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De olho em Tokio 2020, 
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para teste seletivo de 

estágio para a Vara Cível

PIS/PASEP

PÁG. 8

Resgate começa 
nesta terça para 
trabalhadores de 
todas as idades

A partir desta terça-feira (14), 
trabalhadores de todas as idades que 

tiverem direito a cotas dos fundos 
dos programas de Integração Social 
(PIS) e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (Pasep) poderão 
sacar seus recursos. O prazo ficará 

aberto até 28 de setembro.

EDUCAÇÃO: Nova Esperança contará com Educação 
Bilíngue a partir de 2019. PÁG. 3
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DESDE MAIO DE 1995

MEDO E FRACASSO...

Sir Francis Bacon disse certa vez: 
“Nada é mais terrível que o próprio 
medo”. 

Todo mundo sente medo de algu-
ma coisa, conheço pessoas que têm 
pavor de falar em público. Os medos 
são tantos e tão variados, quanto às 
pessoas. O medo produz estragos ab-
surdos, como a perda da autoconfi ança.

• A palavra chave para superar o medo e crescer 
na direção certa de todo o seu potencial é: AÇÃO. 
Agindo positivamente você consegue quebrar o ciclo 
do medo: 

Medo > Inatividade > Falta de experiência > Igno-
rância > Medo maior. 

Ao substituir a Inatividade pela ação, esse ciclo é 
interrompido e a situação fi ca assim: 

Medo > AÇÃO > Experiência > Sabedoria > Re-
dução do medo > Sucesso.

Procure saber qual é o medo que impede você de 
ir em frente. Veja os benefícios de superá-lo e como 
evitá-lo. Defi na o que você é capaz de controlar e dei-
xe de lado aquilo que você não pode controlar. Esta-
beleça um prazo para começar a agir. Aja com cora-
gem e fé! Pois a fé é o oposto do medo e a coragem é 
prosseguir apesar do medo.

O sucesso tem como pré-requisito alguns fracas-
sos. Soichiro   Honda dizia: “Muitas pessoas sonham 
com o sucesso, mas para mim ele só pode ser alcan-
çado através de fracassos sucessivos e de muita refl e-
xão”. 

• O fracasso é uma situação, não uma pessoa. 
Ter um fracasso num negócio não signifi ca ser um 
fracasso na vida. São os fracassos que nos apontam 
onde devemos melhorar, as lições que podemos tirar 
e quais os ajustes que devemos seguir. 

Use o fracasso como uma alavanca para o sucesso 
e tenha a convicção disso. 

Responda a você mesmo: Qual a sua falha mais 
recente? Quando aconteceu? Isto está martelando sua 
cabeça? O que você pode fazer para que isto não o 
deixe abatido?  Quando responder a estas perguntas, 
você se sentirá melhor e estará num caminho certo.

Lembre-se, porém, que todo o sucesso estará ro-
deado de fatos contrários. A história, entretanto nos 
mostra que, os grandes sucessos surgem quando en-
frentamos grandes obstáculos. Por isso, não desista. 
Vá em frente, pois o preço do seu sucesso será a sua 
persistência.

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

Comarca da Região Metropolitana de Maringá. Foro Regional de Nova Esperança.  
Secretaria do Cível e Anexos. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 30 dias. Processo:  0000853-
29.2017.8.16.0119. Autor/Requerente: Cooperativa de Credito, Poupança e Investimento 
União Paraná/São Paulo-Sicredi União Pr/Sp. Réu/Requerido: Fabricio Marcell Basso. 1. 
FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s), Fabricio Marcell Basso, pessoa física, CPF 
062.557.389-73, ora em lugar incerto e não sabido, para: a) no prazo de 03 (três) dias, 
pagar(rem) a quantia de R$ 10.473,93 (Dez Mil e Quatrocentos e Setenta e Três Reais e 
Noventa e Três Centavos.) a ser atualizada até a data do efetivo pagamento (CPC, art. 
829); ou b) no prazo de 15 dias, reconhecendo o crédito da parte exequente e comprovando 
o depósito de 30% do valor em execução, requerer(em) seja admitido pagar o restando 
em até 6 parcelas mensais e sucessivas, acrescidas de correção monetária pelo INPC e 
juros de 1% ao mês (CPC, art. 916); ou ainda c) no prazo de 15 dias, opor(em) Embargos 
à Execução, independentemente de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914). 2. 
ADVERTÊNCIAS: 2.1 Não efetuado o pagamento (item a) nem o parcelamento (item b) 
da dívida, serão penhorados tantos bens/ativos quantos bastem para a satisfação plena do 
crédito exequendo; 2.2 Em caso de revelia ser-lhe-á(ão) nomeado(s) curador especial para 
defesa (CPC, art. 257, IV). 3. SEDE DO JUÍZO: Secretaria Cível do Foro Regional de Nova 
Esperança, Comarca da Região Metropolitana de Maringá: Rua Marins Alves de Camargo, 
1587 – Nova Esperança-PR, CEP: 87.600-000, Fone/Fax: (44)3209-8450, e-mail: ne-1vj-s@
tjpr.jus.br. Nova Esperança (PR), 26 de julho de 2018. RODRIGO BRUM LOPES. Juiz de 
Direito

De olho em Tokio 2020, Terezinha 
Guilhermina retorna a Maringá 

A cidade de Maringá 
tem de volta uma 
das atletas brasileiras 

mais vencedoras na história 
das paralimpíadas, Terezi-
nha Guilhermina. A corre-
dora já conquistou três ouros 
paraolímpicos, uma prata 
e dois bronzes, fora as con-
quistas em mundiais e jogos 
Parapan-americanos. Após 
se mudar para São Paulo no 
fi nal de 2015 e posterior-
mente para Betim – MG, 
em 2017, a atleta retornou a 
Maringá para qualifi car seus 
treinamentos e buscar apoio 
em sua carreira, dessa vez 
visando as Paralimpíadas de 
Tokio em 2020.

Segundo Terezinha, a de-
cisão foi dela, por gostar da 
cidade, da estrutura que ela 
pode oferecer e da sua po-
pulação. “Eu gosto muito de 
Maringá, vivi e treinei aqui 
muitos anos, mesmo com-
petindo por São Paulo. Des-
sa vez volto para competir 
pela cidade, pelo estado do 
Paraná e pelo meu instituto 
que também está situado em 
Maringá. O acolhimento da 
população e das empresas 
daqui me fi zeram tomar essa 
decisão, mesmo tendo que 
abrir mão do lado fi nancei-
ro”, explicou a atleta.

Terezinha tinha contrato 
com algumas empresas do 
Estado de São Paulo, mas, 
visando seu desempenho e a 
boa qualidade de vida, abriu 
mão para apostar em mais 

Após um período morando e treinando em 
São Paulo e Minas Gerais, a atleta volta 

a Cidade Canção em busca de apoio e 
estrutura para as Paralimpíadas de 2020

conquistas para a carreira. A 
atleta atualmente está reali-
zando seus treinamentos na 
pista de atletismo do Estádio 
Regional Willie Davids e na 
Clinisport Prime, um mo-
derno centro de reabilitação 
e treinamento desportivo.

A outra novidade é que 
Terezinha Guilhermina está 
com um novo guia, o atleta 
maringaense Gabriel Mo-
desto, que já treinou com 
ela em outras oportunida-
des. Seu primeiro desafi o ao 
lado da multicampeã será em 
Barraquilla, na Colômbia, 
no Abierto Colombiano, em 
outubro desse ano. Posterior-
mente a dupla planeja estar 
presentes em outras com-
petições como o Open de 
Dubai no início de 2019, no 
mundial em novembro e em 

outras competições já agen-
dadas na Suiça, na França e 
no Parapan-americano de 
Lima, no Peru.

“Precisamos aproveitar ao 
máximo essas competições 
antes das olimpíadas de 2020 
para dar rodagem ao Gabriel 
(seu novo guia) e estarmos 
entrosados para buscarmos 
as medalhas. Além dos trei-
namentos pesados, também 
estamos trabalhando em 
busca de patrocinadores e 
parceiros. Precisamos muito 
desse apoio privado, como o 
da Clinisport, com o fi siote-
rapeuta Kleber Barbão, que 
nos dará todo o suporte de 
avaliações, fortalecimentos 
e fi sioterapia, para conse-
guirmos bons resultados. 
Estamos abertos para nego-
ciações com as empresas que 

tiverem interesses”, ressaltou 
Terezinha.

Para se manter fi nanceira-
mente, Terezinha possui uma 
bolsa como “Atleta Podium” 
do governo federal e nenhum 
outro patrocínio direto. A 
parceria com a prefeitura de 
Maringá é a concessão de es-
paços para seus treinamentos 
e, por enquanto, não possui 
nenhum incentivo do Esta-
do. Aos que tiverem interesse 
em mais informações, pa-
trocinar ou apoiar Terezinha 
Guilhermina, o telefone de 
contato é (44) 99924-1134.

Atualmente a atleta está 
em viagem para assuntos 
particulares e hoje,  terça-
-feira (14) ela retorna a Ma-
ringá para retomar os trei-
namentos. Por assessoria de 
imprensa.

ARTIGO

O século XIX foi um período 
de muita produção intelectual e do 
surgimento de novos pensadores. 
Um dos destaques dessa época foi 
o fi lósofo e teólogo dinamarquês 
Søren Kierkegaard, considerado o 
precursor do Existencialismo e dono 
de uma das conceituações mais pro-
fundas sobre a angústia. A sua obra 
referencial sobre este assunto leva o 
título: “O Conceito de Angústia”. Na 
obra, Kierkegaard estabelece a an-
gústia como um sintoma do pecado 
na existência humana. A angústia 
como muitos pensam não é algo, 
mas é a falta de algo, ela é um nada, 
um total vazio. 

Kierkegaard foi um pensador 
criacionista que enxergava a causa 
da angústia no pecado original. O 
primeiro ato de pecado retirou Deus 
da integralidade da existência de 
Adão e Eva e, a partir desse momen-
to, o coração deles foi tomado por 
um vazio, que foi posteriormente 
herdado por todo gênero humano. 
Kierkegaard descreveu a angústia 
como sendo um sentimento, uma 
“expressão de uma tal nostalgia; pois 
na angústia se anuncia o estado do 

qual ele deseja sair.” Em outras pala-
vras, na angústia os seres humanos 
estão confessando suas faltas.

Todos nós passamos por momen-
tos angustiantes e nessas ocasiões 
fazemos de tudo para encontrar sa-
tisfação o mais rápido possível. O 
hedonismo [prazer como fi m últi-
mo] e a busca desenfreada por sa-
ciedade imediata na sociedade atual 
é uma das evidencias da procura 
por alivio da angústia. Entretanto, 
é especifi camente este “fazemos de 
tudo” que precisa ser ponderado. 
Kierkegaard acreditava que essa ten-
tativa de eliminar a angústia só pode 
ser bem sucedida com um salto: o 
salto da fé para as palavras de Jesus 
Cristo, pois é em Cristo que encon-
tramos a plenitude perdida no Éden.

Para Kierkegaard, a “Angústia, 
diante do pecado, produz pecado”. 
Com essa afi rmação ele queria dizer 
que, se a angústia for posta no peca-
do, não haverá solução pra o vácuo 
dentro do ser humano; é como se 
estivéssemos andando com uma vã 
esperança em um labirinto gigantes-
co sem saída. A síntese da dialética 
Kierkegaardiana entre o vazio do 

ser e o pecado são os momentos de 
desespero, depressão, desesperança 
e melancolia. Somente um salto de 
fé (e da fé somente) para as palavras 
de Jesus Cristo poderá romper com 
essa triste realidade.

Qual é a sua angústia e o que 
você faz nela? Você se desespera e 
toma decisões impulsivas? Desconta 
em bebidas, drogas, violência ou em 
outros prazeres transitórios do pe-
cado? Quero que o leitor se lembre 
da imagem do labirinto sem saída 
e pense nela. O único modo de sair 
dali é um salto, e saltar pressupõe 
subir. Não há saída para sua angústia 
na horizontalidade. Fora da reden-
ção do eixo vertical entre nós e Deus 
por meio de Jesus Cristo só existe 
decomposição, miséria e frustração. 
Essa refl exão tem o único objetivo 
de animar você leitor, a romper com 
esse “eterno retorno” mostrando a 
realidade disso através do salto da fé. 
Se a angústia é um sintoma do nosso 
pecado, o remédio só pode ser um 
relacionamento com Aquele que é 
sem pecado (Hb 4:15). No meio do 
nada da angústia, a fé no Cristo lhe 
trará tudo.

FÉ EM MEIO AO NADA
Por Fernando Razente



www.jornalnoroeste.com Terça-feira, 14 de agosto de 2018

GERAL - 3JORNAL NOROESTE

O Colégio Coração 
de Jesus, Unida-
de Educacional do 

SAGRADO – Rede de Edu-
cação, da cidade de Nova 
Esperança, há mais de ses-
senta anos tem se destaca-
do como um referencial de 
educação sólida e compro-
metida na região.

Mantendo o seu pionei-
rismo educacional, a partir 
de 2019, ele ampliará sua 
proposta educacional com 
o PROJETO BILÍNGUE, 
realizado em parceria com 
a University of Dayton Pub-
lishing, elevando o SAGRA-
DO – Rede de Educação a 
primeira Rede de Ensino a 
realizar um projeto em par-
ceria com uma universidade 
americana, com uma nova 
proposta pedagógica feita 
para construir um mundo 
sem fronteiras.

O selo University of 
Dayton Publishing, criado 
em 2009, tem como missão 
fornecer materiais didáti-
cos para o aprendizado em 
inglês, de alta qualidade e 
para promover valores uni-
versais que desenvolvam 
responsabilidade social, 
cooperação e conscienti-
zação global. Sendo ele de 
responsabilidade direta da 
University of Dayton, uma 
instituição particular cató-
lica mantida pela Socieda-
de de Maria localizada em 

Dayton, no estado de Ohio. 
Fundada em 1850, a insti-
tuição recebeu o nome e o 
status atuais em 1920. 

O Ensino Bilíngue é o 
processo de ensino e apren-
dizagem de um currículo 
acadêmico em duas línguas. 
Assim a segunda língua não 
é ensinada como uma lín-
gua estrangeira e sim como 
uma língua parceira. O foco 
principal está em agregar 
não somente o conhecimen-
to linguístico, mas a cultura 
do outro através do contato 
com os conteúdos escolares 
em ambas as línguas. 

Na atualidade, é cada vez 
maior a quantidade de pais 
que reconhecem os benefí-
cios do bilinguismo, sendo 
crescente o número de fa-
mílias que optam por esse 
tipo de educação para seus 
filhos. Pois, na conjuntura 
atual, dominar um segun-
do idioma não é mais uma 
opção, mas uma necessida-
de, já que a segunda língua 
pode fazer toda a diferença 
tanto no meio acadêmico 
quanto no profissional.

No mundo globaliza-
do, ler e compreender tex-
tos em diferentes níveis de 
complexidade, produzir 
e-mails, relatórios ou pro-
postas de negócios em in-
glês se tornaram habilida-
des muito valorizadas e até 
mesmo exigidas pelo mer-

O que você precisa saber 
sobre transparência pública

Uma pesquisa divul-
gada pela Confe-
deração Nacional 

da Indústria (CNI) apon-
tou que 65% dos brasileiros 
consideram a corrupção um 
problema gravíssimo no 
país. Na versão anterior do 
estudo, em 2012, aparecia 
em quatro lugar, depois de 
questões como drogas, vio-
lência e saúde. Em entrevis-
ta à Agência Brasil, o gerente 
de pesquisa da CNI, Renato 
Fonseca, afirmou que a po-
pulação começou a vincular 
a corrupção a má qualida-
de dos serviços prestados 
aos cidadãos.  Os números 
também aparecem nas pes-
quisas do Data Folha. Nela, 
34% dos eleitores colocam a 
corrupção como o principal 
obstáculo do Brasil, segui-
do de saúde, com 16%, de-
semprego, 10%, e educação 
e violência, empatados com 
8%. Diante desse cenário, a 
transparência pública passa 
a ser uma ferramenta fun-
damental para recuperar a 
confiança da sociedade.

Mas afinal, do que trata 
a transparência pública no 
Brasil?

Em um estado demo-
crático como o Brasil, é di-
reito do cidadão conhecer 
o caminho que trilhou o 
dinheiro dos seus impos-

tos. A clareza na gestão é 
dever da Administração, 
principalmente depois da 
publicação da Lei de Aces-
so a Informação (LAI), em 
2011. Mas, engana-se quem 
pensa que a transparência 
pública é novidade no país. 
A Constituição de 1988, 
por exemplo, já colocava o 
direito de acesso aos dados 
públicos como um dos di-
reitos fundamentais dos ci-
dadãos. Depois dela foram 
publicados vários decretos, 
leis e portarias que tratavam 
sobre o tema: o rito proces-
sual do habeas data, a Lei 
que iniciou os pregões pre-
sencial e eletrônico, a Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF), entre outros.

A transparência pública 
trata, portanto, do aumen-
to da visibilidade dos gastos 
efetivados pelo governo com 
qualidade de informação e 
em espaço temporal. Esses 
dados se referem a qual-
quer informação pública 
ou sob custódia dos órgãos 
e entidades da Administra-
ção Pública, desde que não 
sejam sigilosos. Além dis-
so, quando a transparência 
pública é eficaz a sociedade 
pode acompanhar os servi-
ços prestados e identificar 
quando houver fraudes que 
impeçam o desenvolvimen-
to do país.

Como disponibilizar 
informações públicas para 
a sociedade?

A participação social nos 
serviços e obras do governo 
pode ser feita por meio de 
canais institucionais, como 
por exemplo, portais na in-
ternet, redes sociais e pes-
soalmente, na ouvidoria do 
órgão ou entidade. O Go-
verno Federal, por exemplo, 
lançou em 2004 o Portal da 
Transparência onde é possí-
vel consultar os gastos (des-
pesas, receitas, convênios, 
sanções e dados sobre os 
servidores, além dos recur-
sos destinados aos progra-
mas sociais, como o Bolsa 
Família) do governo até o 
dia anterior sem necessida-
de de cadastro ou senhas.

No entanto a LAI divi-
de a transparência pública 
em dois tipos: a ativa e a 
passiva. A primeira trata da 
divulgação dos dados pelos 
órgãos públicos, indepen-
dente dos cidadãos terem 
solicitado ou não. O artigo 
8º da legislação estabelece 
as informações mínimas 
que a Administração Pú-
blica deve divulgar, como 
por exemplo: registro das 
competências, estrutura or-
ganizacional, endereços e 
telefones, compilação das 
despesas e transferências de 

recursos financeiros, pro-
cessos licitatórios, dados 
para acompanhamento de 
ações, programas e projetos, 
além das perguntas mais 
frequentes da sociedade.

As informações publi-
cadas por meio da transpa-
rência pública ativa podem 
ser feitas por todos os meios 
de comunicação (rádio, te-
levisão, panfletos, cartazes, 
entre outros), porém, inde-
pendentemente de onde es-
sas informações sejam pu-
blicadas, é obrigatório que 
também estejam nas pági-
nas dos órgãos na internet.

Já a transparência públi-
ca passiva ocorre quando 
algum cidadão solicita algu-
mas informações de algum 
órgão ou entidade da Admi-
nistração Pública. O artigo 
10º da LAI prevê que qual-
quer cidadão pode apresen-
tar um pedido de acesso a 
informações. O prazo de 
resposta ao pedido é de 20 
dias e pode ser prorroga-
do por mais dez, desde que 
haja justificativa.

Exemplos de aplicação 
da LAI em obras públicas 
com o uso da tecnologia

A disponibilização de 
informações para a socie-
dade sobre a aplicação de 
recursos em obras públicas 
pode ser feita por meio de 

mapas digitais. Essa ferra-
menta permite a localização 
de cada obra sobre o mapa 
e também disponibiliza o 
acesso às principais infor-
mações sobre a contrata-
ção e execução:  empresa 
contratada, valores e pra-
zos contratuais, situação da 
obra, aditivos, valores exe-
cutados, fotos, entre outros.

Além disso, a gestão pode 
disponibilizar nas placas de 
obras dispositivos que per-
mitam o acesso a esses da-
dos através de celulares e 
tablets. Outro exemplo, já 
mencionado anteriormente, 
é a disponibilização de um 

portal de transparência, que 
permite ao cidadão realizar 
consultas sobre as contra-
tações de obra públicas em 
seu município ou em seu 
bairro.

Agora que você já sabe 
como a transparência pú-
blica pode ser colocada em 
prática nos órgãos e entida-
des da Administração Pú-
blica, baixe nosso e-book: 
Tudo que você precisa saber 
sobre orçamento de Obras 
Públicas.

Fonte: www.e-gestaopu-
blica.com.br

Nova Esperança contará com 
Educação Bilíngue a partir de 2019

cado de trabalho.
Muitas pessoas bus-

cam esse tipo de formação 
na vida adulta e alcançam 
considerável êxito, mas de 
forma geral, é durante a 
educação básica que essas 
habilidades são adquiri-

das de forma mais natural 
e eficaz. Iniciada durante 
o primeiro contato na es-
cola, essas habilidades vão 
aprimorando-se ao longo 
dos anos de formação das 
crianças e dos adolescentes. 
É importante reforçar que 

até mesmo o letramento 
pode ser feito em mais de 
um idioma, aumentando 
a facilidade da criança na 
obtenção de uma segunda 
língua.

Por isso, o SAGRADO – 
Rede de Educação lança um 

projeto que tem como obje-
tivo tonar-se Bilíngue, pois 
antes da caracterização cur-
ricular se faz necessário que 
os educandos sejam prepa-
rados para este processo no 
transcursar da Educação 
Básica.

EDUCAÇÃO
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Saúde mental não deve ser 
tabu, avaliam pesquisadores

China promove dieta de porcos e outros 
meios para lidar com guerra comercial

Polícia e MP fazem operação contra o jogo do bicho

Falar sobre saúde men-
tal, depressão, ansie-
dade e suicídio exigem 

cuidados,  mas  não podem 
ser deixados de lado sobretu-
do em um cenário de cresci-
mento dos casos de autolesão 
em todo o mundo. De acordo 
com pesquisadores, a dificul-
dade existe porque há estig-
mas e pouca compreensão 
da sociedade dando margem, 
com frequência, a visões que 
carregam preconceito. Mui-
tas vezes, o tabu interdita a 
circulação da informação, o 
que é importante para evitar 
novas ocorrências de suicí-
dio.

"Faltam redes humanas de 
apoio, as pessoas vivem mu-
danças na configuração dos 
relacionamentos e tudo isso 
pode criar uma sensação de 
que você vive aquele sofri-
mento sozinho. Por isso, uma 
das apostas que fazemos em 
nosso atendimento preven-
tivo é na expressão. Até para 
que se possa falar também 
das coisas ruins. Nas redes 
sociais, em geral, as pessoas 
falam das coisas maravilho-
sas. E é importante falar mais 
amplamente sobre os senti-
mentos", diz a psicóloga Lau-
ra Quadros, chefe do Serviço 
de Psicologia Aplicada da 
Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (Uerj).

Para Laura, o aumento 
das ocorrências que envol-
ve diretamente a população 
mais jovem coloca o suicídio 
como uma emergência mé-
dica. De acordo com a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), essa é uma tendência 
em todo o mundo. Estimati-
vas do órgão apontam que, 
depois da violência, o suicí-

dio é o fator que mais mata 
jovens entre 15 e 29 anos. 
Anualmente, mais de 800 mil 
pessoas tiram a própria vida, 
número que representa 1,4% 
de todas as mortes do mundo.

Em sintonia com a ten-
dência internacional, o país 
registrou, entre 2011 e 2016, 
um aumento dos casos notifi-
cados de lesão autoprovocada 
nos sexos feminino e mascu-
lino de 209,5% e 194,7%, res-
pectivamente. Além disso, um 
levantamento feito pela Asso-
ciação Nacional dos Dirigen-
tes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (Andi-
fes) em todas as regiões do 
Brasil mostrou que 80% dos 
estudantes da graduação ad-
mitem ter enfrentado algum 
problema emocional, como 
ansiedade, desânimo, insônia, 
tristeza permanente, sensação 
de desatenção, desespero, falta 
de esperança e sentimento de 
desamparo e solidão.

Especialistas avaliam 

que adolescentes e jovens são 
mais suscetíveis  a problemas 
emocionais e transtornos 
mentais, porque há muita ex-
pectativa e insegurança em 
relação ao futuro. Para Laura 
Quadros, o mundo atual co-
bra uma urgência pelo suces-
so, e as tensões e pressões são 
mais exacerbadas. "Em um 
mundo mais lento, talvez con-
seguíssemos entender que es-
perar é um das possibilidades. 
Mas não é o que ocorre hoje", 
avalia.

CUIDADOS
Há um consenso entre psi-

cólogos e psiquiatras sobre a 
importância de que as abor-
dagens de prevenção tenham 
como objetivo  o estímulo a 
um ambiente favorável para 
que o jovem possa falar sobre 
seus sofrimentos com pessoas 
próximas e com profissionais 
capacitados. É o que tem fei-
to a Uerj com a criação de 
diversos canais para receber 

A China busca soluções 
para atenuar o efeito 
negativo das tarifas 

sobre a soja americana, como 
mudar a dieta dos porcos e 
frangos - reduzindo a ingestão 
desse produto -, importar de 
outros países ou impulsionar a 
produção própria.

No dia 6 de julho deste ano 
entraram em vigor no país ta-
rifas de 25% sobre 545 produ-
tos agroalimentares proceden-
tes dos Estados Unidos, entre 
eles a soja.

O problema é que a China é 
um dos maiores consumidores 
do mundo desse alimento (ad-
quiriu 60% da produção total 
mundial em 2017), e os EUA 
a fornecem 34% da soja que 
compra do exterior, por isso as 
tarifas têm um impacto direto 
nos compradores, que devem 
enfrentar agora um aumento 

nas despesas.
Como 80% da soja que a 

China importa é destinada à 
elaboração de alimentos para 
animais de fazenda, a reper-
cussão da tarifa é muito alta, 
já que aumenta o custo de pro-
dução dos pecuaristas chineses 
e também o preço final de ali-
mentos com carne e leite.

Por isso, uma das soluções 
propostas pelas autoridades 
consiste em mudar a alimen-
tação de porcos e frangos para 
uma dieta baixa em proteínas, 
com menor proporção de soja.

Concretamente, a meta é 
reduzir a quantidade em 7%, 
o que permitirá diminuir a de-
manda dos compradores em 
cinco milhões de toneladas de 
soja, quantidade que ainda fica 
longe do total de 32,9 milhões 
que a China comprou dos Es-
tados Unidos no ano passado.

Por isso, o governo chinês 
trabalha também para melho-
rar a sua capacidade de produ-
ção própria, e alguns governos 
locais, como os das províncias 
de Heilongjiang e Jilin, aprova-
ram a concessão de subsídios 
para que os agricultores incre-
mentem a produção.

Em Heilongjiang, por 
exemplo, a expectativa é que 
essas medidas permitam au-
mentar a terra de cultivo da 
soja em mais de 330 mil hec-
tares.

Essas e outras medidas 
contribuirão para que a pro-
dução total de soja do país 
aumente 12,8% em relação ao 
ano passado em setembro de 
2018, segundo estimativas do 
Ministério de Agricultura e 
Assuntos Rurais.

Embora a proporção de 
soja procedente dos EUA re-

presente mais de metade do 
total das importações da Chi-
na do produto, o país tam-
bém conta com outras fontes 
de fornecimento como Brasil, 
África do Sul, Argentina e al-
guns países asiáticos.

Com o objetivo de im-
pulsionar as compras desses 
últimos, o governo chinês 
anunciou no final de junho - 
antecipando-se à entrada em 
vigor das tarifas aos EUA - 
uma eliminação total das tari-
fas de 3% que antes eram apli-
cadas às importações de soja 
de Bangladesh, Índia, Laos, 
Coreia do Sul e Sri Lanka.

A Administração Geral de 
Alfândegas anunciou que o 
país importou oito milhões de 
toneladas de soja em julho, o 
que representa uma redução 
de 20,6% a respeito do mesmo 
mês do ano anterior e o menor 

demandas, sendo o principal 
deles o Núcleo de Atendimen-
to ao Estudante. O Serviço de 
Psicologia Aplicada, coorde-
nado por Laura, também é 
parte das medidas.

"Não é uma unidade de 
saúde assistencial. A missão 
principal é formar estudan-
tes na prática de psicologia. 
Mas abrimos os espaços para 
atendimento. E essa procura 
tem aumentado bastante, tan-
to pela comunidade interna 
como pela comunidade exter-
na", explica.

No mês passado, foi aber-
to um período para triagem, 
momento em que o Serviço 
de Psicologia Aplicada escuta 
novas pessoas com o intuito 
de absorver em seu atendi-
mento. Em apenas duas sema-
nas, cerca 200 pessoas se apre-
sentaram, relatando algum 
tipo de sofrimento. O volume 
da demanda impressionou e o 
período de triagem precisou 
ser encerrado. Atualmente, 
aproximadamente 300 pa-
cientes já são atendidas pelo 
serviço.

O crescimento da procura, 
segundo a psicóloga, também 
reflete a crise econômica da 
saúde pública do Rio de Ja-
neiro. "Esse é um ano muito 
crítico. Temos a tendência 
mundial e houve fechamen-
to de vários ambulatórios 
na cidade, estufando nossos 
registros. E nós não temos 
estrutura para absorver toda 
a demanda. Tentamos atuar 
dentro das nossas possibili-
dades. Inclusive em sintonia 
com a tradição da Uerj, insti-
tuição que foi pioneira em po-
líticas de ações afirmativas no 
país, que vem sempre junto de 
estratégias de acolhimento ao 

estudante".
As medidas adotadas pela 

universidade visaram dar res-
posta aos casos que vinham 
ocorrendo, incluindo tenta-
tivas de suicídio que não se 
concretizaram.

A Uerj não é uma exceção. 
Nos últimos anos, diferentes 
instituições públicas de ensi-
no espalhadas pelo país preci-
saram lidar com ocorrências 
de suicídio dentro de seus es-
paços. Universidade de Brasí-
lia (UnB), Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG) 
e Universidade de São Paulo 
(USP) registraram casos. As 
instituições não costumam 
divulgar levantamentos es-
pecíficos sobre os casos, mas 
vêm se firmando como lugar 
de referência em estudos e em 
acompanhamento.

IMPRENSA
A relação entre os meios 

de comunicação e o suicídio 
é um foco de estudo que tem 
mobilizado pesquisadores de 
diferentes áreas. O jornalista 
Arthur Dapieve publicou em 
2007 o livro Morreu na Con-
tramão: o Suicídio Como No-
tícia, que se desdobrou da sua 
pesquisa de mestrado na Pon-
tifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC Rio). 
Ele buscou entender porque 
raramente se noticiava suicí-
dio e investigou o noticiário 
brasileiro publicado em 2004.

Foram encontradas re-
portagens que lembravam os 
50 anos do suicídio do ex-
-presidente Getúlio Vargas e 
algumas notícias relacionados 
a atos de terroristas. Ao mes-
mo tempo, o jornalista no-
tou poucos registros de casos 
ocorridos no Rio de Janeiro 

ou mesmo no país. "O volume 
de notícias contrastava com 
as estatísticas. E era nítida 
uma diferença no tratamento 
em relação a outros crimes. 
Os jornais não demonstram 
medo em noticiar o homicí-
dio ou o estupro, por exem-
plo. Mas o que eu observei é 
que a questão não é intrínseca 
à imprensa. A nossa socieda-
de tem um tabu em relação ao 
assunto. E a mídia, muitas ve-
zes, reflete o que a sociedade 
pensa", avalia Dapieve.

O jornalista destaca uma 
preocupação específica da im-
prensa, relacionado ao "Efeito 
Werther", que se refere a um 
pico de tentativas suicídios 
após um caso ser amplamen-
te divulgado. A expressão tem 
como referência o livro Os 
sofrimentos do Jovem Wer-
ther, escrito pelo autor alemão 
Goethe no final do século 18.

"É uma história de amor 
não correspondida onde o 
protagonista se suicida. Isso 
teria deflagrado uma onde 
de suicídios na Europa. Esse 
medo é ainda presente na im-
prensa em 2004, ano do foco 
da minha pesquisa. Acho que 
não mudou muito de lá para 
cá, mas vejo que tem havido 
mais noticiário e inclusive re-
portagens no sentido de ten-
tar entender as razões, preve-
nir. E isso é positivo".

A importância da existên-
cia de um noticiário sobre 
o assunto é consenso entre 
psicólogos e psiquiatras. Essa 
é também a posição da Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS) que avalia que a im-
prensa tem papel fundamen-
tal e ativo na prevenção ao 
suicídio. 

Agência Brasil

A Polícia Civil e o Mi-
nistério Público do 
Rio de Janeiro defla-

graram hoje (13) a Operação 
Saigon, para combater o jogo 
do bicho em Niterói e na Re-
gião dos Lagos.  

Durante a ação, foram 
presos os chefes da quadri-
lha, os irmãos Luis Ander-
son e Alexandre de Azeredo 
Coutinho. Luis Anderson foi 
preso no bairro de Icaraí, em 
Niterói, junto com a esposa, 

e Alexandre foi detido em 
Cabo Frio. Segundo a polícia, 
a quadrilha movimentava até 
R$ 10 milhões por mês.

Os agentes cumprem 23 
mandados de prisão e 35 
de busca e apreensão con-

tra denunciados por crimes 
de organização criminosa e 
peculato, entre eles policiais 
civis e militares. As investi-
gações comprovam que os 
irmãos corrompiam funcio-
nários públicos, principal-

mente agentes da Força de 
Segurança. Contava também 
com a atuação de policiais e 
ex-policiais.

O policial aposentado Al-
lan Kardec era o elo entre os 
criminosos e as delegacias, 

informou a Polícia Civil.   A 
sofisticação da quadrilha che-
gava ao ponto de oferecer pla-
no de saúde e tinha um setor 
de tesouraria. 

Agência Brasil

nível desde abril, devido ao 
impacto da guerra comercial.

A redução do volume de 
compra ainda não provocou 
desabastecimento no país, 
uma vez que a China conta 
com reservas de 80 mil tone-
ladas de soja que podem durar 
até setembro deste ano, segun-
do dados oficiais citados pelo 
jornal "Global Times".

"Embora uma redução 
brusca das importações dos 
EUA leve inevitavelmente a 
um déficit de fornecimento, 
a China tem mais de uma via 
para preencher esse vazio", co-
mentou Jiao Shanwei, redator 
chefe do portal especializado 
em agricultura "Cngrain.com", 
em declarações coletadas pelo 
jornal. Agência EFE

Divulgação/Ilustrativa

Uma das soluções propostas pelas autoridades consiste em 
mudar a alimentação de porcos e frangos para uma dieta baixa 
em proteínas, com menor proporção de soja
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MPPR reforça que vacina é direito 
das crianças e dever dos pais

A volta de surtos de sa-
rampo em algumas 
regiões brasileiras e a 

queda nos índices de cober-
tura da vacinação em diversas 
cidades colocou autoridades 
sanitárias de todo país em aler-
ta. Tanto que, até 31 de agosto, 
acontece campanha nacional de 
vacinação contra a doença para 
crianças de até 5 anos. A mobili-
zação também inclui a vacina da 
poliomielite e terá destaque em 
18 de agosto, um sábado, data 
defi nida como “Dia D”, quando 
perto de 36 mil unidades de va-
cinação estarão abertas em todo 
o país.

De janeiro a 1º de agosto 
deste ano, o Ministério da Saúde 
identifi cou um surto de saram-
po nos Estados do Amazonas e 
Roraima, com 742 e 280 casos 
confi rmados, respectivamente, 
e outros 4.576 em investigação. 
Também houve ocorrências 
isoladas no Rio de Janeiro (14 
situações), Rio Grande do Sul 

(13), Pará (2), Rondônia (1) e 
São Paulo (1). No Paraná não 
foi identifi cado nenhum episó-
dio – segundo informações da 
Secretaria Estadual da Saúde 
Pública (Sesa), desde 2000 não 
há registro de casos da doença 
no estado.

O órgão federal  credita o 
reaparecimento dos surtos  à 
presença de imigrantes venezue-
lanos na região Norte (o genó-
tipo do vírus identifi cado nesses 
surtos recentes é o mesmo que 
circula na Venezuela) e também 
à queda nas coberturas de vaci-
nação no país nos últimos anos. 
Só no Paraná, para se ter uma 
ideia, segundo informações re-
passadas pela Sesa, a cobertura 
vacinal para o sarampo (vacina 
tríplice viral) passou de 99,4%, 
em 2015, para 86,2%, no ano 
passado – a meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde é 95%. 
O caso da poliomielite é pior: já 
estava abaixo da meta em 2015, 
marcando 83%. Em 2017 caiu 

ainda mais: 74,9% de cobertura 
vacinal. Ou seja: muitas crianças 
que deviam ter sido imunizadas, 
seguindo o calendário nacional 
de vacinação, que é obrigatório, 
e não foram.

Direito das crianças, dever 
das famílias – Nesse contexto, o 
Ministério Público do Paraná, 
por meio das áreas de Saúde e 
da Criança e do Adolescente, 
destaca a importância da sensi-
bilização dos pais e responsáveis 
para a importância da vacinação. 
“Percebemos nos últimos anos 
esse crescente desinteresse pela 
vacinação, uma postura de ‘não 
existe mais essa doença, não pre-
cisa vacinar’. Essa conduta colo-
ca não apenas a criança, indivi-
dualmente, em risco, mas toda a 
população”, destaca a promotora 
de Justiça Caroline Chiamulera, 
que atua no Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias 
de Justiça de Proteção à Saúde 
Pública. “Também observamos 
uma relação entre a cobertura 
vacinal e os índices de mortali-
dade infantil. Quanto menor a 
vacinação, maior a taxa de óbi-
tos”, pontua a promotora.

Para além da questão de 
saúde, a promotora de Justiça 
Luciana Linero, do Centro de 
Apoio Operacional das Promo-

torias de Justiça da Criança, do 
Adolescente e da Educação, do 
MPPR, reforça que a vacinação 
é um direito da criança, garan-
tido pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente, entre outros ex-
pedientes legais, e um dever dos 
pais. “Os pais ou responsáveis 
são obrigados a levarem os fi lhos 
para vacinar, conforme indicado 
pelo calendário nacional de vaci-
nação. O descumprimento disso 
pode indicar violação de dever 
inerente ao poder familiar”, afi r-
ma Luciana.

Por conta da questão do sa-
rampo, o Caop da Criança e do 
Adolescente expediu ofício a 
todos os promotores de Justiça 
do Estado reforçando a impor-
tância de mobilizar as redes de 
proteção à infância e à juventude 
em suas comarcas para que fo-
mentem a participação de toda 
comunidade na campanha de 
vacinação. “Propomos que co-
brem a apresentação das cartei-
rinhas das crianças nas escolas 
e unidades de saúde, para que 
sejam atualizadas, e que façam 
a orientação das famílias sobre 
a necessidade da vacinação”, diz 
Luciana. Ela destaca que uma si-
tuação de recusa deliberada em 
se fazer a vacinação das crianças 
pode ser noticiada ao Conselho 

Tutelar ou ao Ministério Públi-
co e os pais podem responder 
judicialmente por isso. “Casos 
extremos podem indicar até a 
destituição do poder familiar. 
Também existe a possibilidade 
de responsabilização criminal, 
pois, para além do direito indi-
vidual da criança, a observância 
do calendário de vacinação está 
atrelada a uma estratégia nacio-
nal de saúde pública, que afeta 
toda a população”, reforça a pro-
motora.

INFORMAÇÃO X PÂNI-
CO –  Para evitar uma corrida 
generalizada pela vacina, situa-
ção que vem sendo estimula-
da por correntes de boatos no 
WhatsApp e outras redes sociais, 
a Sesa e o Ministério da Saúde 
destacam que o público-alvo da 
campanha de vacinação são as 
crianças com mais de 12 meses 
e menos de 5 anos, que correm 
risco de serem infectadas caso 
não estejam vacinadas ade-
quadamente. Fora dessa faixa, 
apenas pessoas que têm certeza 
que não foram vacinadas devem 
buscar a imunização, e, ainda 
assim, somente adultos de até 49 
anos. A intenção do governo fe-
deral é garantir que 11,2 milhões 
de crianças sejam vacinadas.

A promotora de Justiça Ca-
roline Chiamulera reforça que, 
no caso de crianças com mais de 
5 anos, os pais devem buscar as 
unidades de saúde para verifi car 
se as carteirinhas de vacinação 
estão atualizadas. “Às vezes foi 

feita apenas uma dose da vacina 
tríplice, por exemplo, e falta a 
segunda. É importante garantir 
que tudo esteja em dia, não cus-
ta verifi car isso com a unidade 
de saúde”, afi rma. Ela destaca 
que, embora a campanha seja 
somente direcionada ao públi-
co infantil, adultos também têm 
direito a se vacinar, caso ainda 
não tenham sido imunizados. 
“Orientamos que busquem os 
postos de saúde, tirem suas dú-
vidas. Caso tenham alguma di-
fi culdade com a vacina, podem 
procurar a Ouvidoria do Siste-
ma Único de Saúde ou mesmo o 
Ministério Público”, diz.

CERTIFICAÇÃO –  Há 
poucos anos, em 2016, o Brasil 
havia recebido da Organiza-
ção Pan-Americana da Saúde 
(Opas) o certifi cado de elimi-
nação da circulação do vírus 
do sarampo. Para garantir que 
a certifi cação internacional seja 
mantida o país deve interromper 
a transmissão dos surtos e impe-
dir que se estabeleça a transmis-
são sustentada, ou seja, quando 
a doença passa facilmente de 
pessoa para pessoa. Para ser 
considerada presente a trans-
missão sustentada é preciso a 
ocorrência do mesmo surto por 
mais de 12 meses. Quanto à po-
liomielite, o Brasil está livre de 
surtos desde 1990 e certifi cado 
pela Opas em 1994 como Área 
Livre de Circulação do Polioví-
rus Selvagem. 

Comunicação MPPR
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Estão abertas, até o dia 
27 de agosto de 2018, as 
inscrições para o Pro-

cesso Seletivo IFPR 2019. São 
ofertadas 3.685 vagas em 38 
cursos técnicos de nível médio 
e 2.403 em 37 cursos de nível 
superior, presenciais, distribuí-
das em 24 cidades do Paraná. 
Em Paranavaí, são ofertados 
três cursos Técnicos Integrados 

(Agroindústria, Mecatrônica e 
Informática), um curso Técnico 
Subsequente (Eletromecânica), 
dois cursos superiores de Bacha-
relado (Engenharia de Soft ware 
e Engenharia Elétrica) e um cur-
so superior em Licenciatura em 
Química. 

As provas serão aplicadas 
simultaneamente, em uma úni-
ca fase, no dia 14 de outubro de 

2018.

INSCRIÇÕES
A taxa de inscrição para o 

processo seletivo do IFPR é R$ 
50. Após realizar a inscrição pela 
página da Funtef, organizadora 
do certame, o candidato deve 
gerar Guia de Recolhimento da 
União (GRU) e pagá-la na rede 
bancária.

Inscrições abertas para o 
Processo Seletivo IFPR 2019

PIS/Pasep: resgate começa nesta terça 
para trabalhadores de todas as idades

A partir desta terça-feira 
(14), trabalhadores de to-
das as idades que tiverem 

direito a cotas dos fundos dos 
programas de Integração Social 
(PIS) e de Formação do Patrimô-
nio do Servidor Público (Pasep) 
poderão sacar seus recursos. O 
prazo fi cará aberto até 28 de se-
tembro.

Desde o dia 8 de agosto, o cré-
dito para correntistas da Caixa e 
do Banco do Brasil está sendo fei-
to automaticamente. A partir de 
amanhã, todas as pessoas pode-
rão sacar os recursos corrigidos. 
A partir de 29 de setembro, só 
será possível receber as quantias 
dos dois fundos nos casos previs-
tos na Lei 13.677/2018.

Para saber o saldo e se tem 
direito ao benefício, o trabalha-
dor pode acessar os sitesdo PIS 

e do Pasep. Para os cotistas do 
PIS, também é possível consultar 
a Caixa Econômica Federal no 
telefone 0800-726-0207 ou nos 
caixas eletrônicos da instituição, 
desde que o interessado tenha 
o Cartão Cidadão. No caso do 
Pasep, a consulta é feita ao Banco 
do Brasil, nos telefones 4004-0001 
ou 0800-729-0001.

Têm direito ao saque as pes-
soas que trabalharam com cartei-
ra assinada antes da Constituição 
de 1988. As cotas são os recursos 
anuais depositados nas contas de 
trabalhadores criadas entre 1971, 
ano da criação do PIS/Pasep, e 
1988. Quem contribuiu após 4 de 
outubro de 1988 não tem direito 
ao saque. Isso ocorre porque a 
Constituição, promulgada naque-
le ano, passou a destinar as con-
tribuições do PIS/Pasep das em-

presas para o Fundo de Amparo 
ao Trabalhador (FAT), que paga 
o seguro-desemprego e o abono 
salarial, e para o Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES).

Até 2017, o saque das cotas 
era permitido quando o trabalha-
dor completasse 70 anos, em caso 
de aposentadoria e em outras si-
tuações específi cas. Desde o ano 
passado, o governo federal fl exi-
bilizou o acesso e até setembro 
pessoas de todas as idades podem 
retirar o dinheiro.

Em julho, o pagamento foi 
suspenso para o cálculo do ren-
dimento do exercício 2017-2018. 
Na primeira etapa do cronogra-
ma, encerrada no dia 29 de junho, 
1,1 milhão de trabalhadores fi ze-
ram o saque, retirando uma soma 
de R$ 1,5 bilhão. Agência Brasil


