
do leito do Paracatu certa de 600 
metros cúbicos de barro. 

Com pouca vegetação (matas 
ciliares) em sua volta, o Paracatu 
preocupa tanto as autoridades 
quanto os  ambientalistas. 

Investimento na captação sub-
terrânea

A Sanepar, que há décadas 
extrai do Ribeirão a água que 
abastece a cidade intensificou in-
vestimentos na cidade visando 
otimizar a captação de água, asse-
gurando o abastecimento à popu-
lação.   

Valteir Galdino da Nobrega, 
gerente regional da Sanepar disse 
que “nos últimos meses a Compa-
nhia investiu mais de R$ 1,2 mi-
lhão na interligação de dois poços 
tubulares profundos na cidade, 
ampliando de 25% para 40% o 
fornecimento de água para a po-
pulação por meio de mananciais 
subterrâneos. O investimento 
compreendeu ainda a implanta-
ção de, aproximadamente, 2 mil 
metros de adutora (tubulação de 
médio porte), obras elétricas, ur-
banização e interligações hidráuli-
cas”, explicou Valteir.

Proximidade com rodovias
A proximidade do Ribeirão 

com as Rodovias BR376 e a PR 
463 (Deputado Branco Mendes) 
é outro fator preocupante. Com 
o iminente risco de acidentes e o 
tombamento de caminhões com 
cargas perigosas (óleos/inflamá-
veis) somadas à inexistência de 
uma Área de Proteção Ambien-
tal no local, o recolhimento des-
tes resíduos seria muito difícil e 
a contaminação da água que a 
população consome, seria evento 
fácil de ocorrer. O Projeto de Lei 
12/2016, com data de 18 de março 
de 2016 em que se previa a criação 
de uma APA, enviado pelo execu-
tivo municipal (gestão anterior) 
acabou ficando fora das discus-
sões do legislativo passado e difi-
cilmente será retomado.  Se fosse 
aprovado, ficariam proibidas ou 
restringidas a implantação de ati-
vidades industriais potencialmen-
te poluidoras, capazes de colocar 
em risco o manancial, o exercício 
de atividades capazes de provocar 
erosões de terras ou assoreamento 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

das coleções hídricas. 
 Como nosso solo é arenoso 

(região do Arenito Caiuá), a pre-
sença constante de maquinários 
revolvendo a terra no entorno da 
Bacia Hídrica do Paracatu e mata 
ciliar insuficiente para frear o ar-
raste de terras, o processo de as-
soreamento do Ribeirão acontece 
de forma acelerada, com enormes 
bolsões de areia sendo formados 
ao longo de seu leito. Em face dis-
so a Sanepar anunciou que iniciou 
estudos no sentido de  transferir o 
lugar de captação de água do Para-
catu para outro Ribeirão, o Espe-
rança. 

Perene, mais distante das rodo-
vias e com maior profundidade, o 
que facilitaria a captação de água, 
o Ribeirão Esperança, como seu 
próprio nome sugere, surge como 
grande esperança para equacio-
nar futuras possibilidades de falta 
d´água. 

Imagem atual do local de captação da Sanepar, instalada no Ribeirão Paracatu.

Logo após o ocorri-
do, o Jornal Noroeste 
acompanhou as evo-
luções da tragédia e 
os desdobramentos 
ambientais e sociais 
gerados pelo evento 

A reportagem entrou em contato com a Sanepar para 
saber quais foram os investimentos realizados no 

Sistema de Abastecimento de Água em Nova Esperança. 
A seguinte nota foi encaminhada à nossa redação:

Estas foram as ações que 
a Companhia de Saneamento 
do Paraná (Sanepar) realizou e 
continua executando no sistema 
de abastecimento de Nova Espe-
rança:  

- Estamos e continuamos a 
captar água no Ribeirão Paracatu 
para o abastecimento público da 
população de Nova Esperança. 
Atualmente, mais de 60% da po-
pulação do município é abasteci-
da pelo ribeirão. O que a Sanepar 
enfatiza é a necessidade de cuida-
dos com a preservação ambiental 
nesse manancial como, por exem-
plo, redefinir a ocupação do solo 
na região e recompor – com a 
máxima urgência – a mata ciliar 
em toda sua extensão. 

- Nesses últimos meses a 
Companhia investiu mais de R$ 
1,2 milhão na interligação de dois 
poços tubulares profundos na ci-
dade, ampliando de 25% para 
40% o fornecimento de água para 
a população por meio de manan-
ciais subterrâneos. O investimen-
to compreendeu ainda a implan-
tação de, aproximadamente, 2 

Arquivo JN

Alex Fernandes França

Neste período foram perfurados mais dois poços tubulares 
profundos que deverão ter as obras de interligação iniciadas 
ainda este ano. Com investimento total na perfuração e inter-
ligação de aproximadamente R$ 2,34 milhões

mil metros de adutora (tubulação de 
médio porte), obras elétricas, urbani-
zação e interligações hidráulicas.

 - Também perfurou mais dois 
poços tubulares profundos que de-
verão ter as obras de interligação 
iniciadas ainda este ano. Com inves-
timento total na perfuração e interli-
gação de aproximadamente R$ 2,34 
milhões. Em breve, totalizarão seis 
poços e mais a captação no Ribeirão 
Paracatu. Estas obras vão melhorar, 
ainda mais, os serviços prestados pela 

Sanepar em Nova Esperança, 
garantindo mais conforto e tran-
quilidade à população em caso 
de situações emergenciais, como 
a enfrentada pela empresa no iní-
cio de 2016.

 - Em relação a implantar 
uma nova captação de água, em 
outro manancial de abastecimen-
to superficial para o município, a 
Sanepar está iniciando estudos de 
disponibilidade hídrica para veri-
ficar futura possibilidade. 
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Social
vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Encontro de amigos durante evento na sociedade novaesperancense, 
onde se reuniram lideranças políticas, sociais, comunitárias e forma-
dores de opinião. Na foto estão: empresário e suplente de deputado 
estadual, Eduardo Pasquini, jornalista Osvaldo Vidual Filho 
e delegado de Nova Esperança, dr. Leandro Farnese Teixeira.

Aniversariou na quarta-feira, 11 de janeiro, a prefeita de Presiden-
te Castelo Branco, Gisele Faccin, recebendo os parabéns de fa-
miliares, amigos, funcionários do município e parte da população. 
A prefeita Gisele vem imprimindo um novo e eficiente sistema de 

gestão que coloca sua cidade frente as demais da região noroeste.

Deixando um enorme vazio no peito de quem conviveu de perto e a co-
nhecia, Regina Tereza Rodrigues da Costa Lopes, nos deixou na terça-feira 
(10). Ficou uma tremenda saudade e a certeza que um dia nos reencontra-
remos.
A família enlutada agradece carinhosamente a todos os familiares e ami-
gos que manifestaram as suas condolências e pêsames. Pelos gestos, 
palavras de conforto, carinho e atenção. 
“Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de ar-
canjo, e com a trombeta de Deus; e os que morreram em Cristo ressuscita-
rão primeiro”. (1 Tessalonicenses 4:16)

Saudades...
23/11/1964 - 10/01/2017
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Austeridade e comprometimento 
administrativo marcam os discursos 

da posse do Prefeito, Vice e Vereadores

Como é saber escutar no mundo digital

CRUZEIRO DO SUL

ARTIGO

As 23h 45min do dia 31 
de Dezembro de 2016, 
reuniram-se, previa-

mente, no Auditório Vereador 
Raul Mulon, os representantes 
dos Poderes Legislativo e Exe-
cutivo Municipal (2013-2016), 
autoridades, lideranças e co-
munidade para a Sessão Solene 
de Posse dos Vereadores, Pre-
feito  e Vice-Prefeito Municipal 
eleitos para a gestão 2017/2020, 
Eleição da Mesa Diretora e 
composição das Comissões 
Permanentes da Câmara Muni-
cipal para o biênio 2017/2018.

Os trabalhos tiveram início 
com a composição da Mesa de 
Honra, constituída pelos repre-
sentantes dos Poderes Legisla-
tivo e Executivo (2013-2016), 
para a abertura da Sessão So-
lene de Posse e Transmissão 
de Cargos. Após a execução 
dos Hinos Nacional e do Mu-
nicípio, fora desfeita a Mesa de 
Honra. Em consonância com 
o Regimento Interno e Lei Or-
gânica Municipal que trata das 
normas regimentais de posse 
e transmissão,  deu-se a insta-
lação da legislatura dos diplo-
mados, sob a presidência do 
Vereador Carlos Faustino dos 
Santos (PT) que convidou o Ve-
reador eleito Milton Aparecido 
Andrade da Fonseca (PMDB) 
para secretariar os trabalhos e 
declarou aberta a Sessão Solene 
de Instalação da 16ª Legislatu-
ra, para posse aos novos inte-
grantes do Poder Legislativo e 
do Poder Executivo, bem como 
a eleição da Mesa Diretora da 
Casa de Leis. Foram convo-
cados para compor a mesa, os 
vereadores: Sônia Aparecida 
Senra (PSDB), Eris Luiz dos 
Santos (PSDB), Renato Zam-
bon da Silva (PDT), Milton 
Monteiro (PSDB), Denilson 
Alves da Silva (PP), Celso Al-
ves de Figueiredo (PT) e José 
Machado da Costa (PP). Com 
assento à Mesa do Plenário, 
foram todos convocados pelo 
Presidente Carlos Faustino dos 
Santos a, de pé, braço direito 
estendido, procederem o Ju-
ramento: “PROMETO CUM-
PRIR A CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA 
DO BRASIL/  A CONSTITUI-
ÇÃO DO ESTADO DO PARA-
NÁ / E A LEI ORGÂNICA DO 
MUNICÍPIO / OBSERVAR AS 
LEIS / DESEMPENHAR, COM 
LEALDADE, O MANDATO 
QUE ME FOI CONFERIDO / 
E TRABALHAR PELO PRO-
GRESSO DO MUNICÍPIO DE 
CRUZEIRO DO SUL / E PELO 
BEM ESTAR DE SEU POVO”. 
Realizado o juramento pelos 
vereadores eleitos que ratifi-
caram o juramento por ordem 
de chamada nominal: ASSIM 
O PROMETO, o senhor Presi-
dente declarou a todos empos-
sados, oportunidade em que 
convocou a todos para as assi-
naturas no Termo de Posse que 

A maioria das pessoas sabe 
ou pelo menos já leu em 
alguma mensagem que 

para se comunicar adequadamen-
te é preciso aprender a escutar. 
Sim, escutar sem querer responder 
o tempo todo. Escutar para com-
preender o outro e assimilar o que 
ele quer expressar e não já ficar 
bolando o que vai dizer como res-
posta ou interromper sem nem dar 
chance ao outro falar.

 Pois bem, e como é isso nos 

estava sobre a mesa. 
O senhor presidente passou-

-se para a eleição da Mesa Direto-
ra e constituição das Comissões 
Permanentes da Casa, infor-
mando que só houvera o registro 
de uma única Chapa para Mesa 
Diretora: Chapa Solidariedade, 
Respeito, Comprometimento e 
Trabalho, constituída Presiden-
te: Milton Aparecido Andrade 
da Fonseca; Vice-Presidente: 
Sônia Aparecida Senra; 1º Secre-
tário: Denilson Alves da Silva; 
2º Secretário: Renato Zambom 
da Silva e Tesoureiro: Eris Luiz 
dos Santos e Comissões Perma-
nentes da Casa: 1. COMISSÃO 
ESPECIAL DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO: PRESIDENTE: 
Eriz Luiz dos Santos (PSDB); 
RELATOR: Denilson Alves da 
Silva (PP) e MEMBRO:  Carlos 
Faustino dos Santos (PT) 2. CO-
MISSÃO ESPECIAL DE REDA-
ÇÃO E JUSTIÇA: PRESIDEN-
TE: Milton Monteiro (PSDB); 
RELATOR: José Machado da 
Costa (PP) e MEMBRO: Re-
nato Zambom da Silva (PDT); 
3. COMISSÃO ESPECIAL DE 
OBRAS E SERVIÇOS PÚBLI-
COS: PRESIDENTE: Eris Luiz 
dos Santos (PSDB) RELATOR: 
Sônia Aparecida Senra (PSDB) e 
MEMBRO: Carlos Faustino dos 
Santos (PT) e 4. COMISSÃO 
ESPECIAL DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA, SAÚDE PÚBLICA 
E ASSISTÊNCIA SOCIAL: PRE-
SIDENTE: Denilson Alves da 
Silva (PP); RELATOR: Milton 
Monteiro (PSDB) e MEMBRO: 
Renato Zambon da Silva, tendo 
sido eleitos, por aclamação un, 
proposta pelo Presidente Carlos 
Faustino dos Santos. 

O Presidente Carlos Faustino 
dos Santos passou a Presidência 
para o Presidente Eleito, Verea-
dor Milton Aparecido Andrade 
da Fonseca. O Presidente eleito 
agradeceu a Deus, a confiança 
de todos os companheiros, de 
sua família e da comunidade 
que nele confiara. Enfatizou que 
estará, durante todo o seu man-
dato, nos dois próximos anos, 
empenhado em desenvolver um 
trabalho de respeito para com 
todos os pares, independente-
mente de Sigla Partidária, uma 
vez que não há partidos no tra-
balho legislativo, mas um grupo 
empenhando em construir um 
Município mais justo e iguali-
tário para todos que nele vivem. 
Disse que com o apoio dos com-
panheiros, neste último ano do 
mandato que findara, devolvera 
R$ 143.388,43 (Cento e quaren-

ta e três mil, trezentos e oitenta e 
oito reais e quarenta e três cen-
tavos), aos cofres do Município, 
numa demonstração de respon-
sabilidade e comprometimento 
com a administração pública, 
sem com isso deixar de propiciar 
as condições financeiras neces-
sárias para que todos os compa-
nheiros de Casa pudessem por 
em prática suas tarefas legisla-
tivas.  Enfatizou, ainda, que es-
taria conduzindo as ações legis-
lativas para o fortalecimento do 
Poder, dos companheiros verea-
dores e, por extensão, para uma 
relação harmônica e responsável 
com o Poder Executivo. Para 
tanto, disse contar com o apoio 
de todos os vereadores, para que 
as propostas de trabalho pudes-
sem ser exequíveis. Desejou a 
todos um Ano de 2017 repleto 
de realização. 

O senhor Presidente, verea-
dor Milton Aparecido Andrade 
da Fonseca, convidou a verea-
dora Sônia Aparecida Senra e o 
Vereador Eris Luiz dos Santos 
para ladearem e conduzirem os 
senhores Ademir Mulon – Pre-
feito Eleito, e Marco César Su-
gigan – Vice-prefeito eleito até à 
Mesa para prestarem juramento 
e serem empossados nos cargos, 
respectivamente. Tendo sido 
conduzidos à Mesa, o senhor 
Presidente convidou-os para, de 
pé e braço direito estendido re-
petirem o juramento: “PROME-
TO  DEFENDER E CUMPIR 
A CONSTITUIÇÃO DA RE-
PÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL; A CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO PARANÁ E A 
LEI ORGÂNICA MUNICIPAL. 
OBSERVAR AS LEIS; PROMO-
VER O BEM GERAL DA MU-
NICÍPIO  DE CRUZEIRO DO 
SUL E DESEMPENHAR, COM 
LEALDADE E PATRIOTISMO  
AS FUNÇÕES DO MEU CAR-

GO”. Após cumprimento do 
ritual de posse, o senhor Presi-
dente declarou empossados nos 
respectivos cargos os Senhores 
Ademir Mulon -  Prefeito Mu-
nicipal e Marco César Sugigan _ 
Vice Prefeito Municipal. 

O senhor Ademir Mulon, 
Prefeito empossado, fez uso da 
palavra. Primeiramente, agrade-
ceu a Deus pela sua eleição e a 
confiança nele depositada, atra-
vés do empenho dos vereadores 
eleitos e os não eleitos; da sua 
família; dos líderes municipais, 
dos funcionários públicos e da 
população de um modo geral. 
Fez um breve histórico de todos 
os prefeitos que administraram 
o Município e a importância de 
cada um deles para a construção 
que  hoje se percebia. Enfatizou 
não estaria medindo esforços, 
como sempre fizera para promo-
ver uma Cruzeiro do Sul voltada 
para o atendimento dos anseios 
da sua população, em especial os 
que mais precisam das políticas 
públicas.  Enfatizou, ainda, que 
sendo este seu quarto mandato, 
tinha a certeza das prioridades 
do Município e estaria buscan-
do, incansavelmente, juntamen-
te com a Equipe de Trabalho, os 
meios para executar um bom 

trabalho. Salientou que havia 
muito para ser feito e por isso, 
contava com a colaboração de 
todos, em especial dos verea-
dores, para que o Plano de Go-
verno que apresentara durante 
a campanha, fosse executado a 
contento.  Conclamou a todos 
para um trabalho harmônico e 
construtivo. Que se discutissem 
ideias voltadas para o engrande-
cimento de todos, principalmen-
te aqueles que mais dependem 
do Poder Público, evitando-se a 
discussões vazias e desprovidas 
de propósitos enriquecedores. 
Salientou que o país passava por 
uma crise sem precedente e que 
a mesma afetava o Município so-
bremaneira. Comparou que em 
seu primeiro mandato a Folha 
de Pagamento consumia 38% da 
Receita e que hoje beirava o per-
centual máximo permitido pela 
legislação. Por isso tinha cons-
ciência de que o mandato que se 
iniciava dependeria de decisões 
amargas para que o saneamento 
do Município pudesse se ade-
quar à nova realidade financei-
ra. Concluiu desejando êxito e 
prosperidade a  todos no Ano 
Novo que se iniciava. 

O senhor Presidente decla-
rou encerrada a Sessão Solene 

de Posse da 16ª Legislatura da 
Administração do Município 
de Cruzeiro do Sul e convidou a 
todos para se dirigirem ao Paço 
Municipal Prefeito Jorge Duar-
te Cantele para a Assinatura do 
Termo de Posse e Transmissão 
de Cargo do Poder Executivo e 
para um coquetel a ser servido 
no local. No Gabinete do Prefei-
to, foram apostas as assinaturas 
e efetivação da Posse do Prefeito, 
Ademir Mulon e Vice-Prefeito, 
Marcos César Sugigan. A sole-
nidade de Transmissão de Car-
gos foi agraciada com as falas de 
um bom trabalho dos senhores 
Ademir Mulon, Prefeito Mu-
nicipal; Marcos César Sugigan, 
Vice-Prefeito Municipal; do 
Presidente da Câmara, Vereador 
Milton Aparecido Andrade da 
Fonseca e do Primeiro Secretá-
rio, Vereador Denilson Alves da 
Silva. Após o coquetel, a Festa 
de Posse e Transmissão dos no-
vos representantes dos Poderes 
Legislativo e Executivo do Mu-
nicípio de Cruzeiro do Sul, teve 
continuidade na Praça Central 
Antonio Morais de Barros, com 
a participação de mais de 2 mil 
pessoas que se divertiam ao som 
especificamente oferecido para 
essa finalidade.

Fotos: Divulgação

*Por Sulamita Mendes dias atuais, de mídias sociais? Como 
posso escutar alguém se estamos 
em um mundo do faz de conta que 
está tudo bem, todo mundo é igual 
e pensa da mesma forma? Algumas 
pessoas desconhecem que vivem 
em uma bolha de opiniões. Exato, 
não conseguem perceber que nem 
todo mundo pensa igual ao que elas 
defendem. É lógico que os iguais se 
atraem no mundo digital e que nas 
redes sociais muitos somem de nos-
sa timeline não porque deixaram de 
ser nossos amigos, mas porque não 
compartilham de mesmas opiniões 
e gostos e automaticamente (lite-

ralmente falando) elas começam a 
aparecer cada vez menos.

 E o que isso tem a ver com 
aprender a escutar? Oras, se uma 
pessoa entra em nossa página e 
escreve algo que contradiz o que 
defendemos, normalmente perde-
mos a chance de aprender com a 
diferença se já saímos brigando, ou 
seja, não damos chance para “es-
cutar”.  Com isso, ficamos cada vez 
mais incapacitados para o diálogo, 
para o novo, para o crescimento. 
Não quer dizer que haja necessida-
de de mudança de opinião, mas não 
precisamos e não devemos nos fe-

char para o mundo e para opiniões 
contrárias.

 Isso também se repete no am-
biente físico é lógico. No passado 
se respeitava a opinião do outro, se 
conversava valorizando o diálogo 
e aprendendo com opiniões con-
trária. Hoje a pessoa sabe que sua 
opinião política ou sobre um filme 
ou qualquer outro assunto é contrá-
rio e mesmo assim, se fecha para a 
troca de opiniões e se fecha em de-
fesas de suas opiniões. Na verdade, 
não quer a conversa, quer a briga. 
Muitas vezes a falta de habilidade 
em escutar é acompanhada de in-

terrupções ou de expressões faciais 
que dizem, “não avance que não vai 
dar em nada, não estou te ouvindo, 
tenho minha opinião e pronto”.

 Loucura! Loucura porque não 
tem como fazer de conta que a 
opinião contrária não existe e que 
é possível se fechar e só conversar 
com quem comunga do mesmo 
raciocínio, do mesmo argumen-
to. Loucura porque cada vez mais 
o mundo fica pequeno a partir do 
momento que acontece o boicote ao 
novo, ao diferente. Com isso, é pro-
movida uma comunicação de raiva, 
de ganha-ganha ou de perde-perde. 

Dia desses ouvi de uma amiga uma 
frase que resolvi aplicá-la em mui-
tos momentos de minha comuni-
cação. Preciso me comunicar com 
minha mente e meu coração, não 
posso deixar para me comunicar 
com o estômago. Por isso, temos 
que aprender novamente a escutar, 
quem sabe muitos conflitos resul-
tem em crescimento e inovação.

 
*Sulamita Mendes é especialista em 

comunicação e marketing, doutoranda em 
psicologia social e professora do Centro 
Europeu (www.centroeuropeu.com.br), de 
Curitiba (PR)
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Para 58% dos empresários de varejo e 
serviços, 2017 será um ano melhor na 
economia, mostra SPC Brasil e CNDL

Volume de vendas abaixo do esperado e aumento dos custos 
pioraram a situação das empresas no ano passado e 48% fizeram 

cortes no orçamento em 2016. Apesar do retrospecto ruim, um 
terço dos empresários pretende ampliar seus negócios em 2017

Uma pesquisa realizada 
pelo Serviço de Pro-
teção ao Crédito (SPC 

Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) com empresários do 
varejo e prestadores de serviços 
das 27 capitais e do interior do 
Brasil mostra que ao menos par-
te dos entrevistados está otimista 
com relação às expectativas para 
2017: para 58,4% a economia 
será melhor neste ano do que em 
2016.

Apenas 8,4% acreditam que 
a conjuntura econômica ficará 
pior e, entre estes, 39,7% afir-
mam que uma das principais 
consequências será a dificuldade 
em economizar e fazer reser-
va financeira ou capital de giro. 
32,4% afirmam que farão menos 
compras e outros 32,4% vão dei-
xar de comprar coisas que a em-
presa não precisa porque terão 
menos dinheiro e 26,5% acredi-
tam que será mais difícil manter 
as contas em dia.

Para superar os problemas 
decorrentes da crise econômica 
do país que persistirem em 2017, 
28,7% das empresas pretendem 
pagar mais coisas à vista, 25,5% 
farão pesquisas de preço e 24,1% 
irão negociar e pedir mais des-

contos na hora das compras. Na 
lista dos problemas mais impor-
tantes para serem resolvidos em 
2017 na opinião dos empresários 
se destacam: crise econômica 
(61,9%), corrupção (60,5%), vio-
lência (51,6%) e inflação (47,8%).

Mesmo com a maioria acre-
ditando que o ano será melhor 
do que o anterior, ainda há 
36,7% que temem que o país 
não consiga sair da crise. Esse 
é o temor mais citado pelos en-
trevistados. Em seguida, apare-
ce o medo de ter que fechar a 
empresa (18,6%), ser vítima de 
algum tipo de violência (15,6%) 
e não conseguir pagar as dívidas 
(13,5%).

Para o presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro, é importante 
ter em vista que mesmo no ce-
nário mais otimista, a superação 
do quadro econômico será um 
processo lento. “Isso, no entanto, 
não significa que ninguém possa 
crescer. Há empresas que mes-
mo na crise conseguem avançar. 
Isso depende fundamentalmente 
do setor, mas também de atitu-
des que podem estar ao alcance 
do empresário. O momento exi-
ge que todas as decisões toma-
das no âmbito da empresa sejam 
muito informadas, com a devida 

avaliação dos riscos envolvidos”, 
afirma Pinheiro.

Um terço dos empresários 
pretende ampliar seus negó-
cios em 2017

Em relação à própria em-
presa, 58,4% dos entrevistados 
estão animados para concreti-
zar seus projetos e 27,4% estão 
sem expectativas, positivas ou 
negativas. Há ainda 8,8% que se 
dizem desanimados com tudo. 
Para 2017, 29,1% dos empre-
sários afirmam não ter algum 
projeto específico, mas têm a 
esperança de que coisas boas 
acontecerão. Cerca de 27,6% 
pretendem ampliar o negócio e 
20,9% lançar novos produtos ou 
serviços.

Questionados sobre suas 
intenções para este novo ano, 
17,0% afirmaram que compra-
rão equipamentos, 9,2% preten-
dem fazer aplicações periódicas 
de investimentos, seja na pou-
pança ou outras opções como 
renda fixa e CDB e 5,0% preten-
dem financiar um automóvel, 
seja carro ou moto.

Retrospectiva 2016: vendas 
ruins e aumento dos custos

De acordo com a pesquisa 
do SPC Brasil e da CNDL, os 
empresários avaliam 2016 como 
pior do que o ano anterior: para 
62,3% dos empresários de varejo 
e serviços, ao longo de 2016 as 
condições gerais da economia 
pioraram na comparação com 
2015, enquanto 26,3% opinaram 
que as condições nem melho-
raram nem pioraram e apenas 
9,4% notaram alguma melhora.

Quanto à situação financeira 
da própria empresa, 48,3% acha 
que piorou e 14,7% afirmam que 
a situação melhorou. Entre estes, 
os principais motivos citados fo-
ram o aumento do volume de 
vendas (48,8%) e o aumento da 
carteira de clientes (37,2%).

Já entre as empresas que afir-
mam que a situação da empresa 
piorou, os principais motivos 
foram os resultados ruins das 
vendas (63,5%) e o aumento dos 
custos, que resultaram em dimi-
nuição da margem de lucro para 
não perder vendas (29,0%).

Seis em cada dez empresá-
rios (60,2%) conseguiram man-
ter as contas em dia em 2016, 
mas 22,1% ficaram com muitos 
compromissos no vermelho, 
17,3% tiveram que reduzir o mix 
de serviços e produtos e 6,4% 
acabaram sendo registradas em 
órgãos de proteção ao crédito. O 
levantamento mostra uma redu-
ção de nove pontos percentuais 
no número de empresas que 
conseguiram fazer uma reserva 
financeira entre 2015 e 2016, que 
passou de 20,9% para 11,6%.

“Mesmo que o Brasil ainda 
esteja no meio de uma crise eco-
nômica nesse começo de 2017, 
uma quantidade considerável de 
empresários está relativamente 

confiante com relação aos seus 
negócios. Isso é explicável pelo 
fato de que muitos deles acre-
ditam que uma gestão eficiente 
de seu próprio negócio, com 
ajuste de estoques e do portfólio 
de produtos, além de criativida-
de, pode ajudá-los a enfrentar e 
driblar as dificuldades impostas 
pelo fraco ambiente econômi-
co", afirma o presidente do SPC 
Brasil, Roque Pellizzaro. 

48% das empresas fizeram 
cortes ou ajustes no orçamento 
em 2016

Seis em cada dez empresários 
(59,6%) acreditam que as de-
mais empresas de seu segmento 
estão em condições semelhantes 
à sua. Quase a metade (48,1%) 
das empresas teve que fazer cor-
tes ou ajustes no orçamento de 
2016 e entre as principais medi-
das tomadas estão a demissão de 
funcionários (59,2%), corte na 
conta de telefone fixo ou celular 
(34,9%) e na conta de luz e/ou 
água (26,8%).

Entre as empresas que ti-
veram que demitir, a média foi 
de 2,5 funcionários. Outros 6% 
afirmam que ainda terão que 
demitir funcionários em 2017 
e 18% ainda não se decidiram. 
Para realizar as atividades da 
empresa com uma quantidade 
menor de funcionários, 26,3% 
das empresas redistribuíram as 
atividades entre os outros mem-
bros da equipe. 25,0% afirma-
ram que houve redução da de-
manda de trabalho, e que não foi 
necessário redistribuir.

28% dos empresários adia-
ram os planos que tinham em 
2016

Apenas 16,7% dos empresá-
rios conseguiram realizar todos 
os planos que tinham para 2016 
e 27,4% realizaram parcialmen-
te. Porém, 15,0% afirmam ter 
adiado os planos para 2017 e ou-
tros 12,8% por tempo indeter-
minado. Entre os projetos que as 
empresas conseguiram realizar, 
o ranking permaneceu igual ao 
da pesquisa de 2015: a compra 
de equipamentos (29,6%), o pa-
gamento de dívidas (27,1%), o 
aumento das vendas (21,8%) e a 
realização de uma grande refor-
ma (20,4%).

Entre os projetos que as 
empresas não conseguiram rea-
lizar, os destaques são não ter 
conseguido aumentar as vendas 
(38,4%), fazer uma grande re-
forma (30,0%), comprar equi-
pamentos (21,2%) e ampliar a 
equipe de funcionários (17,2%). 
Os motivos alegados pelas em-
presas que não conseguiram 
realizar seus planos foram falta 
de recursos financeiros próprios 
(33,6%), a insegurança em gas-
tar dinheiro e acabar não conse-
guindo pagar (30,7%) e o preço 
das coisas (22,1%) e dos juros de 
financiamentos (20,1%) terem 
ficado muito altos.

ECONOMIA
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Porque é louvável que, 
por motivo de sua consciên-
cia para com Deus, alguém 
suporte aflições sofrendo in-
justamente.

Pois que vantagem há em 
suportar açoites recebidos 
por terem cometido o mal? 
Mas se vocês suportam o so-
frimento por terem feito o 
bem, isso é louvável diante 
de Deus.

Para isso vocês foram 
chamados, pois também 
Cristo sofreu no lugar de vo-
cês, deixando-lhes exemplo, 
para que sigam os seus pas-
sos.” 1 Pedro 2:19-21

O que nos diz o Senhor 
através desta palavra?

“...se vocês suportam o 
sofrimento por terem feito 

o bem, isso é louvável diante 
de Deus.”

Se algum de nós sofre, ape-
sar de ter feito o bem, e sabe 
suportar esse sofrimento, isso 
é agradável a Deus, é louvável 
diante de Deus!

Difícil viver essa situa-
ção! Porque gostamos de ser 
elogiados, reconhecidos, lou-
vados. Isso é próprio da na-
tureza humana. Muitas vezes 
fazemos o bem para ser vistos, 
justamente em busca da apro-
vação dos outros. Isso nos 
torna orgulhosos e o orgulho 
nos afasta de Deus!

Agora, fazer o bem e ser 
mal compreendidos e critica-
dos e, mesmo assim, suportar 
tudo, é difícil. No entanto é o 
que Deus pede de nós.

Porque isso leva à morte 

do “eu”, à morte do orgulho, 
ao coração humilde, como 
diz o salmo: “O sacrifício 
aceitável a Deus é o espíri-
to quebrantado; ao coração 
quebrantado e contrito não 
desprezarás, ó Deus.” Salmo 
51:17

Importante para nós é se-
guir o exemplo de Jesus, se-
guir os passos de Jesus.

Como era o agir de Jesus?

"Ele não cometeu pecado 
algum, e nenhum engano foi 
encontrado em sua boca.

Quando insultado, não 
revidava; quando sofria, não 
fazia ameaças, mas entrega-
va-se àquele que julga com 
justiça.

Ele mesmo levou em seu 
corpo os nossos pecados so-

bre o madeiro, a fim de que 
morrêssemos para os peca-
dos e vivêssemos para a jus-
tiça; por suas feridas vocês 
foram curados.

Pois vocês eram como 
ovelhas desgarradas, mas 
agora se converteram ao Pas-
tor e Bispo de suas almas.” 1 
Pedro 2:22-25

Jesus insultado, não re-
vidava. Sofrendo, não fazia 
ameaças.

ENTREGAVA-SE ÀQUE-
LE QUE JULGA COM JUS-
TIÇA!

Fez-se obediente como 
servo até ser morto na cruz.

Este é o exemplo de Jesus. 
Isto é o que Senhor quer 

de nós: que, seguindo o exem-
plo de Jesus, cheguemos ao 

máximo limite de morrermos 
totalmente para nós mesmos 
e de darmos a vida juntamen-
te com Ele!

Porque aqueles discípu-
los não reconheceram logo a 
Jesus? Eram tão amigos, tão 
íntimos, como puderam não 
reconhecê-lo? Estariam as-
sim tão envolvidos na pesca-
ria? Estariam sem rumo, sem 
perspectivas de vida agora 
que o Mestre não estava mais 
com eles? 

Foi preciso que João os 
alertasse: “É o Senhor!”

Queridos irmãos, não es-
tará sucedendo o mesmo co-
nosco? Estará Jesus do nosso 
lado sem que o enxerguemos, 
sem que o reconheçamos? Va-
mos falar com Ele:

Jesus, será que estás do 

meu lado e não estou te reco-
nhecendo?

Revela-te a mim, Senhor! 
Abre meus olhos!

Abre os olhos do meu en-
tendimento para que eu pos-
sa, além de ver-te, reconhe-
cer-te como o dom de Deus, 
o dom especialíssimo que me 
concede Vida, que em ensina 
a Verdade e que me mostra o 
Caminho a seguir.

Fala ao meu coração, Se-
nhor! Tira a venda dos meus 
olhos! Abre os olhos do meu 
coração!

Comunica-me tua graça, 
tua luz, tua bênção incompa-
rável, teu alento, tua sabedo-
ria, teu amor infinito!

Preciso de ti, Jesus! Ah! 
Quanto eu preciso de ti! Re-
vela-te a mim, por teu amor e 
por tua misericórdia!

TEMPO COM MEU DEUS:  
CRISTO NOS DEIXOU O EXEMPLO

Maria Lúcia Zapata Lorite | Serva do Senhor
Autora do livro Tempo com meu Deus

No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS

Feriados prolongados deverão impulsionar 
a economia, diz Ministério do Turismo

Número de pessoas com pressão alta 
aumenta em todo o mundo, diz estudo

Os dias de folga po-
derão impulsionar 
a economia bra-

sileira, segundo estudo do 
Ministério do Turismo. A 
pasta espera que as viagens 
nos fins de semana pro-
longados por feriados que 
caem na segunda, terça, 
quinta ou sexta-feira inje-
tem R$ 21 bilhões a mais 
na economia em 2017. A 
projeção divulgada hoje 
(12) considerou um acrés-
cimo de 22 dias de folga, 
quando 10,5 milhões de 
viagens deverão ser feitas.

Na contramão de ou-
tros setores que projetam 
prejuízos com os feriados, 
como o comércio e a in-
dústria, o Ministério do 
Turismo acredita que as 
viagens e o consumo nos 
dias de folga gerarão ren-
da e emprego. O turismo, 
de acordo com o Conselho 
Empresarial de Hospitali-
dade e Turismo da Confe-
deração Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços e 
Turismo (CNC), é grande 
impulsionador de mais 52 
áreas, direta ou indireta-

mente.
O feriado que deve ge-

rar maior impacto é o Dia 
de Nossa Senhora Apare-
cida, em 12 de outubro, 
quando 1,94 milhão de via-
gens movimentarão R$ 3,9 
bilhões na economia.

O levantamento foi fei-
to pelo Ministério do Tu-
rismo, em parceria com a 
Fundação Getulio Vargas, 
levando em consideração 
os feriados de 21 de abril 
(Tiradentes, sexta-feira), 1º 
de maio (Dia do Trabalho, 
segunda-feira), 15 de ju-
nho (Corpus Christi, quin-
ta-feira), 7 de setembro 
(Independência do Brasil, 
quinta-feira), 12 de outu-
bro (Dia de Nossa Senhora 
Aparecida, quinta-feira) e 
2 de novembro (Finados, 
quinta-feira). O Carnaval, 
a Semana Santa, o Natal e 
Réveillon foram desconsi-
derados, porque via de re-
gra geram fins de semana 
prolongados e a ideia da 
projeção foi levantar qual o 
valor a ser acrescentado na 
movimentação econômica 
nacional em 2017.

O número de pessoas 
com pressão arterial 
alta aumentou subs-

tancialmente em todo o mun-
do nos últimos 25 anos, colo-
cando bilhões em risco elevado 
de doenças cardíacas, acidente 
vascular cerebral e doenças re-
nais, diz um novo estudo pu-
blicado na terça-feira. As infor-
mações são da agência chinesa 
Xinhua.

Pesquisadores do Insti-
tuto de Métricas de Saúde e 
Avaliação da Universidade de 
Washington (EUA) analisa-
ram 844 estudos de 154 países 
que incluíram 8,69 milhões de 
participantes para examinar 
a carga de saúde associada à 

SAÚDE

A expectativa é de que as viagens nos fins de semana prolongados injetem R$ 21 bilhões a mais na economia em 2017 

José Cruz/Agência Brasil

Arquivo/Agência Brasil
pressão arterial sistólica (PAS), 
a pressão quando o coração bate 
enquanto bombeia sangue.

De acordo com o estudo 
publicado na revista científi-
ca americana Journal of the 
American Medical Association 
(JAMA), a PAS de pelo menos 
110 mm Hg tem sido relaciona-
da a múltiplos resultados car-
diovasculares e renais, incluin-
do doença cardíaca isquêmica, 
doença cerebrovascular e doen-
ça renal crônica.

Verificou-se que a taxa de 
pressão arterial sistólica de 
pelo menos 110 a 115 mmHg 
aumentou de 73.119 para cada 
100 mil pessoas em 1990, para 
81.373 por 100 mil em 2015 

e que a PAS de 140 mmHg ou 
mais, uma condição conhecida 
como hipertensão, aumentou 
de 17.307 pessoas em 1990 para 
20.526 por 100 mil pessoas.

No geral, estima-se que 3,5 
bilhões de indivíduos tenham 
um nível de PAS de pelo menos 
110 a 115 mm Hg e 874 milhões 
de indivíduos tinham hiper-
tensão em 2015. Além disso, o 
aumento da PAS foi associado 
a mais de 10 milhões de mortes 
em 2015, um aumento de 1,4 
vezes desde 1990, tornando-o 
a principal contribuinte global 
para a morte evitável.

O maior número dessas 
mortes deveu-se à cardiopatia 
isquêmica (4,9 milhões), aci-

dente vascular cerebral hemor-
rágico (2,0 milhões) e acidente 
vascular cerebral isquêmico (1,5 
milhão), disse o estudo. "Essas 
estimativas são preocupantes", 
escreveram os pesquisadores, 
acrescentando que "a epidemia 
global de obesidade pode au-
mentar ainda mais a PAS em 
algumas populações".

O estudo também descobriu 
que a China, a Índia, a Rússia, 
a Indonésia e os Estados Unidos 
representaram mais da metade 
dos anos de vida perdidos devi-
do à elevação da PAS.

"Tanto o número projetado 
quanto a taxa de prevalência de 
PAS de pelo menos 110 a 115 
mmHg provavelmente conti-

nuarão a aumentar globalmen-
te", disse o estudo. "Essas desco-
bertas devem apoiar o aumento 

dos esforços para reduzir a car-
ga da doença."

Agência Xinhua

A medição regular da pressão arterial ajuda a identificar possí-
veis problemas  
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Após formatura de 2.800 soldados, 
Richa anuncia contratação de mais 200

O governador Beto Ri-
cha anunciou nesta 
quinta-feira (12), em 

Curitiba, ao concluir a for-
matura de quase 2.800 novos 
policiais e bombeiros, a con-
tratação de mais 200 suplentes 
do concurso da Polícia Mili-
tar, que também concluíram a 
formação. “Chegamos, assim a 
quase 3 mil novos profissionais 
da Polícia Militar. Isso é uma 
demonstração clara da nossa 
prioridade à segurança pública, 
que é o grande clamor da po-
pulação, e evidência da saúde 
financeira do Paraná”, afirmou 
o governador.

“Enquanto muitos estados 
estão com dificuldades de pagar 
seus servidores, graças ao ajus-
te fiscal que promovemos no 
Paraná, temos condições não 
só de pagar os salários como 
contratar novos servidores para 
uma área tão essencial como a 
segurança”, ressaltou.

Na solenidade de Curitiba, a 
quinta desta semana, se forma-
ram 1.098 soldados, sendo 786 
policiais e 312 bombeiros, que 
atuarão na capital, na Região 
Metropolitana e no Litoral. A 
solenidade lotou o estaciona-
mento do Palácio Iguaçu, com 
a presença maciça de familia-
res e amigos dos novos solda-
dos. Muitos levaram crianças 
vestidas com a farda da Polícia 
Militar. “Ver o entusiasmo e a 
alegria dos novos soldados nos 
indica que estamos no caminho 

certo”, afirmou o governador. 
Durante a semana, ele partici-
pou de formaturas em Londri-
na, Maringá, Cascavel e Ponta 
Grossa.

Em Curitiba, o governador 
ressaltou a assinatura, também 
nesta quinta-feira, do contrato 
de financiamento com o Banco 
Interamericano de Desenvol-
vimento (BID) para o Paraná 
Seguro, programa que concen-
tra as diversas ações e investi-
mentos em segurança. “Vamos 
investir fortemente em mais 
equipamentos, mais viaturas e 
em aperfeiçoamento dos nossos 
policiais”, disse ele. 

CONDIÇÕES DE TRABA-
LHO - Além da ampliação do 
efetivo, destacou o governador, 
o Governo do Paraná fez inves-
timentos em melhoria nas con-
dições de trabalho das polícias. 
Ele citou a suplementação, em 
R$ 103 milhões, do orçamen-
to da Secretaria da Segurança 
Pública, para compra de mais 
1.100 viaturas novas, que se 
somam às 1.200 adquiridas há 
dois anos. Foram comprados 
também 8 mil coletes balísti-
cos, armas e munições. “Aguar-
damos a entrega de armas de 
longo alcance para melhorar a 
segurança de nossos policiais 
no combate ao crime”, disse o 
governador.

Ele falou sobre a valorização 
dos servidores e lembrou que o 
Governo Estadual está implan-

tando progressões e promoções 
para os funcionários. Só na 
Polícia Militar serão implanta-
das, a partir de janeiro, 1.600 
promoções e 9 mil progres-
sões. “Praticamente a metade 
do efetivo de policiais militares 
receberá aumento nos seus sa-
lários”.

PREVENÇÃO – O reforço 
no contingente da Polícia Mili-
tar se reflete diretamente na re-
dução da criminalidade, segun-
do o secretário de Estado da 
Segurança Pública e Adminis-
tração Penitenciária, Wagner 
Mesquita. “Os novos policiais e 
bombeiros militares passaram 
por dez meses de formação, 
com aulas e estágios operacio-
nais nas ruas. Estão preparados 
para o policiamento preventivo 
e ostensivo. O efetivo bem apli-
cado, obedecendo estatística 
de incidência criminal, tem o 
reflexo imediato na diminuição 
dos crimes”, explicou. “Os sol-
dados já estavam atuando nas 
ruas durante o estágio opera-
cional. Agora, com a formatura, 
eles serão distribuídos confor-
me a necessidade dos municí-
pios”, disse ele.

MAIS IMPORTANTE – 
Para o comandante-geral da 
PM, coronel Maurício Tortato, 
a contratação de novos poli-
ciais é o investimento mais im-
portante na área de segurança. 
“Ainda que a gente invista mui-

to em tecnologia, em material 
bélico e viaturas, o imprescindí-
vel para a segurança das nossas 
famílias e das comunidades é a 
presença ostensiva e a atuação 
do militar estadual. “Os novos 
soldados que integram as for-
ças de segurança do Paraná são 
uma demonstração do respeito 
do governador com a sociedade 
e a Polícia Militar”, complemen-
tou.

PREPARAÇÃO – O co-
mandante do Corpo de Bom-
beiros do Paraná, coronel Juceli 
Simiano Júnior, destacou a pre-
paração dos novos bombeiros, 
que tiveram formação de 1.700 

horas em sala de aula, além do 
estágio operacional. “Tenho a 
convicção de que estão prepa-
rados para desempenhar plena-
mente suas atividades em Curi-
tiba, Região Metropolitana e no 
Litoral”, afirmou. 

De acordo com ele, parte do 
efetivo já será destacada para o 
Litoral para reforçar a operação 
Verão Paraná. “Darão suporte 
em atividades de busca, salva-
mento, incêndios e todas as ou-
tras ações inerentes ao Corpo 
de Bombeiros”, explicou.

PRESENÇAS – Participa-
ram da solenidade a vice-gover-
nadora Cida Borghetti; o chefe 

da Casa Civil, Valdir Rossoni; o 
chefe da Casa Militar, coronel 
Adílson Castilho Casitas; o co-
mandante do 1º Comando Re-
gional da PM, coronel Péricles 
de Matos; o presidente da As-
sembleia Legislativa do Paraná, 
Ademar Traiano; os secretários 
da Cultura, João Luiz Fiani; 
do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos, Antonio Bonetti; do 
Planejamento e Coordenação 
Geral, Cyllêneo Pessoa; e de 
Assuntos Estratégicos, Flávio 
Arns; e os deputados estaduais 
Luiz Cláudio Romanelli, Mau-
ro Moraes, Tião Medeiros, 
Alexandre Curi e Wilmar Rei-
chembach. 
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