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DESDE MAIO DE 1995

Merece especial atenção por parte de todos os 
aposentados por invalidez e beneficiários do auxílio-
-doença da Previdência Social a publicação da Medida 
Provisória n° 739, no dia 07 de julho de 2016. O texto 
alterou profundamente as regras relativas à manuten-
ção e cessação dos benefícios por incapacidade.

Mesmo que estas mudanças já tenham ocorrido, 
cerca de dois anos, muitos ainda desconhecem.

Desde então, o segurado aposentado por invalidez 
poderá ser convocado pelo INSS a qualquer momento 
para reavaliação das condições que ensejaram a con-
cessão do seu benefício, tenha sido ele deferido pelo 
INSS ou por meio de decisão judicial. A única hipó-
tese de exceção a essa “nova” regra é aquela dos apo-
sentados com mais de 60 anos de idade. Neste caso, 
estarão isentos da reavaliação, conforme determina a 
Lei de Benefícios.

Estas regras recomendam ainda que o perito, sem-
pre que possível, defina no exame pericial a data esti-
mada para a recuperação do segurado. Nestes casos, 
o benefício deverá ser concedido até a data estimada 
no exame. Todavia, na ausência de fixação deste pra-
zo, o benefício será sempre cessado após o transcurso 
do prazo de 120 dias, contado da data de concessão, 
cabendo ao beneficiário até 15 dias antes deste prazo 
requerer o pedido de prorrogação.

O preceito prevê, ainda, que o segurado em gozo 
de auxílio-doença, insusceptível de recuperação para 
sua atividade habitual, deverá submeter-se ao proces-
so de reabilitação profissional. Através desse processo, 
o INSS deverá adotar medidas de formação profissio-
nal para o seu retorno ao trabalho em uma nova fun-
ção compatível com sua limitação. Contudo, não pode 
cessar o benefício até que seja concluído o procedi-
mento e, quando considerado não recuperável, deverá 
sempre ser sugerida a aposentadoria por invalidez.

No mais, se recomenda aos segurados que estejam 
recebendo benefício por incapacidade, a manutenção 
do tratamento e a guarda de todos os documentos 
médicos porventura fornecidos nos postos, hospitais 
e consultas, em especial para fins de apresentação ao 
perito médico, em caso de revisão pericial. Se estive-
rem aptos ao retorno para o trabalho, devem comuni-
car imediatamente a Previdência Social, logo, o bene-
fício não será mais devido e deverá ser imediatamente 
cessado.

Os peritos médicos estarão sendo gratificados pelo 
desempenho de Atividade de Perícia Médica, de modo 
que, muito provavelmente, as avaliações ocorram sob 
a forma de mutirão. Por isso é fundamental manter 
seu endereço atualizado junto ao INSS para que não 
haja problemas com as notificações e sempre buscar 
um profissional habilitado caso surjam dificuldades 
ou a sensação de desproporcionalidade das medidas 
adotadas pelo INSS.

O benefício de auxílio 
doença e a aposentadoria 

por invalidez

Usando a visão 
para impactar 

outras pessoas...

Um dos maiores dons que recebemos de 
Deus é a Visão. Ver é uma função dos nossos 
olhos, ao passo que a Visão é uma função do co-
ração, limitada apenas pela nossa imaginação.

Por Visão podemos entender, sob um enfo-
que técnico, como definir o futuro que se deseja 
conquistar. Algo como: para onde caminha o 
mundo ou onde queremos estar em cinco anos? 

Mas, de outro lado, podemos entender a Vi-
são como enxergar além do que nossos olhos 
podem ver. Conseguir ir além da estrutura fí-
sica do seu escritório, departamento ou orga-
nização. É ver o futuro, com suas ameaças e 
oportunidades antes mesmo de ele existir. Isso 
é Visão!!

Visão é algo indissolúvel à vida de um líder. 
Então, como fazer para que esta visão do líder 
contagie pessoas?

1. Assumir a responsabilidade: Jack Welch, 
Ford, Juscelino Kubichek, assumiram a respon-
sabilidade de suas visões e arrebanharam segui-
dores. Nenhum líder é seguido se não demons-
trar firmeza de propósitos, ou seja, acreditar e 
agir para aquilo que acredita.

2. Viver a visão: o líder deve comunicar a 
sua visão a fim de que ela possa ajudar outras 
pessoas. Para isso ele deve personificá-la e vivê-
-la. Toda a organização necessita e merece que 
as pessoas vivam a visão da liderança, pessoas 
cujos valores e compromissos personifiquem 
essa visão. Pessoas não seguem líderes. Seguem 
suas visões. Madre Teresa de Calcutá é um 
exemplo de quem viveu de forma simples e hu-
milde até morrer. Sua visão era apenas ajudar 
pessoas.

3. Comunicar a visão individualmente: a 
melhor maneira de transmitir a visão às pessoas 
é fazê-la pessoalmente. O maior de todos os lí-
deres, Jesus, fazia isso com excelência. Reunia 
seus discípulos e falava individualmente, olhan-
do-os nos olhos e eles o seguiam fielmente.

4. Comunicar a visão publicamente: O lí-
der deve divulgar a visão a todos seus liderados 
para que toda a organização conheça e tenha a 
oportunidade de segui-lo. Ainda com o exem-
plo de Jesus, ao passar pelos lugares as pessoas 
eram impactadas por sua visão a ponto de di-
zerem: ‘Mestre, aonde quer que fores, eu te se-
guirei’. 

Toda a organização se beneficia quando o 
líder comunica sua visão. As pessoas passam a 
se comprometer e se tornam tão apaixonadas 
quanto aquele que teve a visão. Assim, o inverso 
também acontece. Todos perdem quando uma 
visão é imprecisa e ao mesmo tempo omitida.

Prof. Menegatti – Palestrante em Vendas, Motivação e Liderança. 
Autor dos livros – Atendimento gera Vendas – 50 dicas infalíveis 
que farão os clientes comprarem de você e Talento é fazer coisas 
comuns de forma extraordinária. 
Contatos: www.palestrante.srv.br - palestrante@palestrante.srv.br - 
(41) 3342.9562 / 99942.5150 

Por Prof. Menegatti

Consolidação de 
políticas sociais

No dia sete de julho de 2011 foi sancionada a 
Lei n.º 12.435, que altera a Lei Orgânica da Assis-
tência Social (Loas) e instituiu o Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), que havia sido criado 
em 2005. Uma construção colaborativa entre poder 
público, terceiro setor e sociedade que estruturou 
e organizou o desenvolvimento de políticas públi-
cas intersetoriais com foco na redução da pobreza 
e emancipação das famílias.

Muitas vezes, quando abordamos a importância 
de uma lei, fica difícil compreender sua relevância 
sem um contexto mais detalhado. Nesse sentido, é 
importante ressaltar que antes do SUAS não exis-
tiam normas claras ou uma articulação efetiva en-
tre poder público e sociedade civil. Somado a isso, 
as políticas de assistência social atuavam quase iso-
ladas, sem um trabalho com outras pastas ou base 
de dados que orientasse o serviço e atendimento a 
população em situação de vulnerabilidade ou risco 
social. 

O SUAS surgiu como um suporte necessário 
para enfrentar de maneira planejada e coordena-
da a enorme desigualdade social existente no país, 
determinando atribuições específicas à União, es-
tados e municípios. Logicamente que a realidade 
brasileira é um cenário difícil de reverter, espe-
cialmente devido à fragilidade de nossa economia, 
mas sua aplicação séria é capaz de trazer inúmeros 
avanços, como aconteceu em nosso estado nos úl-
timos anos.

Desde 2011 o Paraná passou por uma verdadei-
ra revolução na aplicação do SUAS, estabelecendo 
uma nova relação entre governo estadual e municí-
pios para garantir maior agilidade, suporte e qua-
lidade no atendimento. A primeira medida foi a 
criação da Secretaria de Estado da Família e Desen-
volvimento Social, que passou a implantar os pro-
gramas e serviços que formam o SUAS no estado.

O trabalho de articulação e diálogo com os mu-
nicípios permitiu o atendimento de demandas an-
tigas, como a desburocratização e maior agilidade 
de apoio financeiro oriundo do Estado, ampliando 
a capacidade de investimento e serviços sociais das 
prefeituras. Nesse sentido, destaco a implantação 
da modalidade Fundo a Fundo, que autoriza o re-
passe de recursos do Fundo Estadual de Assistência 
Social direto para os fundos municipais de assis-
tência social, e o Piso Paranaense de Assistência 
Social, com transferência mensal de recursos aos 
municípios com menor índice de desenvolvimento.

Somado a isso, iniciativas inovadoras como o 
CPF na Nota, o Índice de Vulnerabilidade Social 
das Famílias do Paraná, o programa Família Para-
naense e o Fundo Estadual de Combate à Pobreza, 
bem como a instituição de 22 escritórios regionais 
e criação da Superintendência de Garantia de Di-
reitos, fortaleceram a execução de políticas sociais 
nos 399 municípios.

O impacto foi rápido e em pouco tempo o Pa-
raná subiu da quinta para a segunda posição entre 
os estados com menor desigualdade social, além de 
estar entre as três maiores redes de proteção social 
do Brasil, conforme aponta o Censo SUAS.

O SUAS representou um avanço fundamental na 
política de assistência social, mas sua consolidação 
e aprimoramento dependem da participação ativa 
e diálogo constante entre estado, municípios e so-
ciedade. Um trabalho que já acontece no Paraná e 
que precisamos potencializar cada vez mais, crian-
do oportunidades para que todos tenham acesso ao 
suporte necessário para alcançar sua emancipação 
social.

Fonte: https://www.jurisway.org.br/v2; https://jus.com.br/
artigos/direito-previdenciario/5

*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)
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Governo injetou R$ 233,5 bilhões 
na economia em quase três meses

Como economizar e fazer com 
que seu dinheiro se multiplique

Prefeito Miro recebe 
ambulância 0 km 
para Alto Paraná

Em quase três meses 
de instabilidade no 
mercado financeiro, o 

governo injetou R$ 233,5 bi-
lhões na economia. O valor 
foi obtido pela  Agência Bra-
sil com base em comunicados 
do Banco Central (BC), que 
tem atuado para segurar o 
dólar, e do Tesouro Nacional, 
que tem recomprado títulos 
públicos para garantir a esta-
bilidade.

Somente o BC injetou 
US$ 54,09 bilhões – o equiva-
lente a R$ 209,27 bilhões pela 
cotação de quinta-feira (5) da 
moeda norte-americana (R$ 
3,869) – no mercado desde 
18 de maio, quando anun-
ciou que atuaria de forma 
mais agressiva para conter a 
alta do dólar. Desse total, US$ 
43,44 bilhões (R$ 168,07 bi-

lhões) decorreram de leilões 
de novos contratos de swap 
cambial (venda de dólares no 
mercado futuro) e US$ 10,65 
bilhões (R$ 41,2 bilhões) vêm 
de leilões de dólares das re-
servas internacionais com 
compromisso de recompra, 
ocorridos na última semana 
de junho.

Desde 28 de maio, quando 
iniciou os leilões de recom-
pra, até a última quarta-feira 
(4), o Tesouro Nacional read-
quiriu US$ 24,228 bilhões em 
títulos prefixados e corrigidos 
pela inflação de médio e de 
longo prazo. O dinheiro vem 
do colchão da dívida pública, 
reserva financeira usada em 
momentos de instabilidade, 
que caiu de R$ 575 bilhões 
para R$ 551 bilhões desde 
o início do programa de re-

compras.
Em relação aos swaps 

cambiais, o levantamento 
referente ao Banco Central 
inclui apenas os leilões de no-
vos contratos, não a rolagem 
(renovação) dos contratos 
existentes. Desde 23 de ju-
nho, a autoridade monetária 
deixou de ofertar novos lotes, 
apenas renovando o mon-
tante de contratos de swap 
em circulação, em que troca 
contratos prestes a vencer por 
contratos com vencimento 
daqui a alguns meses.

INTERVENÇÃO CAM-
BIAL

Criados em 2001, os 
swaps cambiais funcionam 
como uma venda de dóla-
res no mercado futuro, que 
permitem ao Banco Central 

intervir no câmbio sem quei-
mar reservas internacionais. 
Nessas operações, o BC apos-
ta que os dólares vão subir 
mais que os juros futuros. Os 
investidores apostam o con-
trário. No fim, ocorre uma 
troca de rendimentos que re-
sulta em prejuízo para a auto-
ridade monetária caso o dólar 
aumente mais que os juros.

Nos leilões com compro-
misso de recompra, o BC de 
fato leiloa dinheiro das reser-
vas internacionais, mas com-
promete-se a pegar o dinhei-
ro de volta meses mais tarde, 
quando o mercado financeiro 
estiver menos conturbado. 
Atualmente, as reservas in-
ternacionais do Brasil somam 
em torno de US$ 380 bilhões 
(R$ 1,47 trilhão, segundo o 
câmbio de sexta-feira, 6).

TRANQUILIDADE NO 
MERCADO

Em relação aos títulos pú-
blicos, o Tesouro Nacional 
informa que as recompras 
de papéis, que começaram 
durante a paralisação dos ca-
minhoneiros, têm como obje-
tivo diminuir a instabilidade 
no sistema financeiro, forne-
cer um referencial de preços 
para o mercado e diminuir 
o risco de papéis prefixados 
de prazo mais longo e taxas 
maiores em circulação.

Normalmente, os investi-
dores que querem se desfazer 
dos títulos públicos e embol-
sar os ganhos até o momento 
os vendem no chamado mer-
cado secundário, onde os pa-
péis já emitidos pelo Tesouro 
trocam de mãos. No entanto, 

em momentos de instabilida-
de, o excesso de vendedores 
no mercado secundário faz o 
preço dos títulos despencar.

Para evitar que os inves-
tidores vendam papéis com 
elevado deságio, o Tesouro 
Nacional entra no mercado 
para comprar títulos, pagan-
do preços melhores. Ao atuar 
no sistema financeiro, o Te-
souro também fornece uma 
referência para o mercado 
secundário, que terá que ofe-
recer preços mais atraentes 
para os investidores que que-
rem se desfazer dos papéis. 
Para o governo, a recompra 
ajuda ainda a retirar do mer-
cado papéis mais afetados 
pela turbulência financeira, 
reduzindo o custo da dívida 
pública para o Tesouro. 

Agência Brasil

Já passamos do meio do 
ano e nem todas aque-
las promessas feitas para 

2018 foram cumpridas. Po-
rém, nunca é tarde para colo-
car melhores hábitos em prá-
tica. Reorganizar os gastos e 
tentar poupar um pouco mais 
de dinheiro, por exemplo, é 
um plano que não necessita 
de uma data específica. Mas, 
porque parece tão complica-
do mexer um pouquinho nas 
finanças? De acordo com o 
Aleksander Kuivyogi Avalca, 
professor de finanças do ISAE 
– Escola de Negócios, o pri-
meiro e mais importante pas-
so para conseguir progredir 
com as economias é trabalhar 
a mentalidade financeira e 
planejar algum tipo de inves-
timento. 

“Nosso ciclo financeiro 
acaba funcionando da se-
guinte forma: recebemos e 
pagamos aluguel, prestações, 
condomínio e diversas outras 
contas. Acabamos esquecen-
do de pagar a nós mesmos in-
vestindo no futuro”, comenta 
o professor. De acordo com 
o especialista, para conseguir 
economizar - ou mesmo in-
vestir - é necessário, antes de 
tudo, equilibrar presente e 

O prefeito de Alto Pa-
raná, Miro Santana, 
recebeu ontem (09), 

uma ambulância 0km do 
Governo do Estado, através 
de parceria com o deputado 
estadual Tião Medeiros e a 

governadora Cida Borghet-
ti.

Feliz com mais essa con-
quista, o prefeito destacou 
que: “estamos trabalhando 
para oferecer sempre o me-
lhor serviço possível para 

nossa população, principal-
mente na saúde, renovando 
a frota, melhorando os espa-
ços físicos e aperfeiçoando 
nosso atendimento, podem 
ter certeza que esforço não 
faltará”, finalizou Miro.

Professor do ISAE – Escola de Negócios dá dicas de 
investimento para quem não entende muito do assunto

Prefeito agradeceu a Governadora 
Cida Borghetti pela destinação do 

recurso ao município

futuro. Pensar no dinheiro de 
agora e traçar uma meta para 
que ele cresça mais para fren-
te. Por isso, a forma mais prá-
tica de dar o primeiro passo 
é guardar 10% do salário no 
mesmo dia em que ele cair na 
conta. “Isso faz com que a prá-
tica vire um hábito, pois é per-
feitamente possível viver com 
90% da sua renda”, aconselha.

Feito isso, o dinheiro pode 
ser inicialmente guardado em 
uma poupança, apenas para 
exercer a ação de separar a 
porcentagem do salário. “Po-
rém, se o objetivo é fazer com 
que as economias comecem 
a multiplicar, a poupança é o 
pior dos investimentos, pois 
é o que menos rende. O con-
selho é deixar apenas um di-
nheiro de reserva, em torno 
de R$ 2 mil a R$ 5 mil para 
emergências, pois o valor 
pode ser retirado a qualquer 
momento”, detalha Avalca.

E para facilitar um pouco a 
vida de quem pretende orga-
nizar melhor as finanças, mas 
não sabe por onde começar, 
Avalca traz algumas dicas im-

portantes sobre investimen-
tos, que podem, inicialmente 
ser divididos em três catego-
rias: de curto prazo (econo-
mia de 12 meses para viajar ou 
comprar algo no final do ano), 
de médio prazo (economia de 
2 ou 3 anos para comprar algo 
mais caro como um carro, um 
apartamento ou uma casa) e 
de longo prazo (sem tempo 
determinado, tem o objetivo 
de incorporar a aposentado-
ria. É uma economia para não 
depender de fundo de garan-
tia ou previdência, por exem-
plo). 

Aqueles 10% que foram 
separados do salário devem 
estar no investimento a longo 
prazo. Tudo que for possível 
economizar a mais, pode ser 
utilizado para incorporar as 
outras reservas. “Para os ini-
ciantes, o mais indicado é in-
vestir em Renda Fixa, como 
Certificados de Depósito Ban-
cário (CDB) e Tesouro Selic”, 
sugere o especialista. 

O CDB pode ser encontra-
do no próprio banco em que 
você possui conta. Esse inves-
timento é um título de renda 
fixa do tipo crédito privado, 

oferecido por bancos. Isso 
quer dizer que você empres-
ta dinheiro ao banco e eles te 
devolvem com juros, que se-
rão definidos de acordo com 
o valor aplicado, o prazo do 
CDB e a situação financeira 
do banco. Esse tipo de apli-
cação já rende mais do que a 
poupança, por exemplo. A fa-
cilidade é poder colocar e reti-
rar o dinheiro quando quiser. 
A única ressalva é o desconto 
do Imposto de Renda - quan-
to mais tempo deixar, menor 
será o IR. E caso a quantia seja 
retirada dentro de 30 dias, 
há o desconto Imposto sobre 
Operações Financeiras (IOF). 
“Cada banco tem regras e fun-
cionamentos diferentes, mas 
no geral, o processo acaba 
sendo bem parecido com a 
poupança. Você transfere di-
nheiro para o CDB de um cai-
xa eletrônico ou pela internet 
e não precisa necessariamente 
ser todo mês. Você deposita 
quando tiver”, explica. 

Já o Tesouro Selic é um tí-
tulo atrelado à taxa de juros 
básicos da economia, ofereci-

do pelo Tesouro Direto, um 
programa do Tesouro Na-
cional que vende títulos pú-
blicos federais para pessoas 
físicas, pela internet. O obje-
tivo é democratizar o acesso 
aos títulos públicos, uma vez 
que a aplicação mínima pode 
ser de apenas R$ 30. “É uma 
espécie de empréstimo que 
você faz para o governo e ele 
te paga o valor com determi-
nado retorno. Também é uma 
alternativa interessante, visto 
que trabalha com a mesma 
flexibilidade para a inserção 
e retirada de dinheiro, possui 
um valor baixo para o investi-
mento mínimo e ainda rende 
mais do que a poupança”, co-
menta.

 Ambos os investimentos, 
tanto o CDB quanto a Selic, 
tem o pagamento do Impos-
to de Renda detido direto na 
fonte. Ou seja, quando o di-
nheiro for recuperado, haverá 
o desconto em cima do valor 
rendido. “Mesmo assim, ain-
da são investimentos muito 
válidos para quem quer co-
meçar a planejar melhor vida 
e, dessa vez, com um maior 
foco no futuro”, completa Al-
vaca. 

IRR Comunicação

ALTO PARANÁ

Messias, coordenador dos motoristas da saúde de Alto Paraná, Miro Santana, prefeito de Alto 
Paraná e Eduardo, assessor do deputado estadual Tião Medeiros
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Nova Esperança Liquida começa amanhã 
com mais de 100 lojas participantes

Nova Esperança sediará a fase regional 
dos Jogos da Juventude do Paraná

Quais os direitos e 
deveres do cidadão?

Os direitos e deveres 
do cidadão são rela-
cionados ao conceito 

de cidadania. Ser um cidadão 
consciente e exercer a cidada-
nia é saber quais são os seus 
direitos e deveres para parti-
cipar ativamente das decisões 
políticas e sociais que têm 
consequências na vida de to-
dos. 

É preciso conhecer os di-
reitos que são garantidos para 
poder fiscalizar o cumpri-
mento deles e cobrar do Es-
tado que eles sejam priorida-
de nos governos. Ao mesmo 
tempo é preciso saber quais 
são os seus deveres para con-
tribuir com desenvolvimento 
do país e com o bem comum.

Os direitos garantidos são 
muitos e estão definidos na 
Constituição, na Declaração 

Universal dos Direitos do 
Homem e em outras leis. Os 
direitos podem ser classifica-
dos em civis, sociais e políti-
cos.

Os direitos civis são os 
que têm o objetivo de garan-
tir a liberdade individual e a 
igualdade entre as pessoas

Os direitos sociais são os 
direitos que garantem e pro-
tegem a qualidade de vida e 
dignidade do cidadão. Estão 
previstos no art. 6º da Cons-
tituição Federal

Os direitos políticos são 
os que se referem à participa-
ção nas decisões políticas do 
país. São os seguintes

Além de poder cobrar do 
Estado o cumprimento dos 
direitos, é preciso ser um ci-
dadão que cumpre com os 
seus deveres.

Com descontos de até 70%, 
Nova Esperança Liquida 
fomenta o comércio local 

e atrai consumidores 

Aguardada por diver-
sos consumidores, 
a 2ª edição da Nova 

Esperança Liquida começa 
amanhã, quarta-feira (11) 
reunindo mais de cem em-
presas, incluindo supermer-
cados, oficinas mecânicas e 
até mesmo lojas de materiais 
de construção. A campanha, 
realizada pela Associação 
Comercial e Empresarial de 
Nova Esperança (ACINE), 
prosseguirá até o sábado 
(14).

A expectativa é de bons 
negócios entre os lojistas. 

Nesta sexta-feira, dia 
13 de julho, o Gi-
násio de Esportes 

Capelão será palco do ceri-
monial de abertura dos Jo-
gos da Juventude do Paraná 
(JOJUPs). No total, serão 37 
delegações disputando meda-
lhas nas modalidades de fute-

bol, futsal, basquete, voleibol 
e handebol.

A fase regional divisão B 
será sediada no município de 
13 a 19 de julho nos estádios e 
ginásios do complexo espor-
tivo municipal: Ginásio Ca-
pelão (Voleibol e Handebol), 
Poliesportivo Bruno Benatti e 

Colégio Sagrado Coração de 
Jesus (Futsal), Escola Muni-
cipal Nice Braga (Basquete), 
Estádio Municipal Francisco 
Zellerhoff Filho e Campo de 
Barão de Lucena (Futebol).

 A festa de abertura dos jo-
gos acontece nesta sexta-feira 
(13), no Ginásio de Esportes 

Capelão, a partir das 19 horas 
com apresentações artísticas 
de arte circense, culturais 
com apresentação dos alunos 
das escolas e academias do 
município, entrada das dele-
gações, praça de alimentação, 
entre outras atividades para 
toda a família.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Os descontos chegarão até 
70%. Todas as empresas par-
ticipantes estão identificadas 
com bandeirolas e cartazes da 
Campanha.

Na Vizzu Maganize, os 
descontos na coleção de in-
verno poderão ultrapassar 
70%, segundo a proprietária, 
Cacilda Marconi. “Vale a pena 
conferir, além de descontos 
superiores a 70%, toda loja es-
tará com descontos que che-
gam a 15% à vista. O cliente 
ainda terá a opção de parcelar 
suas compras em até 3 vezes 
no cartão”, frisou Cacilda que 
conta que a loja participa pela 
segunda vez da Campanha.

Para garantir mais tempo 
as compras, o comércio fun-

cionará no sábado em horá-
rio especial até às 16 horas. 
As empresas que aderiram à 
Nova Esperança Liquida re-
ceberam kits com cartazes e 
bandeirolas.

De acordo com o presi-
dente da ACINE, Paulo Oli-
veira, “é muito importante a 
realização deste tipo de even-
to na cidade, pois além de 
proporcionar ao consumidor 
que adquira produtos de qua-
lidade com preços atrativos, 
também valoriza o comércio 
local, e contribui para o de-
senvolvimento da economia 
do município”, analisou.

A Campanha está na 2ª 
edição com grande divulga-
ção. Os investimentos da ACI-
NE contemplam: 10 inserções 
diárias nas Rádios: Interativa 
FM, Rádio T, Rede de Rádios 
101,9 e Desterro 106,5. Na 
TV, a emissora escolhida foi 
a Globo que durante oito dias 
está divulgando a Campa-
nha, além do Jornal Noroeste, 
carro de som, mais de 30 mil 
panfletos, outdoor, baner, te-
lões e mídia digital para Nova 
Esperança e região. 

“A Nova Esperança Liquida proporciona ao consumidor adquirir produtos de qualidade com preços 
atrativos, além da valorização do comércio local”, destacou Paulo Oliveira, presidente da ACINE.

Comércio está preparado para receber os consumidores durante a Nova Esperança Liquida 

Fotos: Alex Fernandes França
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Com presença de Tiago Amaral, Cruzeiro 
do Sul entrega obras à população 

Na última sexta-feira 
(6), o deputado es-
tadual Tiago Amaral 

(PSB) teve uma agenda cheia 
em Cruzeiro do Sul.

Em uma solenidade bem 
descontraída, o prefeito Ade-
mir Mulon e Tiago Amaral 
entregaram oficialmente a 
conexão por ciclovia entre 
Cruzeiro do Sul  e Paranacity. 

Às margens da PR-464, a 
ciclovia foi totalmente recu-
perada com recursos de R$ 
415 mil do Governo do Es-
tado viabilizados por Tiago 
Amaral. 

A ciclovia é da década de 
90 e estava completamente 
desgastada. 

De agora em diante mui-
tos poderão fazer o trajeto 
com maior segurança, seja a 
trabalho, passeio ou prática 
esportiva. Vários corredores 
da  Associação dos Corredo-
res de Rua de Cruzeiro do Sul 
Vida Corrida prestigiaram o 
evento. 

Acompanhada de secre-
tários e vereadores, a pre-
feita de Paranacity Sueli T.  
Wanderbrook agradeceu 
pela obra em nome da popu-
lação de Paranacity. “Agra-
deço imensamente. Você é 
um jovem lutador, com uma 
carreira bonita,  e é disso que 
nós precisamos, de políticos 
que possam continuar nos 
ajudando e que tenham um 
olhar diferenciado pelos mu-
nicípios”, comentou.

Ademir Mulon lembrou 
da ida ao DER-PR acompa-
nhado do deputado. “Nós 
falamos das condições da 
ciclovia e da quantidade de 
gente que utiliza este trajeto 
e saímos de lá com a garan-
tia de que a obra entraria na 
primeira licitação, o que real-
mente aconteceu”, 

Mais saúde - No mesmo 
dia foi inaugurada a primeira 
Unidade da Saúde da Família 
(USF) que recebeu o nome  

Anibelli quer MDB na oposição
Na semana passada esquentou o debate político com a 

informação, publicada em vários blogs, sobre um eventual 
rompimento do MDB com o ex-senador Osmar Dias

Mas nem todos os 
emedebistas con-
cordam com esta 

tese e um deles é o deputado 
Anibelli Neto, que é vice-pre-
sidente do MDB paranaense.

Em entrevista ao Blog, 
Anibelli, que é o líder da 
bancada de oposição na As-
sembleia Legislativa, defen-
deu que, salvo um fato novo, 
como por exemplo, a candi-
datura do senador Roberto 
Requião ao governo, o MDB 
faça uma aliança com Osmar 
até porque ele é, até agora, 
o único que que representa 
uma candidatura de oposição 
ao modelo de governo “que 
vem castigando o Paraná nos 
últimos sete anos”.

"Eu quero apoiar um can-
didato que não faça lotea-
mento de cargos, que seja a 
favor dos professores, que 
tenha uma posição firme con-
tra o pedágio, que defenda as 
empresas estatais", disse Ani-
belli.

Por Roseli Abrão

Às margens da PR-464, 
a ciclovia foi totalmente 

recuperada com recursos de R$ 
415 mil do Governo do Estado 
viabilizados por Tiago Amaral

de Prefeito João Esteves Parra. 
O investimento de é de R$ 474 
mil. 

Em 387 metros quadra-
dos serão ofertadas consultas 
médicas e de enfermagem, 
atendimentos odontológicos, 
imunização, atendimento aos 
grupos prioritários de gestan-
tes, hipertensos e diabéticos, 
além de outras ações preven-
tivas.

A área de educação tam-
bém foi beneficiada com a as-
sinatura da ordem de serviço 
para adequação e reforma dos 
Colégios Eurides Cavalcanti 
Tenório e Romário Martins 
no valor de R$ 380 mil. As 
obras iniciam em 16 de julho. 
Estes mesmos colégios foram 
contemplados no programa 
Escola Conectada com R$ 350 
mil para equipamentos de in-

formática.
“O valor que vocês têm é 

o mesmo do maringaense e 
do londrinense. Vocês têm 
o mesmo nível de necessi-
dade que tem os moradores 
das grandes cidades. Con-
tem com a minha parceria e 
disposição para entregar nas 
cidades menores um nível de 
vida melhor”, comentou Tiago 
Amaral. 

PATRULHA SERICÍCO-
LA - Os produtores de bicho 
da seda também foram be-
neficiados com a entrega de 
equipamentos para a associa-
ção. 

A atividade é tradicional 
em Cruzeiro do Sul, passan-
do de pai para filho. Ivan Al-
mendro e Humberto Mendes 
comentam que antes tinham 

que pagar por hora pela loca-
ção dos equipamentos, o que 
reduzia o sustento da família. 
Por mês, a renda chega a R$ 
6 mil na propriedade de 1,5 
alqueire. O conjunto de equi-
pamentos inclui trator, carre-
ta, roçadeira, distribuidor de 
calcário, subsolador, corrente 
e máquinas de retirar casulo. 

Rosi Guilhen/ Assessoria 
de Comunicação

- AGENTE DE PEDÁGIO 
(PCD)
- ANALISTA DE 
MARKETING
- AUXILIAR DE 
COORDENADORA DE 
CAMPO
- AUXILIAR DE 
MARMORARIA
- AUXILIAR DE 
PRODUÇÃO ( PCD )
- BORRACHEIRO
- CALDEIRISTA
- CHAPEIRO
- CONTROLADOR DE 

QUALIDADE
- INSTALADOR DE 
EQUIPAMENTOS DE 
INTERNET
- MECÂNICO DE 
AUTOMÓVEIS
- OPERADOR DE CAIXA
- TÉCNICO EM 
ELETRÔNICA/
TELECOMUNICAÇÃO
- TÉCNICO EM 
INFORMÁTICA
- VENDEDOR 
EXTERNO
- VENDEDOR INTERNO
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PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.
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Variedades
Curiosidades interessantes que você não sabia

1- Urso polar
Se um dia você ficar per-

dido em um lugar gelado e 
dar de cara com um urso po-
lar, melhor fugir, obviamente. 
Mas se de alguma maneira 
conseguir derrotá-lo, é me-
lhor não comê-lo. O organis-
mo desse animal possui tanta 
vitamina A, que o corpo hu-
mano não consegue lidar, o 
que pode nos envenenar de 
tanta vitamina.

2- Átomos
Os átomos são compos-

tos, basicamente, de espaço 
vazio, o que compõe mais de 
99% deles. Por isso, se pudés-
semos pegar todos os átomos 
que fazem parte do corpo de 
todas as pessoas do mundo e 
tirássemos todo o espaço va-
zio existente, todos os seres 
humanos caberiam dentro de 
uma maçã.  

3- As garras do camarão
Existe uma espécie de 

camarão muito especial no 
mundo, que possui uma das 
armas de defesa mais incrível 
de todos os tempos.

Os camarões conhecidos 
como mantis possuem habili-
dades incríveis em sua garra 
poderosa. Quando estão ata-
cando, eles conseguem mover 
seu “braço” com uma acele-
ração de 102 mil m/s², o que 
pode ser comparado a acele-
ração de uma bala sendo dis-
parada. A velocidade é tanta, 
que o ataque, quando atinge a 
vítima, pode ter uma força de 
1500 newtons.

Esse movimento incrível 
ainda possui outro efeito co-
lateral, que mais parece má-
gica. O rápido deslocamento 
da garra gera luz dentro das 
bolhas de água, em um efeito 
chamado sonoluminescência, 
que ocorre no momento em 
que as bolhas se implodem.

4- O jogo de xadrez
Todo mundo sabe que o 

xadrez é um jogo complexo e 
difícil de ter todas suas “ma-
nhas” dominadas. Mas ele é, 
na verdade, muito mais com-
plicado do que se pode ima-
ginar.

Se levarmos em conta to-
dos os possíveis movimen-

to do xadrez que podem ser 
desencadeados a partir do 
início, teremos um número 
incrível, que pode ser escrito 
assim: 10¹²³ (dez elevado na 
cento e vinte e um, o que re-
presenta o número 1 seguido 
de 123 zeros). Esse número é 
tão enorme, que se pegásse-
mos e contássemos todos os 
átomos existente no Univer-
so, não chegaria nem perto 
do número dado pelo jogo.

5- O poder do cabelo
O cabelo humano é in-

crível, ele cresce em média 
1 centímetro por mês, mas 
como são tantos fios, uma 
pessoa chega a gerar 10 qui-
lômetros de fio ao ano.

Um único fio de cabelo 
não possui uma resistência 
muito grande, suportando 
um peso médio de no má-
ximo 100 gramas, porém a 
cabeça humana tem mais de 
150 mil fios. Isso faz com que 
o cabelo total de uma pessoa, 
se usado como uma corda, 
possa sustentar 12 toneladas! 
Isso dá o peso de dois elefan-
tes grandes.

6- Papel
Se pegarmos uma folha de 

papel e dobrarmos ela 42 ve-
zes. Até que altura você acha 
que ela vai chegar? Provavel-
mente você deve estar pen-
sando em alguns centímetros 
no melhor dos casos, mas a 
coisa é muito mais incrível do 
que isso.

O problema de ir do-
brando uma folha é que seu 
tamanho cresce de maneira 
exponencial, ou seja, dobra 
a cada vez. Inicialmente te-
mos apenas a altura de uma 
folha, na dobrada seguinte 
temos duas, depois quatro, 
na seguinte oito e na outra 
dezesseis, depois trinta e duas 
e assim vai: 64, 128, 256, 512, 
1024, 2048. Quando a folha 
tiver sido dobrada 30 vezes, 
teremos 1073741824 vezes a 
grossura dela. Caso a folha 
tivesse 1 milímetro de altura, 
isso daria mais de um milhão 
de metros!

Para que uma folha de 1 
mm chegue até a Lua, só pre-
cisamos dobrar ela 42 vezes. 
Na 41ª vez, ela terá a meta-

de da distância entre nosso 
planeta e seu satélite natural, 
completando o caminho com 
apenas mais uma dobrada, 
pois, como foi dito, cada nova 
dobra faz a folha ficar com o 
dobro da altura passada.

O problema com esse 
crescimento é que a força ne-

cessária para dobrar a folha 
cresce de maneira exponen-
cial também, tornando quase 
impossível que uma pessoa 
dobre uma folha mais de 8 ou 
9 vezes. 

Fonte: www.curiosida-
desnota10.com

O organismo do urso polar  possui tanta vitamina A, que o cor-
po humano não consegue lidar, o que pode nos envenenar.

Foto: Divulgação

Pescaria para iniciantes
1) PESCA DIURNA NOS RIOS/REPRE-

SAS:
a)- Geralmente os maiores exemplares, se 

encontram longe das margens, então é preci-
so usar varas longas, acima de 5,40metros;

b)- Sendo varas longas e se forem de fi-
bra simples, ficam muito pesadas e mesmo 
misturada com carbono, se ficar segurando o 
tempo todo, logo cansa o braço, então é bom 
ter algum suporte para ajudar.

c)- Geralmente na beira destes locais tem 
árvores, então, procurar um local livre das 
mesmas, senão, vai enroscar as linhas, a me-
nos que você deseje pescar passarinho.

d) -É preciso achar um local que não te-
nha enrosco submersos, quem sabe até achá-
-los você perderá varias linhas e anzóis.

e) – Cevas:
1)- Nos rios: procurar cevar num local 

acima do pesqueiro, a correnteza do rio trará 
a ceva ao seu pesqueiro, para isto, você pode 
usar uma garrafa pet, furá-la em vários luga-
res, enchê-la com quirera de milho, prendê-la 
num galho de árvore próximo ao barranco, 
fazendo com que ela seja parcialmente mer-
gulhada na água.

2)- Nas represas ou lagos, ela pode ser lan-
çada no próprio pesqueiro, na distância onde 
o flutuador fica parado.

f)- Montagem das Linhas:
1)-Geralmente se usam aquelas de diâ-

metro entre 10 a 20mm, fica na sua escolha, 
lembrando que as mais finas proporcionam 
uma briga maior com o peixe, porem, se ar-
rebentam facilmente, então, usar uma de bi-
tola maior até o cabo da vara e amarrar um 

Peixe tabarana: esta é uma espécie parente 
dourado, que vive em águas rápidas e enca-
choeiradas, cuja a grande diferença é a cor 
prateada e o tamanho, dificilmente são encon-
tradas exemplares com mais de 3 a 4 kg

DICAS DE PESCA

minúsculo girador e na outra extremidade 
da mesma, outro pedaço de linha mais fina, 
onde o anzol será amarrado.

2) Flutuador: Existe uma variedade no 
mercado, tudo é questão de escolha própria, 
entretanto sempre é bom lembrar, que na 
existência de vento, é melhor usar peninhas, 
pois elas se prendem nas duas extremidades 
e isto facilita os arremessos. Aquelas que são 
colocadas por fora e fixadas numa borrachi-
nha que estará dentro da linha, servem para 
dias sem vento.

3) Chumbo, existe no mercado de tama-
nho apropriado, você deve ter de diversos 
tamanhos e adaptá-los de acordo com as ne-
cessidades.

4)Anzóis, geralmente nas lojas, tem nos de 
tamanho 16 a 10, cabe á você ter um pacote 
com 10 unidades de todos, porem a marca, 
modelo e cor ficam á seu critério.

IMPORTANTE: Alguns pensam que co-
locar mais de uma unidade dos mesmos nas 
linhas, vai pegar mais peixe, até pode, porem, 
você deve lembrar que haverá uma demora 
maior para trocar as iscas, então com um úni-
co anzol, à produtividade pode ser maior.

5)ISCAS: Tem uma variedade enorme: 
massinhas prontas, sagu, macarrãozinho, 
bichinho do pão, minhoca comum ou Ca-
lifórnia, ovo de formiga e a própria, cupins, 
capetinha, milho verde novinho, etc. Você 
não precisa levar todas, mesmo porque nem 
sempre é possível conseguí-las.

Agora você já conhece alguns macetes, en-
tão, é só colocar em prática, mais lembre-se: 
O lambari é um peixinho muito rápido, belis-
cou…bobeou …já era, perdeu a isca e o peixe. 

Fonte www.blogodorium.com.br
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