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ARTIGO

JAIR, O “MESSIAS”
BOLSONARO
Por que Bolsonaro
foi eleito?
O Brasil elegeu no domingo (28), o candidato de
extrema direita, Jair Bolsonaro (PSL). Na semana que
antecedeu o pleito, a imprensa internacional vinha
questionando como o país líder da América do Sul,
dono da oitava maior economia do mundo poderia se
voltar à direita.
Mas, com 57,7 milhões de votos, o capitão reformado do Exército chega ao poder. Ele conquistou
55,13% dos votos válidos contra 44.87% de Fernando
Haddad (PT).
Com estilo autoritário e polêmico muitas vezes
ao falar, Bolsonaro conquistou a empatia do eleitor
se colocando claramente como inimigo do PT e “metralhador dos petralhas”. Entendo que algumas razões
contribuíram para a vitória.
Primeiro, o antipetismo. O Partido dos Trabalhadores (PT) permaneceu 14 anos no poder. Neste tempo, dois graves escândalos de corrupção marcaram
negativamente a legenda. O mensalão em 2005, e os
desvios na Petrobrás descobertos pela Operação Lava
Jato deflagrada pela Polícia Federal em 2014. Embora
muitos partidos da base aliada e até da oposição participassem do esquema apelidado de “propinoduto da
Petrobrás”, o PT foi o mais castigado. O PP atualmente
denominado Progressistas é o que mais possuiu políticos investigados no STF. Até o ano passado, dos 46
deputados em exercício, pelo menos 27 integrantes da
sigla respondiam a ações penais ou inquéritos.
Outro motivo do sucesso de Bolsonaro é a rejeição à política tradicional, embora o militar reformado
ocupe o cargo de deputado federal há 28 anos, ele não
foi considerado pelo eleitorado como membro da velha política.
A vontade de mudança pode ser considerada também como fator preponderante para o sucesso de
Bolsonaro. O Partido Social Liberal (PSL), até então
desconhecido conseguiu graças a “onda Bolsonaro”
eleger a 2ª maior bancada da Câmara Federal com 52
deputados, além de três governadores e o cargo mais
importante do país que é a Presidência.
A crise econômica que inclui inflação, juros altos,
recessão e por consequência o desemprego foi toda
atribuída ao Partido dos Trabalhadores.
Soma-se aos motivos que ajudaram eleger Bolsonaro os cerca de 60 mil homicídios registrados por
ano no Brasil. Com o medo e insegurança sendo integrantes da rotina do brasileiro, o capitão prometeu
não dar margem para a bandidagem, diminuindo a
idade penal de 18 para 16 anos, armando os proprietários rurais e revogando o Estatuto do Desarmamento.
Por último, o Bolsonaro aliou as técnicas de comunicação militar. Ele, figura política e carismática sempre falava por último após as declarações polêmicas
como a do vice, General Mourão sobre o 13º e também do filho Eduardo sobre o fechamento do STF.
O WhatsApp foi o grande aliado da vitória de Bolsonaro. Após a facada que levou em setembro na cidade de Juiz de Fora (MG), ficou afastado dos debates, se
aproximou dos eleitores com lives e tweets frequentes.
A eleição de Bolsonaro reforça uma tendência
mundial que é a “direitização” dos governos mundiais.
Na América do Sul, Chile, Argentina, Peru, Colômbia
e Paraguai são governados por presidentes classificados como de direita. Soma-se ao grupo o estilo nacionalista de Donald Trump (Estados Unidos) e extrema
direita de Emmanuel Macron (França).
A torcida ao presidente eleito é que consiga diminuir as diferenças partidárias e faça um governo para
todos os brasileiros juntando os cacos quebrados da
campanha política mais desgastante de todos os tempos.

Por: Alison Henrique Moretti

Com mais de 55% dos votos Jair Messias Bolsonaro do PSL (Partido Social Liberal) venceu o candidato
Fernando Haddad do PT (Partido dos Trabalhadores).
Bolsonaro entra para história desse país como uma das
maiores esperança de mudanças em tempos conturbados.
O trocadilho que faço com o nome do novo Presidente eleito faz jus a toda expectativa que a nação
coloca sobre ele nesse momento delicado. Não sei se
felizmente ou infelizmente, Bolsonaro, ou “mito”, apelido esse que ganhou dos seus eleitores, tem “Messias”
no nome.
O termo Messias é muito bem conhecido e explorado na tradição judaico-cristã. Mashiach é a palavra
hebraica para Messias. No Antigo Testamento, Messias
significa um salvador ou “esperado como libertador”.
Na verdade, a palavra Mashiach em hebraico significa “ungido”. Em hebraico bíblico o título Mashiach era
concedido a alguém que atingisse uma posição de nobreza e importância. Por exemplo, o Sumo Sacerdote é
mencionado como o Cohen Hamashiach.
Na literatura talmúdica o título Mashiach, ou Melech Hamashiach (o Rei Messias) está reservado para
o líder judaico que redimirá Israel no Final dos Dias.
Para os cristãos esse Rei já veio e cumpriu parte da sua
missão redimindo não só Israel, mas todos aqueles que
Deus escolheu como seus. Ele nos é apresentado no
Novo Testamento, Jesus o Filho de Deus.
Voltemos ao nosso novo “Messias”. Devido ao nosso famoso “jeitinho brasileiro” de resolver as coisas,
sempre houve no Brasil uma dificuldade muito grande
de visualizar o problema e trabalhar em cima de uma
solução. O brasileiro sempre teve o que na Teologia Bíblica chamamos de “expectativa messiânica”. Ou seja,
sempre esperamos que um “salvador” ou um “messias”
aparecerá e resolverá todos os nossos problemas. Foi
assim com Lula em 2002. E agora depois que crucificaram o velho “barbudo” (não que eu ache que ele seja
inocente), temos nosso novo “Messias” Jair Bolsonaro.
Confesso que não concordo com algumas posições
extremista que Bolsonaro defende, porém, ainda assim
ele teve meu voto nesse segundo turno. O PT teve a
chance de provar seu valor e fazer a diferença durante
quatro mandatos consecutivos, mas todos sabem o tamanho da “lambança” que Lula e os seus correligionários fizeram durante esses dezesseis anos.
Sendo assim, diante da atual conjuntura, Bolsonaro
é um mal necessário. Mas o que me chama atenção é
o fato de que o povo brasileiro ainda não aprendeu a
lição. Em tempos onde as redes sociais dão vez e voz
as massas, percebo, o quanto esse povo “tupiniquim”
ainda anseia por um salvador.
É possível que o Bolsonaro me surpreenda e faça
um ótimo mandato, não duvido disso, alias, já que ele
foi à única opção que me restou para o segundo turno,
quero muito que isso aconteça.
Mas o que falta para essa nação é um senso critico
mais apurado, o Bolsonaro só ganhou essa eleição por
ter se posicionado como “antipetista”, ou seja, ele “surfou” na onda da Lava Jato e na decadência do PT. E
foi só se apresentar com esse discurso de que lugar de
bandido é na cadeia, pronto, mil cairão ao seu lado e
dez mil à sua direita, ou melhor, cairão sob os seus pés.
Reiterando, desejo muito que nosso “Messias” faça
um ótimo mandato e comece a dar ao Brasil a oportunidade de voltar a crescer. Até mesmo porque esse messias não é como o da Bíblia, ou seja, ele não faz milagres, quatro anos dá só para começar
a arrumar a bagunça. Do contrário,
a mesma cruz que pregaram o velho
barbudo, o aguarda.
Alison Henrique Moretti é Teólogo, acadêmico
do curso de Licenciatura em Filosofia da Unipar
e está se especializando em Filosofia Contemporânea pela Faculdade Estácio de Curitiba.

E o mito chegou!

Correntes ideológicas à parte, o Brasil todo precisa
torcer para que o presidente eleito Jair Bolsonaro
faça um bom mandato, para o bem da nação. Esta semana vi um post o qual compartilhei, pois comungo
da mesma ideia: “burrice é torcer para o avião cair
só porque você não gosta do piloto”. Também não
concordo com muita coisa que o Bolsonaro diz. Em
uma democracia isso é natural, porém torcer para
que ele faça um mau mandato beira a insanidade,
haja vista serem nós, os que estamos na base da pirâmide, os maiores prejudicados. Brasil acima de
tudo. Deus acima de todos! Que assim seja.

Lixo

Por mais que campanhas tenham sido feitas e extensas matérias publicadas neste Jornal abordando o tema, a prática de alguns moradores de Nova
Esperança em descartar lixo em local impróprio,
persiste. Não adianta culpar os vários políticos pela
grande corrupção quando se comete pequenas corrupções diárias. Uma gera consequência ao erário,
na abordagem em questão, ao meio ambiente. A cultura corrupta nasce na prostituição dos pequenos
valores que se avolumam de acordo com o aumento
do poder sobre determinada área de domínio ou influência. Fica o registro.

Horário de verão começa
neste fim de semana

No próximo fim de semana, dia 4 novembro os relógios devem ser adiantados em uma hora na virada de sábado para domingo. A medida tem como
objetivo reduzir a demanda por energia no sistema
elétrico durante horário de pico, entre 18h e 21h. A
Copel estima conseguir alívio de carga de 4,5% no
consumo simultâneo de energia nesse horário. Com
dias mais longos do verão, o horário adiantado faz
com que a rotina da população e das empresas não
coincida com o acionamento da iluminação pública,
aliviando a demanda por energia no fim da tarde,
começo da noite.

Estados que adotam

O horário de verão é adotado no Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro,
Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso,
Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. A mudança nesta edição acontece até 16 de fevereiro de 2019.
Você prefere ou não o horário de verão?

Travessias elevadas

As travessias elevadas que estão sendo implantadas
nas ruas de Nova Esperança estão garantindo segurança aos pedestres. Na avenida Rocha Pombo (região da Escola Nice Braga) os índices de acidentes,
que antes eram altíssimos, diminuíram bastante. A
Avenida São José, onde motoristas irresponsáveis
faziam do trecho uma pista de corrida, também recebeu duas destas travessias. Aos poucos o trânsito
vai se adequando às necessidades dos pedestres que
são os mais vulneráveis em caso de acidente.

Gasolina mais barata nas
refinarias
De acordo com nota publicada na Agência Brasil,
a Petrobras reduziu em 6,2% no preço da gasolina nas refinarias. O litro do combustível passará a
ser negociado a R$ 1,8623 nas refinarias da estatal a
partir de desta quarta-feira (31) 12 centavos a menos do que o preço atual. No mês, a gasolina teve
uma queda de preço acumulada de 15,96%, já que,
em 30 de setembro, o litro do combustível era negociado a R$ 2,2159, ou seja, 35 centavos a mais do
que o preço que será aplicado a partir de amanhã.
A torcida é para que o decréscimo se verifique nas
bombas e o consumidor final se beneficie.

***
“Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se
façam deprecações, orações, intercessões, e
ações de graças, por todos os homens;
Pelos reis, e por todos os que estão em
eminência, para que tenhamos uma vida quieta e
sossegada, em toda a piedade e honestidade”;
1 Timóteo 2:1,2 (Bíblia Sagrada)
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Bolsonaro foi o escolhido por 69%
dos eleitores nova-esperancenses
Capitão reformado do Exército, Bolsonaro (PSL)
recebeu 10.236 votos dos novaesperancenses
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

D

os 21.076 eleitores
nova-esperancenses, 74,24% foram
votantes e 25,76% ausentes
no domingo, (28). Os votos
válidos somaram 14.691,
o que representou 93,88%,
sendo que os votos brancos
totalizaram: 309 ou 1,97% e
nulos: 648 ou 4,14%.
No primeiro turno, realizado no domingo (07), Jair
Bolsonaro (PSL) recebeu
8.536 votos ou 58,59%; Fernando Haddad (PT) 2.726
votos ou 18,71%, seguido
por Ciro Gomes (PDT)
1.341 votos ou 9,20% e Álvaro Dias (PODE) 649 votos ou 4,45%; Geraldo Alckmin 562 votos ou 3,86%;
João Amoedo (NOVO) 390
votos ou 2,68%
Agora no segundo turno,
Bolsonaro recebeu 10.236
votos ou 69,68% e Haddad
fez 4.455 ou 30,32% dos votos válidos.
PARANÁ
Os números de Nova Es-

Opinião do Blog
Jair Messias Bolsonaro, novo
presidente do Brasil, eleito pelo
whatsapp!
Outro dia, assistindo a um
programa de TV muito interessante sobre o Câncer de Mama,
em determinado momento uma
mulher é questionada sobre quantas horas por dia ela permanecia
nas redes sociais. Ela respondeu:
mais ou menos oito horas por dia.
E qual o tempo que ela dedicava
para avaliação das mamas, ela
respondeu nenhum. Fiz esta citação para mostrar o quanto tempo
milhões e milhões de brasileiros
ficam nas redes sociais, horas e
horas, pelos mais diferentes assuntos. E baseado nisso foi que há
mais dez anos Bolsonaro e equipes vem trabalhando, minando o
eleitorado brasileiro, com as mais
variadas notícias sobre Bolsonaro,
atacando o PT de todas as formas,
inclusive com fake news. Empresários dos mais diferentes setores,
pecuaristas, homens do agronegócios e outras categorias, formaram
e gastaram milhões de reais para
manterem essas equipes 24 horas
nas redes. A estratégia deu muito
certo, principalmente por termos
um Tribunal Superior Eleitoral
(TSE) muito fraco, sem quaisquer
condições de exercer uma fiscalização nesse sentido. Baseado nisso podemos dizer que Bolsonaro
é cria das redes sociais tendo o
Whatssapp a preferência. Com
o atentado que sofreu em Juiz de
Fora (MG) no mês de setembro, a
candidatura de Bolsonaro se fortaleceu pela comoção do povo brasileiro. Não precisou nem comparecer em debates. Administrou
a campanha de sua casa no Rio de
Janeiro. Os próprios eleitores pas-

perança se assemelham muito ao percentual conquistado
pelo presidente eleito quando observado dados em nível estadual. Dos 7.972.415
eleitores paranaenses, houve
82,74% votantes e 17,26%
ausentes. Votos brancos
132.345 ou 2,01%, nulos
290.303 ou 4,40%. Foram
considerados como válidos
6.173.206 votos ou 93,59%.
A votação de Bolsonaro
também se ampliou de um
turno a outro no Paraná.
Em todo estado, ele foi 3,4
milhões de votos para 4,2
milhões (de 56% para 68%).
Fernando Haddad (PT) também cresceu, mas não o suficiente para se aproximar do
concorrente. O petista foi de
1,2 milhão de votos (19,7%)
para 1,9 milhão (31,6%) do
primeiro ao segundo turno.
BRASIL
Do eleitorado brasileiro que atualmente está em
147.306.294, compareceram
as 454.490 seções eleitorais
78,70%, sendo 21,30% ausentes. Votos brancos somaram 2.486.593 ou 2,14%,
nulos 8.608.105 ou 7,43%,

saram a trabalhar para Bolsonaro,
de graça, encampando as redes
sociais. Com Lula preso pela Justiça politizada, um PT cambaleante
pelas falcatruas do passado, a ideia
de combater a corrupção, com os
demais partidos sem candidatos, o
PSDB que poderia dificultar as coisas estava esfacelado, ainda sobrou
o PT, que veio com um excelente
candidato, Fernando Haddad (que
ao meu ver, era disparado o melhor
candidato entre todos, mas estava
num partido não compatível com a
sua grandeza), que substituiu Lula
na última hora e acabou indo para
segundo turno. Bolsonaro venceu
o pleito com méritos, mais o PT
ainda conseguiu surgir entre as
cinzas, graças a sua militância e a
força que ainda restou do partido,
elegendo 4 governadores (o partido que mais elegeu governador) e a
maior bancada na Câmara Federal.
Quanto a Bolsonaro, só o tempo
dirá se ele é o presidente ideal que
os brasileiros esperavam. Seu passado muito ruim, o condena.
Afinal, você acha que o Brasil
vai mudar depois das eleições?
A minha opinião, diga-se de
passagem, o Brasil somente vai
mudar quando nós brasileiros
mudarmos nossos conceitos. Que
conceitos são esses? Simplesmente
tudo o que você possa imaginar.
O Brasil vai mudar quando você
respeitar as pessoas, respeitar os
idosos, respeitar o próximo, respeitar o negro, respeitar a mulher, o índio, o japonês, enfim, o
ser humano. O Brasil vai mudar
quando você decidir a ler mais,
aumentar seus conhecimentos
culturais, respeitar as opiniões dos
outros, desligar a TV, o celular, o
rádio e o computador quando for

considerando
válidos
90,43% ou 104.838.753 votos. Bolsonaro foi eleito com
55,13% ou 57.797.847 votos
e Haddad recebeu 44,87% ou
47.040.906 votos.
O capitão reformado do
Exército venceu em 16 Estados incluindo o Distrito Federal, sendo portanto: Acre,
Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo,

Goiás, Mato Grosso, Mato
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. O professor
universitário ganhou em
Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande
do Norte, Sergipe e Tocantins.

O deputado federal e capitão reformado do Exército, Bolsonaro
(PSL) obteve 10.236 votos em Nova Esperança, 69,68% dos votos válidos. A charge é assinada por Paulo Nunes para o Jornal
Noroeste

No 2º turno, Bolsonaro ganha nas cidades
maiores; Haddad vence nas pequenas
Candidatos mantiveram desempenho do 1º turno. Presidente
eleito do PSL teve desempenho bem superior nas cidades
com mais de 200 mil habitantes, enquanto candidato do PT
recebeu mais votos nas com menos de 50 mil habitantes.

O

candidato eleito à
Presidência
pelo
PSL Jair Bolsonaro
manteve seu bom desempenho nas grandes cidades no
2º turno das eleições de 2018,
segundo dados do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE). Já o
rival do PT, Fernando Had-

dad, recebeu mais votos nos
municípios menos populosos.
Bolsonaro teve seu melhor
desempenho nas cidades com
mais de 500 mil habitantes,
nas quais recebeu 19,1 milhões de votos. Ele recebeu
mais votos que o adversário

em todas as faixas populacionais acima de 50 mil habitantes. O desempenho foi semelhante ao do 1º turno.
Já Haddad foi melhor somente nas cidades com menos de 50 mil habitantes, onde
conseguiu 18,7 milhões de
votos, contra 15,2 milhões do

adversário. Essa boa votação
nas pequenas se refletiu no
número total de cidades onde
saiu vencedor. Ele ganhou em
2.810 municípios, superando
as 2.760 do adversário.
Felipe Grandin, Leandro
Oliveira e Rodrigo Esteves
G1

dormir. Vai mudar quando você
valorizar a profissão de professor;
vai mudar quando você parar de
reclamar que naquele mês não
tem feriado. O Brasil vai mudar
quando tornarmos cidadãos politizados, quando separamos o lixo
para reciclar, quando deixarmos
de explorar os mais humildes. O
Brasil vai mudar quando formos
as bibliotecas a procura de livros
para lermos mais e aí poder dizer:
agora o Brasil vai mudar porque
estamos mudando!

conseqüências pois teremos uma
mão bastante pesada;
• A jornalista Mirian Leitão
questionou há algum tempo Bolsonaro sobre economia. Bolsonaro
não gostou e disse a Mirian que o
sobrenome dela já justificava onde
deveria estar: "no chiqueiro"!
• Em Santa Catarina, a deputada estadual Ana Carolina
Campagnolo (PSL) de Itajaí, está
incitando o ódio dos alunos pelos
professores, ao divulgar telefones
e outros meios de comunicação
para que os alunos denunciem
professores que falarem sobre democracia, fascismo ou qualquer
manifestação político-partidária.
Os professores vão tentar impugnar a posse da deputada e já conseguiram 55 mil assinaturas;
• Alunos fascistas da Universidade de São Paulo (USP), eleitores
de Bolsonaro, pretendem fazer um
ato para provocar os democratas
ou anti-fascistas da mesma universidade, eleitores de Haddad. A
situação na USP é tensa;
•
No
Jornal
Nacional
(29/10/2018), da Globo, Bolsonaro joga pesadíssimo contra a Folha
de São Paulo, dizendo que a Folha
não tem prestígio nenhum e só espalha fake news. Bolsonaro disse
também que a Folha de São Paulo
não terá verba do governo federal.
Ao que parece, já estamos em uma
ditadura Bolsonaro!

do mental. Constitui 2% de todas
as epilepsias na infância, e 25% das
epilepsias com início no primeiro
ano de vida. A taxa de incidência
é de 2 - 6 casos para cada 10 mil
crianças nascidas vivas. 90% dos
casos começam em crianças menores de 12 meses. O maior pico
da doença é entre 4 e 6 meses.
Essa síndrome foi descoberta pelo
médico britânico, William James
West (1793-1848), em seu próprio
filho antes de completar um ano.
Ele mandou uma carta aos neurologistas sobre a nova doença que
havia observado em seu filho e os
colegas a denominaram de Síndrome de West. Causas: esclerose
tuberosa ( 10 a 30% dos casos ) e
anóxia neonatal. Outras causas:
hidrocefalia, microcefalia, hidranencefalia, esquizencefalia, Síndrome de Sturge-Weber, Síndrome de Down, traumas, infecções
congênitas, meningites, encefalites, hemorragias cranianas, erros
inatos do metabolismo, doenças
degenerativas, etc. Há três tipos
dessa Síndrome: sintomática,
idiopática e criptogênica. A sintomática tem uma causa como por
exemplo, a do bebê de ficar horas sem respirar. A criptogênica
quando é causada por uma outra
doença ou anormalidade cerebral.
A idiopática é quando não se sabe
a causa e o bebê pode apresentar
desenvolvimento motor normal.
Sintomas - 90% tem retardo mental, autismo e alterações bucais,
como má oclusão de maxilar. gengivite, bruxismo, respiração bucal.
Essas crianças podem ser afetada
por outros transtornos cerebrais.
Espasmos musculares em crises
esporádicas, mas as vezes freqüen-

tes, podendo chegar a 100 crises
por dia, podendo os espasmos iniciarem de forma súbita no tronco,
ou nos membros, com contrações
rápidas e a intensidade pode ser de
um movimento sutil da cabeça até
uma contração poderosa de todo o
corpo. Os espasmos podem ser flexores ou extensores ou mistos, os
mais comuns ( por exemplo: flexão
do pescoço e braços, extensão ou
flexão das pernas e extensão dos
braços ). A maioria das crianças
com Síndrome de West tem retardo mental e alterações psíquicas,
chegando a 70% dos pacientes.
Diagnóstico - O diagnóstico da
doença é clínico e um exame físico
bem feito poderá contribuir para o
diagnóstico. Devemos partir para
exames complementares se necessário como hemograma completo, glicemia, enzimas hepáticas,
urina parcial e outros. Exames de
imagem também são importantes.
O Eletroencefalograma é um importante exame para o diagnóstico
da doença, com um traçado chamado de hipsarritmia, ou seja, um
traçado desorganizado, marcante
e constante da atividade basal;
elevada amplitude dos potenciais,
ondas lentas deltas e irregulares
de voltagem muito elevada, períodos de atenuação de voltagem,
com sensação de um silêncio elétrico. Tratamento - Dependerá da
causa. Antes usava muito ACTH.
Hoje, usa-se muito anticonvulsivantes, dieta cetogênica (redução
radical dos açúcares). O tratamento em geral demora 2 anos.
Nos casos mais simples podemos
tratar e curar a doença. Fisioterapia está muito bem indicada no
tratamento da doença.

Coisas do Cotidiano
• Jornal "Le Monde" da França, publicou esta semana a preocupação do mundo pela eleição de
Bolsonaro (63 anos), "um fascista,
sexista, homofóbico e defensor da
tortura, nostálgico de um período
ditatorial, que parecia estar banido
para sempre da História do Brasil",
diz o periódico;
• POLÍCIA FEDERAL investiga policial que postou que ex-ministro do STF Joaquim Barbosa fez "papel de escravo". O policial
postou: "Faz papel do escravo que
mesmo com a "Carta de Alforria",
teve medo de deixar a "senzala",
numa referência à obra clássica
Casa Grande e Senzala, de Gilberto Freire (1900-1987), publicou o
policial federal da Paraíba em redes sociais. Seu voto é só isso, nada
mais. Esta ira do policial foi pelo
fato de Joaquim Barbosa ter apoiado Haddad;
• Bolsonaro ignora a Globo e
dá a sua primeira entrevista para a
TV Record. Aliás, Edir Macedo, da
Igreja Universal e da TV Record,
Malafaia, Crivela, são os grandes
líderes das Igrejas Evangélicas que
há anos vem trabalhando num
projeto de assumir a Presidência
da República. Investiram pesado
em cima de Bolsonaro e conseguiram os seus ideais.
• Cuidado jornalistas - O deputado federal Marcio Labre (PSL-RJ) aproveitou a vitória de Bolsonaro, que também é de seu partido,
mandou um recado aos jornalistas
e opositores. Marcio disse: quem
tentar sabotar o Estado sofrerá as

Síndrome de West
A Síndrome de West ou espasmos infantis, é uma forma de
crises epilépticas freqüentes e severas que se iniciam na infância.
É caracterizada pela tríade: espasmos infantis, hipsarritmia e retar-

ENTRELINHAS

***Enfermeira Flávia Maria Neves Torre é a Coordenadora do Programa Saúde da Família (PSF) da Secretaria Municipal
de Saúde de Nova Esperança. Competente, profunda conhecedora do PSF, Flávia deverá realizar um excelente trabalho,
pois tem o apoio de todos os seus comandados. Parabéns Flávia! ***Jornalistas estranharam quando ao chegarem na casa
de Fernando Haddad, segunda-feira, depois das eleições, Haddad já estava a caminho da Universidade, onde é professor.
Haddad disse: "preciso ganhar o meu pão de cada dia". ***Em três escolas de Porto Alegre, espontaneamente alunos
foram às aulas vestidos de preto, simbolizando resistência pela eleição de Bolsonaro.***"Eu decidi ficar com o amor. O
ódio é um fardo muito grande pra suportar" (Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, 1964, - pastor protestante e
ativista, político estadunidense- 1929-1968).
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Eleitos devem respeito e
fidelidade à Constituição,
diz presidente do STF

O repouso dos corações!

O
Sentença: “Procuramos o repouso combatendo alguns
obstáculos; e, quando são superados, o repouso torna-se insuportável.” – Blaise Pascal in Pensamentos, p.68.
O autor da controversa sentença de hoje é o célebre físico, matemático e filósofo do século XVII, Blaise Pascal.
Nascido em Clermont-Ferrand, na França, a 19 de julho de
1623, Pascal mostrou-se desde cedo possuidor de um espírito extraordinário, não somente pelas repostas que dava aos
difíceis assuntos, mas pela própria capacidade de levantar
questões complexas a respeito da natureza e do sentido da
vida humana.
Uma das questões levantadas por Pascal, sendo extensamente refletida no Artigo II: “Miséria do homem sem
Deus”, de seu livro Penseés [Pensamentos], é sobre a paradoxal vivência do homem entre as inquietações e o idealizado repouso.
Segundo o filósofo, o ser humano vive uma dinâmica
entre se entristecer e sonhar. A triste inquietação humana
reflete uma determinada ausência que sofremos. Isto é, somos inquietos porque somos carentes. Inquietos pela falta,
nós sonhamos com a satisfação. Assim, idealizamos algo
como a pecinha perfeita que faltava para encaixar no quadradinho escuro e triste da nossa vida e nos realizar. Dentre
os ideias mais recorrentes dos seres humanos podemos citar
as riquezas, relacionamentos perfeitos, beleza estética, prazer físico, senso de pertencimento, sucesso profissional etc.
Após a idealização, começamos a percorrer um longo e
duro caminho até a realização. Nas palavras de Pascal, “Procuramos o repouso combatendo alguns obstáculos...”. Nessa
luta contra os obstáculos muitos agem de acordo com aquele velho princípio maquiavélico de que os fins justificam os
meios. Para serem ricos, roubam. Para terem relacionamentos perfeitos, mascaram e ocultam verdades. Para terem
beleza estética, se mutilam. Para pertencerem a um grupo,
se humilham. Para ter sucesso profissional, esquecem da
família, dos amigos e do próprio Fornecedor da força para
trabalhar.
Depois que os obstáculos “são superados...”, muitos homens ricos tornam-se viciados em cocaína e diamorfina. Os
casais se consomem em adultério. As modelos e jovens garotas se cortam e caem em depressão. Os excluídos afogam
as mágoas na embriaguez e alguns empreendedores até se
suicidam. Como explicar que as pessoas que pensamos serem as mais felizes, sofrem terríveis inquietações internas,
por exemplo, os astros de futebol, da música e do cinema?
De algum modo, esse “superar obstáculos” não fez bem, e
o tão sonhado “repouso” tornou-se, nas palavras de Pascal,
“insuportável.”
O grande objetivo de Pascal aqui (e que faz valer a leitura até o fim deste artigo) é fazer você se perguntar: por
que os tais ideias realizados, o repouso sonhado, por fim,
tornou-se em algo insuportável e decepcionante?
Permita-me lhe dar uma resposta cristã. É que aquilo
que pensávamos ser o ideal, a peça perfeita, na verdade era
mais uma ilusão. Colocamos no lugar exclusivo do Criador,
as criaturas e criações (Rm 1:25). Segundo outro pensador
cristão, as criaturas não nascem com desejos que não possam ser satisfeitos. Um bebezinho sente fome: existe alimento. Os filhotes de cisne gostam de nadar: existe água.
Os seres humanos sentem desejo sexual: bem, existe o sexo.
Mas, se eu encontro em mim àquela progressão: ausência → carência → inquietação → tristeza, sendo que nenhuma experiência deste mundo foi capaz de verdadeiramente
quebrá-la, a melhor resposta é que essa dinâmica existencial
tem seu remédio em algo de outro mundo.
Se nenhum dos sonhos que realizei nesta vida terrena
foram capazes de sossegar minhas inquietações, não é porque a vida é uma mera desilusão cheia de melancolia, mas
porque a cura perfeita é de uma outra natureza a qual eu
não estou reconhecendo.
Como dito acima, o título do artigo de Pascal onde se
encontra a sua sentença é: “Miséria do homem sem Deus”.
Por isso, onde mais poderíamos identificar o nosso verdadeiro repouso para o coração se não na natureza imutável e
transcendente do Senhor dos corações? Onde mais se não
no Criador, que repara e extingue a ausência nas criaturas
por meio da superabundância (Rm 5:20) da graça de Jesus
Cristo que nos concede a paz?
Obra: PASCAL, Blaise. Pensamentos. São Paulo, SP. Editora Nova Cultura Ltda, 1999. (Coleção: Os Pensadores)

presidente do Supremo
Tribunal
Federal (STF), ministro Dias Toffoli, afirmou
neste domingo (28) que o
primeiro ato do presidente eleito é jurar respeito
à Constituição. “[O mandatário] deve fidelidade à
Constituição Federal, ao
Estado Democrático de Direito, aos demais Poderes e
às instituições da República”, disse.
Toffoli acompanhou a
apuração dos votos da eleição para presidente da República na sede do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE) na
companhia de autoridades,
entre elas ministros do STF.
Logo após o anúncio oficial
da vitória de Jair Bolsonaro,
ele participou da coletiva
de imprensa ao lado da presidente da Corte Eleitoral,
ministra Rosa Weber, e de
outros convidados.
O presidente da STF pediu união aos cidadãos brasileiros, e disse que o momento requer serenidade e
combate ao radicalismo e à
intolerância. Ele destacou
que é preciso assegurar a
pluralidade política do país
e a liberdade em suas diversas formas, dentre elas, a
liberdade de imprensa e expressão, de opinião e consciência política, de crença e
culto, de identidades e convivência harmoniosa entre
diferentes formas de viver e
conviver.
O ministro defendeu a
pluralidade e a diversidade no seio da sociedade,
afirmando que é por meio

delas que se constrói uma
grande Nação. “Passadas as
eleições, a sociedade, suas
instituições e seus Poderes
devem voltar a se unir para
pensar no desenvolvimento
do país”, ressaltou. “O Brasil
tem de retomar o caminho
do desenvolvimento, gerar
empregos, recobrar a confiança, retomar o equilíbrio
fiscal, reduzir as desigualdades sociais e regionais e
criar condições para atender às necessidades básicas
da nossa população, tão sofrida e tão esperançosa”.
GUARDIÃ DA
DEMOCRACIA
O ministro parabenizou
a Justiça Eleitoral por cumprir seu papel de guardiã
da democracia brasileira, a
despeito de todos “os ataques mentirosos e injustos”
que sofreu durante o processo eleitoral. Agradeceu
também o povo brasileiro,
segundo ele “o grande protagonista destas eleições”.
Para Toffoli, apesar de
dividida por uma eleição
fortemente polarizada, a
nação compareceu tranquilamente às urnas para renovar a democracia. “O eleitor
brasileiro decidiu e elegeu
o seu futuro presidente da
República. Desejo aos candidatos eleitos, Jair Bolsonaro e General Mourão, os
votos de que atuem com a
responsabilidade necessária para o desempenho da
grave e elevada missão de
presidir a nação brasileira.
Citando o artigo 3º da
Constituição Federal, Tof-

A FESTA DA DEMOCRACIA
Essa eleição presidencial
foi marcada por uma forte
participação popular, onde o
país se dividiu entre #Elenão e
#PTnão. O fato é que mesmo
gerando contendas e debates
acalorados, o povo brasileiro acordou para a realidade
que, não podemos mais ficar acomodados diante dos
acontecimentos políticos, e
não podemos fazer o papel de
Pilatos, lavando nossas mãos,
no intuito de não se comprometer com o resultado.
Exercemos nossa cidadania indo às urnas e elegendo
nossos mandatários, numa
verdadeira festa da democracia e a democracia é o governo da maioria, respeitando os
direitos individuais e das minorias e, sendo eleito o candidato pela maioria, ele se tor-

nou o representante de todos
nós, independente de quem
tenha votado ou não nele.
Agora, passada a eleição,
devemos deixar o papel de
eleitor, acalmar nosso coração, reatar amizades e relações familiares e passar a
exercer nosso papel de cidadão sob uma outra ótica,
acompanhando e fiscalizando
os trabalhos desenvolvidos
pelos políticos que elegemos
e torcendo para que façam o
melhor.
Não é aceitável que nos
coloquemos contra o Brasil
para provar que estávamos
certos ao não votar nos candidatos eleitos. É certo que
existir oposição é saudável,
até mesmo porque não existe
perfeição e sempre é necessário que visões antagônicas

foli rememorou os objetivos
fundamentais da República,
entre os quais o de construir
uma sociedade livre, justa e
solidária, e o de garantir o
desenvolvimento nacional
com redução das desigualdades e o de combater todas
as formas de discriminação.
“Esses são os objetivos fundamentais da Nação brasileira, dos quais o chefe
do Estado deve não apenas
respeitar, mas pautar e direcionar suas ações concretas”, destacou. E complementou: “Uma vez eleitos,
o presidente da República
e o vice-presidente passam
a ser os representantes de
toda a Nação, e não apenas
dos seus eleitores. É preciso
respeitar aqueles que não
lograram êxito em se eleger
e também a oposição política que se formará”.
O presidente do STF

conclamou os Poderes da
República e a sociedade
civil a celebrar um grande
pacto nacional em busca
das reformas fundamentais
que o País precisa, dentre
elas as reformas previdenciária, tributária e fiscal e
da segurança pública. “Com
o devido diálogo, devem ser
construídos acordos e realizadas as reformas dentro
de um quadro de segurança jurídica. Saibam todos
que o Poder Judiciário, por
meio do Supremo Tribunal
Federal, seguirá com a sua
missão de moderador dos
eventuais conflitos sociais,
políticos e econômicos, garantindo a paz social, função última da Justiça”, concluiu, ao falar pelos demais
ministros da Corte.

dialoguem, para encontrarem
um senso comum que seja o
melhor caminho. Porém, precisamos exigir que a oposição
esteja comprometida com o
bem do Brasil, ou seja, como
o Bem Comum e não com
seus próprios projetos.
Também devemos ter em
mente que não são apenas
os políticos os responsáveis
pela mudança que ansiamos,
mas nós mesmos. Algumas
mudanças culturais são necessárias que sejam feitas e
sabemos quais são, como por
exemplo, respeitar as leis, observar as regras de convivência social, agir com boa-fé nas
nossas relações interpessoais,
ser honesto e exigir honestidade tanto no âmbito privado como público, investir em
nossa formação profissional
para dar o melhor de nós
para o nosso país. Entre outros tantos, esses sãos alguns
aspectos que precisamos
aprimorar se queremos realmente um resultado favorável.
Muito estamos fazendo, mas muito falta a fazer e
nossa vigilância é a luz que
iluminará esse caminho que

queremos trilhar. Nossa natureza sempre foi de um povo
feliz e acolhedor, que convive
harmoniosamente com as diferenças que são muitas. Talvez seja hora de resgatarmos
nossa essência, acabar com
as divisões radicais e buscar
naquele que pensa diferente de nós o nosso próprio
aprimoramento. Isso irá nos
fortalecer ainda mais como
nação e como um povo que
quer evoluir e tornar esse país
um bom lugar para todos os
brasileiros viverem.
Tudo começa com um sonho, que se transforma num
pensamento, que se transforma em palavras e atos, até
que se concretiza. É hora de
união em torno desse sonho,
de um Brasil justo e igualitário, onde nos vejamos apenas
como semelhantes, diante de
nossa humanidade, sem nos
rotular por raça, credo, opção
sexual ou qualquer outra característica pessoal. Querer o
bem do próximo e da nação
nos enobrece e nos motiva a
querer ser melhores e esse é
um exercício diário, que fará
do nosso país uma grande
nação.

Fonte: www.tse.jus.b
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FERIADO NACIONAL

Cemitério Municipal recebe
importantes obras para receber
visitantes neste Dia de Finados
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O

Dia de Finados é somente na próxima
sexta-feira (02), mas
a movimentação no Cemitério Municipal de Nova Esperança começou cedo. Muitos
Familiares e amigos já se dirigiram antecipadamente aos
jazigos para prestarem suas
homenagens e lembrarem
seus entes queridos. Muitos
preferem adiantar as visitas
devido ao grande movimento
esperado para o dia 02. Pinturas, lavagens e reformas de
túmulos aconteceram para
melhorar o aspecto das sepulturas
A prefeitura de Nova Esperança está intensificando
os preparativos para receber
os milhares de visitantes e
neste ano, importantes obras
estão sendo executadas.
Visitantes oriundos de
diversas partes do Brasil devem aproveitar o feriado prolongado e visitar o cemitério
municipal onde estão enterrados parentes e amigos. A
reportagem apurou que, apesar da data religiosa, muitos
túmulos no cemitério passam
por longos anos sem sequer
visitas e reparos por parte de
familiares.
O cemitério há tempos
opera com a capacidade limite. Para sua equacionar este
problema, o município adquiriu, por meio de permuta
junto à AABB, o novo espa-

Investimentos no cemitério municipal somam quase
R$200 mil. Túmulos que não forem recadastrados até
o dia 28 de dezembro serão revertidos ao município
Foto: Alex Fernandes França

mentar este ano e também
esperam um Dia de Finados
lucrativo. Segundo pesquisas
do IBGE (Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística), o
maior número de mortes no
Brasil é relacionado à mortalidade infantil. Porém, essa
taxa teve consideráveis reduções no período entre 1991 e
2000, passando de 45,3 para
28,3, de cada mil crianças
nascidas vivas. Mas o Brasil
ainda tem muito a melhorar,

se comparando a outros países. Na Europa a taxa é de 05
mortes para cada mil crianças nascidas vivas e nos Estados Unidos chega-se a sete.
A cultura de dedicar um dia
para homenagear os mortos
varia muito de localização ou
religião, mas em geral segue
os princípios do catolicismo.
Já uma das principais preocupações dos órgãos de vigilância sanitária são os cuidados com a dengue. Parte dos
visitantes do cemitério ainda
não leva em consideração os
perigos de deixar água parada em vasos de flor no trabalho de combate ao mosquito,
o principal transmissor da
doença.

Familiares aproveitaram para limpar os túmulos de seus entes sepultados em Nova Esperança

ço para sua ampliação é de
20.344m². Os terrenos fazem
fundo com o atual cemitério
que deverá em breve se unir
ao novo espaço.
RENDA EXTRA
Há tempos o Dia de Finados deixou de ser apenas uma
data para se recordar de quem
já deixou o convívio na terra.
O feriado tornou-se, também,
um dia de renda extra para
ambulantes que aproveitam
a grande movimentação em
frente ao Cemitério Munici-

pal para aumentar a renda do
mês de novembro. Desde as
últimas semanas de outubro,
os comerciantes já se preparam para o dia de finados e
a expectativa de vendas para
este ano é grande. “Nossa expectativa é que triplique em
relação ao dia-a-dia. Já fizemos o pedido de bastante
flores, estamos preparados,
aguardando nossos clientes. É
uma data muito triste, mas as
flores, elas trazem a lembrança da pessoa e as representam
muito bem”, conta a dona de
uma das floriculturas de Nova

Esperança.
O feriado de Finados é
uma das datas mais lucrativas
para o mercado das flores. Segundo o Instituto Brasileiro
de Floricultura, o Brasil tem
hoje mais de nove mil produtores, com mais de 300 espécies plantadas.
DADOS
Os comerciantes informais que trabalham vendendo coroas, faixas, arranjos
artesanais e flores naturais e
artificiais em frente ao cemitério já começam a se moviProjetos: Setor Engenharia PMNE

Natureza Jurídica
de uma empresa
Você empresário sabe o que é natureza jurídica de
uma empresa, deveria, pois, a natureza jurídica influência na gestão de risco do seu negócio. Vamos em
três oportunidades trazer até você leitor os três tipos
de empresas mais utilizadas (Empresário Individual,
Limitada e Eireli).
Primeiramente vamos entender o conceito de empresa, buscando nos dicionários encontramos o seguinte: “Obra ou desígnio levado a efeito por uma ou
mais pessoas ou ainda, organização econômica, civil
ou comercial, constituída para explorar um ramo de
negócio e oferecer ao mercado bens ou serviços.”

Mais afinal o que é Natureza Jurídica?

De uma forma simples a natureza jurídica de uma
empresa ou empresário, designa o regime jurídico
em que estes se enquadram, os dois tipos mais comentados são a sociedade limitada e o empresário
individual, como mencionei no inicio vamos dividir
este assunto em três oportunidades nessa primeira
vamos falar dos prós e contra do EMPRESÁRIO INDIVIDUAL.

Empresário Individual

Como o próprio nome já diz é uma é uma pessoa
física que exerce em seu próprio nome uma atividade
empresarial, esta pessoa integraliza um capital social
podendo ser moeda corrente nacional ou bens pessoais (veículo, máquinas, etc..).
Um empresário individual atua no mundo dos
negócios sem separação jurídica entre seus bens pessoais e os seus negócios, ou seja, não vigora o princípio da separação do patrimônio, isso significa afirmar
que o empresário responde de forma ilimitada pelas
dívidas contraídas no exercício da sua atividade empresarial perante seus credores com os bens pessoais
que compõe seu patrimônio e ainda de seu conjugue
a depender do regime de casamento.

Moderna fachada,
acessibilidade e
novo visual

Investimentos no cemitério
somam quase R$200 mil
Obras que estão sendo executadas:
- Calçamento em paver na parte central;
- Execução do muro do tipo "palito";
- Instalação do super poste com lâmpada led;
- Plantio de palmeiras imperiais;
- Tratamento superficial de pavimento na parte interna;
- Reforma do ossário;
- Pintura externa;
- Serviços de drenagem da galeria pluvial;
- Corte de árvores e grama;
- Manutenção de meio-fios.

Vista interna do cemitério tão logo as obras estejam finalizadas

Como é definido o Nome Empresarial?

Indicar o nome completo ou abreviado do empresário, incluindo se quiser o ramo de atividade da
empresa.
João da Silva Ferreira – Lanchonete
João Da S. Ferreira

Transferência Para Outro Titular?

A empresa não pode ser transferida para outro titular, exceto em caso de falecimento ou autorização
judicial, mais o novo código civil no seu § 3º do art.
968, permite alterar a natureza jurídica caso o empresário venha admitir um sócio, abrindo então uma
ferramenta importante para transferir a empresa
para outras pessoas interessadas.
Na próxima oportunidade vamos falar da SOCIEDADE LIMITADA.

Recadastramento de Túmulos
PRAZO FINAL: 28/12/2018
Túmulos em estado de abandono, sem identificação, sem numeração e que não realizarem o recadastramento até a data
prevista, poderão ser revertidos ao município.
Várias obras estão sendo executadas no Cemitério Municipal
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Uniflor é destaque do Programa
“Plug” RPC/Rede Globo
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A

cidade de Uniflor foi
destaque para todo
Paraná no último
sábado (27), data em que o
Programa “Plug” da RPC –
Rede Globo levou ao ar os
potenciais do município. O
programa, de grande audiência em todo o estado,abriu o
primeiro bloco mostrando o
melhor da cidade: flores, flores e mais flores!
O produtor Luis Carlos da
Silva cultiva e revende essas
belezas em pequenos pon-

tos da cidade, ou na pequena
loja em frente à propriedade.
São produzidos entre 6.000 e
7.000 vasos de flores por semana!
A fanfarra de Uniflor, que
sempre encanta os moradores
fez uma apresentação exclusiva para a reportagem que
mostrou também a confecção
de lingerie, que é a segunda
maior produção da cidade.
No segundo bloco do
“Plug”, a receita do sábado ficou por conta do Vanderley:
quiche de berinjela, que despertou vários comentários
positivos simultaneamente à
exibição do programa.

As belezas do município, conhecido com a Cidade
das Flores, foram mostradas no último sábado
(27) para todo o estado do Paraná. Produção de
flores, fanfarra municipal, Culinária e outros
assuntos integraram a pauta do Programa
A beleza das flores, o brilho das cores e os sabores da
culinária deram o tom da
inédita exibição. A apresentadora curitibana Michelly
Correa, dona de um carisma
fantástico entrevistou os mo-

radores, dentre estes o ex-prefeito José Carlos Pagliaci
- (Período - 1º./02/ 1977 à
1º./02/ 1983) que contou um
pouco da história do município, criado em 29 de maio de
1954, anexado ao município

de Nova Esperança, e depois
emancipado através da Lei
Estadual n° 4.338, de 25 de janeiro de 1961. Sua instalação
ocorreu em 15 de novembro
de 1961, sendo desmembrado de Nova Esperança. Não

assistiu o programa e gostaria
de ver a reportagem? Acesse https://gshow.globo.com/
RPC/Plug/noticia/flores-cores-e-sabores-conheca-a-cidade-de-uniflor-com-o-plug.
ghtml

CREDIBILIDADE

Pesquisa aponta o Jornal Noroeste
com 90,46% da preferência popular
Segundo resultado apurado pela Premier Marketing,
Pesquisas e Eventos, o Jornal Noroeste é sempre apontado
como o mais lido e com maior credibilidade junto à população
Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A

Premier, Marketing,
Pesquisas e Eventos
realizou uma pesquisa no comércio e residências centrais de Nova
Esperança entre os dias 01 a
10 de agosto e apurou que o

Jornal Noroeste obteve o índice de 90,46% de preferência junto à opinião pública.
Foram distribuídos distribuiu 270 questionários,
sendo que 204 foram respondidos, 42 devolvidos em
branco e24 não foram devolvidos ou seja, com média
de participação de 75,49%
de participação.

A pesquisa aponta um
crescimento bastante significativo na aceitação popular do Jornal Noroeste, fruto do crescimento e maior
participação do veículo no
contexto social não só em
Nova Esperança como em
toda a região com enfoque
nas notícias de forma ampla
e regionalizada, além das
Foto: Hauney C. Malacrida

colunas de opinião.
De acordo com o representante da Premier,
Wagner Panissa “foi possível perceber com números
o alto grau de aceitação
do Jornal Noroeste junto
à comunidade. Nosso trabalho é sério e exprime a
realidade dos fatos. Contra tais não há argumentos.
Um índice de 90,46%% são
poucas empresas ou orga-

nizações que conseguem
tão elevada aprovação”, argumentou Panissa.
Segundo pesquisas realizadas durante os últimos
anos, o Noroeste é sempre
apontado como o mais lido
e com maior credibilidade
junto à população local.
“Este é um fato que nos
alegra e impulsiona cada
vez mais a realizar o trabalho que há mais de 23 anos

JN
Representantes da Premier Pesquisas estiveram na sede do JN para a entrega dos resultados

estamos
desenvolvendo,
pautado sempre pela ética e
respeito”, destaca a direção
do JN.
O Jornal Noroeste é parte da história da população,
fruto do trabalho sério que
desenvolve ao longo dos
anos. O compromisso do
periódico é com a veracidade das informações, pautada na ética e a transparência.
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FERIADO PROLONGADO

Rodovias devem receber mais
veículos a partir desta quinta-feira
A BR-376, sentido Maringá - Porto
Rico deve ser a mais movimentada

N

a sexta-feira (2) é
guardado em todo o
Brasil o “Dia de Finados”, uma reverência aos entes
queridos que não estão mais
nesta vida e deixaram saudades. Por conta do feriado
prolongado, muitas pessoas
devem emendar com o final
de semana e viajar. Na rodovias administradas pela concessionária Viapar no Paraná
a expectativa é que o fluxo de

veículos seja 15% maior, já a
partir da tarde de quinta-feira
(1).
O supervisor do Centro de
Controle e Operações (CCO)
da empresa, Ronaldo Parpinelli, informa que o movimento também deve aumentar na sexta-feira pela manhã
e na tarde e noite de domingo
(4), no retorno. “Como a previsão é de tempo bom e temperaturas altas no próximo

final de semana acreditamos
que a BR-376, sentido Maringá / Porto Rico, seja o trecho
com maior volume de carros”,
estimou.
A orientação para os motoristas é que revisem os veículos antes de sair em viagem,
respeitem a sinalização e,
principalmente, os limites de
velocidade. Lembrando que a
Viapar também dispõe de sete
unidades do Serviço de Aten-

SERVIÇO - Também é importante programar o passeio.
Isso pode ser feito pelo site
www.viapar.com.br onde as
câmeras de segurança podem
ser acessadas. Por meio delas é
possível verificar as condições
de fluxo e clima. Já o socorro
pode ser solicitado pelo fone
0800 601 6001. As equipes da
empresa ficam a postos durante as 24 horas. a aos entes que-

Concurso público para cartórios do
Paraná está com inscrições abertas
Inscrições podem ser feitas até 14 de novembro

O

Tribunal de Justiça
do Paraná (TJPR)
publicou o Edital
nº 05/2018 de reabertura de
inscrições para o 3º Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga de Delegações de Notas e de Registro
do Estado do Paraná – Pro-

vimento e Remoção, retificando o Edital nº 01/2018 de
abertura do concurso.
As inscrições iniciaram
em 15 de outubro, com encerramento previsto para às
17h do dia 14 de novembro
de 2018 (somente pela internet). As provas seletivas

estão previstas para o dia 24
de fevereiro de 2019.
No dia 5 de novembro de
2018, a partir das 13h30, está
prevista a realização da audiência pública para sorteio
das serventias destinadas
para os candidatos concorrentes nas vagas destinadas

Divulgação/Viapar

dimento ao Usuário (SAU)
espaços climatizadas com sala
para descanso, banheiros, fraldário, micro-ondas, água gelada e internet.

a pessoas com deficiência.
Conforme o Anexo do
Edital 5/2018, são 280 serventias para o concurso de
provimento e 120 serventias
para o concurso de remoção,
considerando as alterações
decorrentes da Lei Estadual
nº 19.651/2018. TJ/PR

A expectativa é que o fluxo de veículos seja 15% maior, já a
partir da tarde desta quinta-feira (1).

ridos que não estão mais nesta
vida e deixaram saudades. Por
conta do feriado prolongado,
muitas pessoas devem emendar com o final de semana e
viajar. Na rodovias administradas pela concessionária
Viapar no Paraná a expectativa é que o fluxo de veículos
seja 15% maior, já a partir da
tarde de quinta-feira (1).
O supervisor do Centro de
Controle e Operações (CCO)
da empresa, Ronaldo Parpinelli, informa que o movimento também deve aumentar na sexta-feira pela manhã
e na tarde e noite de domingo
(4), no retorno. “Como a previsão é de tempo bom e temperaturas altas no próximo
final de semana acreditamos
que a BR-376, sentido Maringá / Porto Rico, seja o trecho
com maior volume de carros”,
estimou.

A orientação para os motoristas é que revisem os veículos antes de sair em viagem,
respeitem a sinalização e,
principalmente, os limites de
velocidade. Lembrando que a
Viapar também dispõe de sete
unidades do Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU)
espaços climatizadas com sala
para descanso, banheiros, fraldário, micro-ondas, água gelada e internet.
SERVIÇO - Também é importante programar o passeio.
Isso pode ser feito pelo site
www.viapar.com.br onde as
câmeras de segurança podem
ser acessadas. Por meio delas é
possível verificar as condições
de fluxo e clima. Já o socorro
pode ser solicitado pelo fone
0800 601 6001. As equipes da
empresa ficam a postos durante as 24 horas.
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ECONOMIA

Supermercados preveem
alta de 10% nas vendas
de produtos natalinos

U

m levantamento feito pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras) junto a 102 empresas
do setor indicam melhora na estimativa de
vendas de produtos natalinos em 2018, na
comparação com o ano anterior. Os dados
do Departamento de Economia da Abras
indicam que as vendas desses produtos do

devem crescer 10,27% neste ano, ante uma
projeção de 8,34%, em 2017. As consultas
foram feitas entre 4 de setembro e 5 de outubro.
Na avaliação do presidente da Abras,
João Sanzovo Neto, os empresários estão
mais otimistas quanto à possibilidade de
aumento do consumo nessa época, com
base na leve recuperação do emprego e do
poder aquisitivo diante de uma inflação
mais controlada.
A maioria dos supermercadistas (66%),
no entanto, manteve o mesmo nível de encomendas do ano passado. Apenas 18%
apostaram em vendas superiores às de
2017. Pela projeção, entre os itens que deverão ser mais procurados estão o vinho
importado e o panetone, seguidos de refrigerante, carne bovina, cerveja e frango
congelado. Para promover o escoamento
dos produtos, várias lojas trabalham com
estratégias como degustação, promoção e
brindes.
Ainda de acordo com as expectativas,
as frutas nacionais deverão ter uma saída 11,38% maior do que no Natal do ano
anterior e também acima do estimado em
relação às frutas secas (9,7%). No segmento de carnes, espera-se alta de 11,91%. Já
para pescados, as vendas de peixes frescos
devem aumentar 11,25%; de pescado congelado, 9,1%; e do bacalhau 8,85%.
O setor também acredita que, em 2018,
a procura por produtos importados deve
ter um incremento de 6,92%, ante uma estimativa de 5,83%, no ano passado. Como
o dólar em alta, principalmente, no período pré-eleitoral, as projeções indicam preços mais elevados para itens importados.
Na média, o consumidor deverá pagar
10% mais por esses produtos.
Fora da lista de alimentos, as previsões
mostram alta de 10% nos eletrônicos e de
8,27% nos brinquedos.
De acordo com a sondagem da Abras,
houve aumento na proporção de empresários com intenção de contratar empregados temporários nas funções de operador de caixa, repositor, empacotador e
entregador. Do total entrevistado, 33%
disseram que vão ampliar esses postos de
trabalho ante 23%, em 2017. A estimativa
é de que sejam abertas entre 11 mil e 14
mil vagas.
ÍNDICE NACIONAL DE VENDAS
As informações foram divulgadas na
manhã de hoje, durante o anúncio do Índice Nacional de Vendas da Abras, que
aumentou de 1,92%, de janeiro a setembro, já descontado no cálculo o impacto
inflacionário com base no Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA),
medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O presidente da entidade, João Sanvoso
Neto, informou que o ritmo de crescimento está abaixo do esperado. Mesmo assim,
ele manteve a meta de alta de 2,53%, taxa
que havia sido revisada para baixo, em julho último. No começo do ano a estimativa era de 3%.
O empresário justificou que o setor foi
muito afetado pela greve dos caminhoneiros, ocorrida em maio deste ano, e o impacto dessa paralisação deverá se refletir
no desempenho anual. “Estamos com um
crescimento estável e acreditamos ficar
próximo dessa meta. Com parte do PIB
[Produto Interno Bruto] retido pela greve
dos caminhoneiros, o nosso setor sofreu
um impacto”.
O executivo também comentou que o
reajustes de preços estão em níveis compatíveis com a inflação oficial. A pesquisa
mostra que, em setembro, os 35 produtos
que compõe a cesta da Abras oscilaram em
média 0,39% na comparação com o mês
anterior e 3,07% na comparação com setembro de 2017.
Entre as maiores quedas estão: cebola
(-24%); sabão em pó (-17,48%); farinha
de mandioca (-5,7%) e batata (-3,29%). Já
as maiores altas foram observados em: arroz (+4,39%); frango congelado (+3,64%):
queijo prato (+3,44%) e margarina cremosa (+2,97%).
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O que considerar na hora de
escolher a escola do seu filho?
Conhecer a proposta pedagógica,
estrutura física e os valores de cada
instituição são os pontos principais

A

proximidade do fim
do ano marca também a fase de busca
pela primeira ou de uma nova
escola para os filhos. Quem já
passou por isso ou está nessa
odisseia, sabe que há muitos
fatores para serem considerados, mas o melhor conselho talvez seja o de Celize
Ogg Nascimento Domingos,
coordenadora-pedagógica de
Ensino Fundamental – Anos
Iniciais. “Não existe escola
ideal. É preciso fazer escolhas
com base no que é mais importante para a família”, recomenda. É claro que fatores
como localização, preço e espaço são relevantes, mas tudo
isso deve ser levado em conta
juntamente com outras questões de maior importância
quando o assunto é educação.
Para facilitar o processo e
tornar mais assertiva a seleção nesse momento importante da vida da criança e da

família, Celize elenca algumas dicas. A primeira e também principal orientação é
listar as prioridades. “Colocar
no papel o que é mais importante e relevante para o que
se deseja para a educação da
criança vai nortear a pesquisa
e facilitar a busca”, orienta.
Entre os tópicos a serem
considerados ela sugere analisar:
- quais são os valores familiares que devem estar presentes na escola? Avaliar como
o colégio aborda a religiosidade, excelência acadêmica,
formação humana, entre outros pontos, é um passo importante na hora de escolher
a escola. A personalidade da
criança também é um quesito
importante para se considerar na hora de selecionar uma
instituição de ensino.
- metodologia: entender
como é a abordagem pedagó-

gica da escola é de grande importância. Conhecer o espaço
físico da sala de aula e como é
usado, os tipos de avaliações
realizadas e quem as elabora
são pontos a se considerar.
Como é o uso da tecnologia,
como é feito o reforço pedagógico e a orientação de estudos também são questões
essenciais na hora da visita à
instituição.
- formação da equipe: os
professores e colaboradores
da escola devem ser capacitados para as atividades que
exercem. Também é interessante avaliar qual é o número
de alunos por turma e se há
assistentes preparados para a
faixa etária das crianças.
- como é o relacionamento? No dia a dia podem surgir dúvidas, conflitos e situações que pedem moderação e
orientação dos profissionais
da escola. Por isso é vital saber como esses assuntos são

tratados na escola e se isso
está alinhado aos valores da
sua família.
- período integral ou ampliado? Se seu filho precisa
passar mais de um período na
escola, lembre-se de conhecer
as atividades oferecidas no
contraturno, como é a orga-

nização dos estudos, projetos
etc. Aulas especiais e extracurriculares também precisam ser conhecidas, já que são
igualmente importantes para
a formação da criança.
Por fim, após a escolha da
instituição que mais se adequar às necessidades familia-

res, o ideal é solicitar um período de vivência para que a
criança possa passar algumas
horas na escola pretendida.
Esse momento pode ser decisivo, pois pode trazer percepções importantes sobre os
momentos da vida escolar, e
influenciar a escolha final.

A importância do INPI na empresa moderna
Por Johnathan Otavio, especialista em direito cível

A

atual era digital carrega consigo grandes
oportunidades para
todo e qualquer fornecedor e/
ou prestador de serviços, seja
ele profissional autônomo ou
até mesmo os diversos tipos
de empresa, os quais contam
com este nicho do comércio
que vem se atualizando e expandindo constantemente e,
por certo, se tornando acessível e visível por indeterminado número de pessoas, sejam
clientes e até mesmo concorrentes.
Na área comercial, é muito difícil se solidificar e tor-

nar-se visível no mercado, em
vista da grande massa de concorrência, seja de qual ramo
for, onde, com a atual facilidade de acesso a informação,
reclamação e indicações, tais
prestadores e/ou fornecedores, além de se acautelarem
em suas atividades, investem
rigorosamente no sentido de
atendimento satisfatório de
seus clientes e parceiros, os
quais certamente fazem com
desígnio para agregar ao estabelecimento empresarial
deste, e, consequentemente,
conseguir se alavancar, manter-se e fidelizar ao máximo

possível.
Com a referida modernização, abre espaço incontrolável para os “copiadores
oportunistas” que se agarram
ilicitamente a todo o aparato
daquele que suportou todo
ônus para se solidificar, como
por exemplo “cria” nomes
parecidos, copia portfolio, reproduz marca sem autorização, com fito único de obter
vantagem econômica, trazendo prejuízos para quem de
fato é o genuíno.
Neste cenário corriqueiro, nasce a importância de se
proteger por todos os meios

possíveis, dentre diversas opções, proceder com o registro de marca junto ao órgão
competente, ou seja, Instituto
Nacional de Propriedade Industrial – INPI. Ter o referido
registro e a consequente certificação da marca, além de trazer proteção pela legislação
(Lei 9279/96) contra quem
imita, reproduz sem autorização e/ou cria outra parecida, capaz de causar erro e
confusão ao consumidor, lhe
traz benefícios econômicos
exclusivos, trazendo também
a oportunidade de agir contra
quem viola tais proteções, na

esfera do direito penal, em
vista da prática de crime de
concorrência desleal, tipificada na legislação informada.
Não obstante a faculdade
do titular da marca adotar as
medidas acima informadas,
poderá ajuizar demanda cominatória, visando obstar tal
prática, e, desde que devidamente comprovado, é possível pleitear perdas e danos,
visando buscar os prejuízos
imediatamente mensuráveis e
também os denominados lucros cessantes, ou seja, aquele
que o titular comprovadamente deixou de ganhar por

tal ilicitude.
Assim, ante a ocorrência
desenfreada da prática ilicitude neste nicho do comércio,
a solução visando amenizar,
bem como já se caucionando
em eventual ação judicial em
desfavor de quem prática a
concorrência desleal, torna-se indispensável a solicitação
do registro perante ao INPI, o
que, sendo concedido, trará a
proteção legal para o titular
de fato e, consequentemente,
forças para diligenciar judicialmente, seja no âmbito cível e penal, contra tal prática
ilegal.

Economia brasileira: é possível
retomar o cenário positivo?
Especialista fala sobre a
atual situação de recessão
em que o país vive

C

ontrariando as expectativas do início do
ano, em que a visão
era otimista em relação à economia do Brasil, o país chega
ao final de 2018 com dificuldades para uma retomada
da economia na velocidade
necessária. A previsão era
fechar 2018 com crescimento de 2,5% do PIB, retomar a
geração de emprego e a inflação fechar abaixo de meta, de
4,5%, porém, o segundo trimestre do ano, especialmente
a partir de março, deu uma
virada brusca nesse cenário.
De acordo com o doutor
em administração Rodrigo
Casagrande, isso demonstra

que nunca antes na história
do país passamos por uma
retomada tão lenta da nossa economia como estamos
vivendo hoje. “O período recessivo do qual o país começa
a sair teve início no segundo
trimestre de 2014 e foi até o
quarto trimestre de 2016. A
retomada da economia vem
apresentando um crescimento médio do PIB de 0,5% ao
trimestre. É muito pouco!
Precisamos retornar lá na década de 1980, chamada por
muitos de década perdida,
para vermos algo próximo a
isso em termos de retomada. Saindo de um período
de recessão de 1987 a 1988, o

país teve um crescimento de
3,7% após 5 trimestres¨. Perceba que o momento atual, se
mostra ainda mais lento em
termos de retomada e devermos fechar o ano de 2018 com
crescimento abaixo de 1,5%¨.
O momento atual também se deve, em grande parte
à desvalorização da moeda,
que sofreu uma queda de
30% da janeiro até agora. Segundo o Rodrigo Casagrande
¨a desvalorização da nossa
moeda impacta a inflação,
pois aumenta o preço dos
insumos da indústria. Imagine o aumento de 8,4¨% no
milho, insumo utilizado na
ração. O derivado disso, no
caso o frango, é produto muito requisitado para compor
a mesa das famílias brasileiras, e já temos uma grande
fraqueza na capacidade de
consumo das famílias. Tanto
as famílias, quanto as empre-

sas, saíram desse período de
recessão muito endividadas¨.
Com base na fala do especialista, é possível que fechemos
o ano com o IPCA acima do
teto previsto de 4,5%.
O momento difícil passa também pela percepção
do mercado externo. Rodrigo Casagrande destaca que:
¨As moedas argentina e turca, desvalorizaram de agosto
para setembro 38,9 e 24,1,
respectivamente. Isso aumenta a aversão ao risco de
países emergentes. Somado
a isso, a inflação americana tende a gerar aumento de
juros naquele país, que afeta
o fluxo dos capitais em direção aquele país. Tem mais, a
guerra comercial entre EUA
e China diminuem os preços
das commodities e também
afeta o prêmio de risco nas
transações com países emergentes¨.

Para o especialista, quem
assumir a presidência da república a partir do dia 01
de janeiro de 2019 terá uma
missão muito desafiadora.
“Uma das primeiras medidas será a descompressão do
clima de perdedores e vencedores na grande polarização
política que tomou conta do
país. Além disso, precisará
retomar a confiança do empresariado e das famílias, que
estão em compasso de espera, sem fazer investimentos e
com medo de perder o emprego, por conta dos sinais
de fraqueza do mercado de
trabalho”, pontua. Segundo
Rodrigo, as reformas estruturais como a da previdência e
a fiscal deverão ser ações de
urgência, já que fecharemos
2018 com aproximadamente
R$ 140 bilhões de déficit primário. É o quinto ano consecutivo de déficit primário.

“Essas mudanças precisam acontecer, do contrário o
risco Brasil continuará muito
elevado. Risco, que sofreu,
inclusive, com a greve dos caminhoneiros, pois aos olhos
do mundo, a decisão tomada de tabelamento de fretes
e subsídio ao diesel foi uma
medida populista”, comenta.
De acordo com Rodrigo, a
questão política ainda é um
grande fator desafiador. Ele
acredita que é necessário ter
cada vez mais uma profissionalização em cargos de gestão
pública. “Por isso, a indicação
de cargos políticos, de sindicalistas, de pessoas que ajudaram em campanha de político
(eleitos ou não), por exemplo,
deve ser vedada, para que não
haja participação delas em
conselhos de administração,
ou seja, a Lei 13.303 - Lei da
Estatais, tem que ser cumprida.”, completa.
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Cardápios inteligentes precisam
estar atrelados à redução de custos
É aí que um bom planejamento faz
a diferença no final das contas.
Saiba o que a Exal – Excelência
em Alimentação tem feito

A

lmoçar fora de casa
todos os dias eleva
consideravelmente
os gastos no final do mês.
Segundo um levantamento
feito em 51 municípios do
Brasil pela Associação das
Empresas de Benefício ao
Trabalhador (ABBT), o custo médio de uma refeição
que inclua prato principal,
bebida, sobremesa e café é
de R$ 34, o que representa
em torno de 80% do salário
mínimo, considerando 22
dias de trabalho.
Esse valor pesa para o
trabalhador ou para a empresa que concede o vale-

-refeição como benefício ao
funcionário, que costuma
oferecer um montante um
pouco mais baixo, em média
R$ 25 por pessoa. Por isso,
muitas empresas optam pela
instalação de um restaurante
interno que, mesmo com a
administração terceirizada,
o valor por refeição cai para
menos da metade.
O fato é que a redução de
custos é uma necessidade,
seja para o trabalhador, para
a empresa, aos restaurantes
ou organizações que atuam
na área de alimentação coletiva. No caso da Exal, empresa que atua nesse segmento e

serve cerca de 100 mil refeições ao dia, a gestão inteligente de recursos é uma das
prioridades. Por isso, desde
2016, a organização busca
alternativas para equilibrar a
entrega de um serviço de refeições empresariais de excelência, a um custo reduzido
e com preços justos.
De acordo com o diretor
de Operações da Exal, Leocádio Bento Filho, a solução
foi focar em um planejamento inteligente de compras
corporativas. Por meio do
Planejamento de Compras e
Processos, o PCP, é possível
garantir mais flexibilidade

na negociação, competitividade de mercado, criatividade e qualidade no cardápio.
"Antes a compra era feita
regionalmente, agora há um
poder maior de negociação
e com a mesma velocidade
de entrega. A ideia é gerenciar essa compra por volume
de ingredientes utilizados
em diversas unidades, man-

tendo a liberdade de escolha
da preparação", afirma.
Outro ganho que o PCP
traz é que o cardápio passou a ser avaliado por duas
pessoas: pela nutricionista
e pela gestora de unidade.
A Exal possui um departamento de Planejamento de
Compras que, mensalmente, recebe todos os cardá-

pios feitos pelas gestoras,
com isso, é possível realizar
a previsão e gestão de compras, levando em consideração as particularidades dos
clientes que possuem o restaurante administrado pela
empresa.
Karen Krinchev
Assessoria de Comunicação

CAMPEONATO MUNICIPAL

Balanço da 2ª fase: resultados
dos jogos e novas polêmicas
o último sábado de
outubro (27), tivemos o início da segunda fase do Campeonato
Municipal de Futebol Suíço
em Nova Esperança. Os jogos da etapa que antecedem
as finais aconteceram nos
campos da AABB, Asserne
e Canel.

grupo A, Selaria Pantaneira
perdeu por 1 a 0 para os Amigos F. C. Na outra partida, a
equipe América F.C perdeu
por 2 a 0 para a Tropa Elite
(Sup. senna/Esc. São Paulo).
No campo do Asserne
pelo grupo B a equipe da
M.R.G, em um jogo cheio de
polêmicas e atitudes antidesportivas, derrotou por 2 a 0 a
equipe do Bom Bife F.C. Em
seguida, Rosa de Ouro venceu por 1 a 0 o time da casa
Asserne “A”.

Disputa pela classificação para as finais
Os jogos de sábado foram divididos entre equipes
que disputavam a classificação para as finais e outras
pela permanência na série
“A”.
No campo da Canel pelo

Disputa pela permanência na série “A”
Pelo grupo C na AABB,
a equipe do 100% Arte F. C.
venceu a Metalúrgica Ebenézer pelo placar de 5 a 2. No
campo da Asserne, Móveis
Brasil perdeu por 3 a 0 para
o Vigilantes F. C.

Fernando Razente

fernandorazente997@gmail.com

N

Pelo grupo D tivemos
dois empates, entre o time
Tahiti (Lid. Maravalhas/
AABB) que empatou em 1 a
1 com o D.E.C/Tessarolo e
também no confronto entre
Sucão/Casa de Carne Silva e
Capelinha F.C que repetiu o
placar de 1 a 1.
Novas polêmicas
A organização nos informou que aconteceram novos
problemas na última rodada.
Durante a partida entre
as equipes da M.R.G. e Bom
Bife F.C, após uma decisão
do árbitro de anular um gol
da equipe da M.R.G, torcedores exaltados atiraram latas cheias de cerveja dentro
do gramado visando atingir
o árbitro da partida.
O mesmo relatou na súmula o ocorrido informando

Equipe da M.R.G., uma das favoritas ao título

os fatos à organização que,
em tempo, realizará uma
reunião para tomar as devi-

Mercado ilegal de cigarros chega
a 54% e bate recorde no Brasil

U

ma pesquisa realizada pelo Ibope mostra
que o mercado ilegal
de cigarros atingiu um patamar inédito no Brasil. Em
2018, de acordo com levantamento do instituto, 54% de
todos os cigarros vendidos
no país são ilegais, um crescimento de seis pontos percentuais em relação ao ano anterior. Desse total, 50% foram
contrabandeados do Paraguai
e 5% foram produzidos por
empresas que operam irregularmente no país
O principal estímulo a esse
crescimento é a enorme diferença tributária sobre o cigarro praticada nos dois países.
O Brasil cobra em média 71%
de impostos sobre o cigarro produzido legalmente no

país, chegando a até 90% em
alguns estados, enquanto que
no Paraguai as taxas são de
apenas 18%, a mais baixa da
América Latina. Com isso, a
média de preço dos produtos
ilegais vem caindo, e em 2018
a diferença do valor cobrado
entre os cigarros brasileiros e
paraguaios chegou a 128%.
Com isso, o mercado nacional foi inundado com mais
de 57 bilhões de cigarros ilegais, enquanto que o consumo de produtos brasileiros
caiu para 48 bilhões de unidades. Ao somar o universo de
cigarros ilegais e legais, é possível ver um aumento no consumo no país: em 2017 foram
consumidos 102,7 bilhões de
unidades (49,2 ilegais e 53,5
legais), número que foi para

106,2 bilhões em 2018 (57,5
ilegais e 48,7 legais).
Para Edson Vismona, presidente do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial
(ETCO), um fator perverso
decorrente do aumento no
contrabando de cigarros é
que, pressionados pela crise
que o país enfrenta, os brasileiros que migram do mercado legal para o ilegal para
poder economizar dinheiro
e ao mesmo tempo aumentar
o consumo. "O levantamento
apontou que, mesmo gastando menos, já que os cigarros
contrabandeados não seguem
a política de preço mínimo
estabelecida em lei, os consumidores acabam fumando, em média, dois cigarros
a mais por dia. Isso mostra

que as políticas de redução de
consumo adotadas pelo governo não estão sendo eficazes, por conta do crescimento do mercado ilegal" afirma
Vismona.
Outro efeito negativo no
crescimento do consumo de
cigarros
contrabandeados
é o avanço na evasão fiscal.
Em 2018, o Brasil irá deixar
de arrecadar R$ 11,5 bilhões
em impostos. Esse valor é 1,6
vezes superior ao orçamento
da Polícia Federal para o ano,
e poderia ser revertido para a
construção de 121 mil casas
populares ou 6 mil creches.
Pela primeira vez desde 2011,
a evasão de impostos será
maior do que a arrecadação,
que deve fechar o ano em R$
11,4 bilhões.

das providências e manter a
ordem e o bom desenvolvimento da competição.

A próxima rodada da 2ª
fase está agendada para sábado, 03/11.
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Rodeado pelo carinho de familiares e amigos, o gerente

Cleverson Alex Negri de Paula, recebeu pela passagem

de seu aniversário uma agradável surpresa dos colaboradores
do Auto Posto Nippon, na segunda-feira, 29 de outubro.

Reinaugura em breve em modernas e amplas instalações, a nova sede
da Ardengue Corretora de Seguros, no térreo do edifício Caiuá,
na Avenida 14 de Dezembro, próximo a Concha Acústica. Na foto o
diretor Pedro Ardegue está com sua esposa Margareth Vidual
Ardengue, professora e também empresária em Nova Esperança.

João e Manuela,
filhos do
casal Targô

e Eduardo
Gagliardi,

participaram
da 1ª Corrida
Kids Run
Caramelada. Na
ocasião os pais
parabenizaram
a equipe da
caramelada pela
organização
do evento e
o incentivo
à prática do
esporte.

