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Relatório de Estabilidade
Financeira mostra resiliência e
avanços no Sistema Financeiro
Agradecer Para Quê?
O que é gratidão para você? O quanto vem agradecendo por suas conquistas ao longo do dia? Será
que você realmente sabe dar valor as suas conquistas?
Gratidão, tenho ouvido muito essa palavra ultimamente, me parece que essa palavra está na moda.
Mas o que é gratidão?
Muitas pessoas estão constantemente de olho no
que esta faltando em sua vida e não percebe o que já
possui, não se da conta do que já conseguiu, da abundancia que já o cerca. Desta forma, fica mais de olho
no que não possui ainda, realçando mais as falhas do
que as próprias conquistas, não se dando o direito de
desfrutar do que já conquistou. Quantas pessoas realizam conquistas diariamente e mesmo assim, acabam insatisfeitas e esquecendo-se de agradecer por
aquela pequena conquista que é o caminho da tão
sonhada grande conquista em sua vida?
Aprenda a aceitar quem você realmente é, aceitar suas conquistas, aceitar até mesmo suas imperfeições e principalmente, agradecer verdadeiramente
por quem vem sendo, celebrar e reconhecer tudo o
que já fez ou o que ainda vai acontecer. Com isso,
volto a pergunta: Agradecer para quê? Para consolidar o seu caminho, para reconhecer o quanto você
já é, o quanto tem de coisa boa em você, para se dar
conta da abundância em que está imerso, para parar
de reclamar, para mudar a energia, para você se dar
conta das suas conexões com os outros, de o quanto
você é importante. Reconheça e agradeça, todo dia,
das mais simples às grandes conquistas, você vai se
dar conta de TUDO que já fez e perceber o quanto
você é.

O Banco Central do Brasil
(BC) divulgou hoje o Relatório de Estabilidade Financeira
(REF) referente ao primeiro semestre de 2018. O REF
é uma publicação semestral
destinada a apresentar o panorama da evolução recente e as
perspectivas para a estabilidade financeira no Brasil.
No primeiro semestre de
2018, a atividade econômica
continuou no processo de recuperação, em ritmo pouco
mais lento que no segundo
semestre de 2017. A recuperação gradual da economia,
combinada às quedas da inflação e da taxa básica de juros,
permitiram avanço no crédito.
O crédito às famílias continuou crescendo, com impactos mais pronunciados nas
modalidades voltadas ao consumo, como financiamento de
veículos, crédito consignado
e cartão de crédito. O crescimento ocorre sem indícios,
até o momento, de aumento
no risco de crédito incorrido
pelas instituições financeiras.
O mercado de crédito às
pessoas jurídicas também
apresenta sinais de melhora.
Com a diminuição das taxas de
juros no mercado doméstico,
um conjunto de empresas não

financeiras vem utilizando o
mercado de capitais para se financiar a custos inferiores aos
praticados nos contratos antigos de empréstimos bancários
e emissões internacionais. O
índice de ativos problemáticos
das pequenas e médias empresas continua com tendência de
queda e o de grandes empresas apresentou ligeira redução
após três anos consecutivos de
forte ascensão.
A redução do risco de crédito, com consequente queda
das despesas de provisão, e os
ganhos de eficiência beneficiaram a rentabilidade dos bancos. Assim como em períodos
anteriores, o nível de provisões
comparado à carteira de ativos problemáticos mantém-se
confortável, em linha com o
perfil de risco da carteira de
crédito, sem riscos para a estabilidade financeira.
O sistema bancário dispõe
de capital robusto, em nível e
qualidade, estando plenamente aderente às regras de Basileia III e com capacidade de
suportar a tendência de crescimento da carteira de crédito.
Os resultados dos testes de estresse de capital seguem atestando a resiliência do sistema
bancário, que se mostra capaz

de absorver as perdas estimadas em todos os cenários simulados.
A liquidez continua apresentando pouco risco para o
sistema bancário.
O BC e o Conselho Monetário Nacional seguem promovendo a resiliência do Sistema
Financeiro Nacional tanto no
sentido de aumentar a eficiência e a segurança quanto para
maior conformidade a padrões
regulatórios internacionais.
Nesse sentido, foram imple-

mentados o requerimento bilateral de margem em derivativos de balcão e o requerimento
de implantação de política de
segurança cibernética.
Por fim, pesquisa realizada
com instituições financeiras
aponta que o risco político e
o cenário internacional são os
principais temas de preocupação, mas as instituições mantêm confiança na capacidade
de o sistema financeiro absorver choques.
Fonte: www.bcb.gov.br

ARTIGO

AS ORGANIZAÇÕES ESTÃO PREPARADAS PARA
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA?
Caroline Santos, supervisora ADM/ RH do Massicano Advogados

A inclusão de pessoas
com deficiência dentro de
uma determinada organização está cada vez mais
comum, porém, nem todas
estão aptas a receber esses
colaboradores, visto que há
um despreparo começando
do RH, que é o primeiro
contato, até mesmo dos
colegas que irão compartilhar do mesmo ambiente.
O
primeiro
passo é conhecer a Lei nº
13.146/2015, que protege
o direito de PCDs e cumpri-las, pois um ponto em
que as empresas pecam é a
questão de conhecer e não
praticar. A lei prevê que
não deve haver desigualdade e por isso as organizações devem manter os
mesmos benefícios, remuneração, tratamento, plano de carreia, entre outros
aspectos, independente da
deficiência de um colaborador. Conforme ressalta o
Art. 34 § 4º “A pessoa com
deficiência tem direito à
participação e ao acesso a
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cursos, treinamentos, educação continuada, planos
de carreira, promoções,
bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador, em
igualdade de oportunidades com os demais empregados.”
O segundo passo é preparar o espaço físico, até
mesmo porque as organizações recepcionam clientes com deficiência e, de
acordo com o Art. 3º I da
lei de inclusão da pessoa
com deficiência, em questão da acessibilidade é dever de qualquer instituição
promover o acesso com
segurança, autonomia, espaço, independente do uso
público ou privado. Inclusive de sistemas e tecnologia.
O terceiro passo é treinar o RH, a presidência, os
gestores e colaboradores,
conscientizando a todos da
importância da inclusão de
PCDs. Para isso, ressalto o
Art. 14. e o Art. 37 da lei de

inclusão da pessoa com deficiência. Uma organização
contribui e muito se cumprir seu papel perante a sociedade com relação ao desenvolvimento profissional
e pessoal de uma pessoa
com deficiência, pois um
ambiente que promove
oportunidade ao desenvolvimento gera e descobre
talentos, além de estimular
as pessoas com deficiência
a superar obstáculos. Lembrando que a implantação
de um ambiente inclusivo

deve-se manter em constante renovação, pois não
basta implantar, há uma
necessidade de alimentar
diariamente um espaço de
igualdade.
Lembrando que de
acordo com a Lei 8213/91
Art. 93 as organizações
com 100 a 200 funcionários têm a obrigação de
contratar pessoas com deficiência e a porcentagem
da cota aumenta de acordo
com o número de funcionários.

A intenção das organizações não deve estar
voltada apenas a cumprir
a cota, mas em proporcionar oportunidade de desenvolvimento profissional e pessoal ao início da
contratação de PCDs. Vale
ressaltar que não podemos
descartar a questão de pessoas que se acidentam dentro ou fora do ambiente de
trabalho e, dependendo
da deficiência ocasionada, continuam exercendo
suas funções. Por conta
disso, as organizações devem estar preparadas para
proporcionar um ambiente
inclusivo.
Importante lembrar que as organizações
apenas contratam e não
aplicam treinamentos para
preparar os colaboradores com deficiência, pois
estão preocupadas apenas
em preencher a cota, mas
não no impacto que gera
na pessoa, pois eles sofrem preconceito tanto do
público interno como ex-
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terno. Ou seja, é de suma
importância proporcionar
o mesmo treinamento a todos os colaboradores com
deficiência, com o objetivo de informar e agregar
a pessoa com deficiência,
passando todo o conhecimento necessário, seja de
um sistema, norma ou de
alguma tarefa específica, e
proporcionando segurança
com relação ao seu papel
dentro da equipe. Dessa
forma, evita-se a ocorrência de futuros problemas,
na quebra da padronização
e na qualidade da prestação do serviço, além de
manter um profissional
qualificado no atendimento ao público.
A organização que
compreender sua missão
de forma mais humanizada possível passará não
somente a colaborar no
desenvolvimento humano,
como também no desenvolvimento da sociedade.
AZ Brasil Comunicação
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Temporais deixam rastros de
destruição em toda a região

D

iversas equipes de
eletricistas da Copel trabalham intensamente há mais de uma
semana para reestabelecer a
energia elétrica na região de
Nova Esperança, assim como
em todas as demais localidades afetadas pelos recentes
temporais. Em todo o Paraná, 500 mil unidades consumidoras ficaram sem energia
em algum momento.
Nos dias 13, 17 e, especialmente em18 de outubro,
a cidade e região foram atingidas por fortes temporais,
acompanhados de ventos de
até 110 km/h e raios. Segundo a Defesa Civil do município, este foi o pior temporal
visto nos últimos anos, com
queda de cerca de 200 árvores.
Somente no dia 18, cerca de 170 mil consumidores
ficaram sem luz, alternadamente, na região Noroeste
do Estado, a mais afetada,
principalmente em função
das árvores que caíram sobre
a rede de energia. As equipes
de eletricistas locais trabalharam sem interrupção desde o início das ocorrências.
A Copel também deslocou
mais 20 equipes de todas as
partes do Paraná para recompor as redes danificadas.
Em Maringá, a companhia continua o trabalho
para religar 900 unidades
consumidoras ainda sem

Equipes da Copel trabalham intensamente há mais de uma
semana para restabelecer a energia na região atingida por
temporais acompanhados de ventos de até 110 km/h e raios.
Mais de 200 árvores caíram, muitas sobre a rede elétrica.
Agência Estadual de Notícias

Somente no dia 18, cerca de 170 mil consumidores ficaram sem luz, alternadamente, na região Noroeste do Estado, a mais afetada,
principalmente em função das árvores que caíram sobre a rede de energia

energia. Apenas na cidade
foram 59 postes quebrados,

90% deles atingidos por árvores - 95% já foram conserta-

dos. Cada troca leva três horas, em média, em condições

climáticas adequadas, e mais
de quatro horas quando se há

cabos rompidos e árvores sobre a rede.
INTENSIFICAÇÃO - Ao
todo, 262 equipes da Copel
estiveram em campo até este
domingo para religar a energia dos consumidores, 90 delas atuando só na região Noroeste. O número de equipes
trabalhando no município
dobrou em comparação aos
períodos normais.
Além do trabalho de campo, a companhia fez todos os
esforços possíveis para manter a população informada.
Todos os veículos de comunicação foram alimentados
com informações periódicas.
As redes sociais da Copel
também trazem informações
e os responsáveis técnicos
deram entrevistas explicando
a situação e como está sendo
o trabalho de recomposição
da rede de energia.
“Nossos
profissionais
não poupam esforços para
garantir o fornecimento de
energia elétrica. Além disso, a companhia preza pela
transparência e, por isso,
mantém seus consumidores
e todos os demais públicos
pertinentes informados. No
mais, agradecemos o apoio
e compreensão da população
do Paraná”, diz o presidente
da Copel, Jonel Iurk.
Agência Estadual de
Notícias

Diferença salarial entre homens e
mulheres diminuiu de 2016 para 2017

A

diferença salarial entre homens e mulheres vem diminuindo
aos poucos nos últimos anos.
Em 2017, o salário médio real
das mulheres cresceu mais do
que o dos homens, chegando
a R$ 2.708,71, uma elevação
de 2,6% em relação a 2016,
enquanto o rendimento masculino subiu 1,8%, alcançando R$ 3.181,87. O aumento
da remuneração feminina
é maior do que o registrado
para todos os trabalhadores,
que teve alta de 2,1%, como
mostram os dados da Relação Anual de Informações
Sociais (Rais) do Ministério
do Trabalho, divulgada hoje
(22).
Embora tenha havido
crescimento maior para as
mulheres, a remuneração
média feminina em 2017
correspondia a 85,1% do salário dos homens. Em 2016,
o rendimento feminino correspondia a 84,4% do masculino e, em 2015, 83,43%.
“Apesar da melhora registrada em 2017, ainda há muitos desafios que precisam ser
enfrentados, sobretudo no
que se refere ao acesso das
mulheres a postos de trabalho mais bem remunerados
e garantia de recebimento de salários equivalentes
pelo desempenho da mesma
ocupação”, destaca o coordenador-geral de Cadastros,
Identificação Profissional e
Estudos do Ministério do
Trabalho, Felipe Pateo, em
nota.
Em 2017, houve cresci-

mento real na remuneração média, que alcançou R$
2.973,23. Em relação a 2016,
a remuneração média real
cresceu R$ 61,64, equivalente a 2,1%.
No ano passado, houve crescimento no emprego
tanto para homens quanto
para mulheres. Os vínculos empregatícios ocupados
por homens correspondiam
a 25,9 milhões de postos de
trabalho, equivalente a 56,0%
do estoque de empregos. Por
sua vez, os empregos desempenhados por mulheres
somavam 20,4 milhões de
vínculos, 44% dos vínculos
empregatícios no ano. A participação feminina no mercado de trabalho formal correspondia em 2017 a 78,6%
do estoque de empregos ocupados por homens.
Em comparação com
2016, os homens registraram
ampliação de 114,6 mil de
empregos, equivalente à expansão de 0,4%. As mulheres
aumentaram seu estoque de
empregos em 106,7 mil postos de trabalho (0,5%).
JOVENS: Ao analisar os
dados por idade, no ano passado a faixa etária 30-39 anos
apresentou a maior quantidade de vínculos empregatícios (14,4 milhões de empregos, equivalente a 31% do
estoque), seguida das faixas
40-49 anos (10,4 milhões,
22,6% do total), 50-64 anos
(7,7 milhões, 16,7% do total),
25-29 anos (6,6 milhões de
vínculos, 14,2% do univer-

Arquivo/Agência Brasil

Diferença salarial entre
homens e mulheres vem
diminuindo aos poucos
nos últimos anos

so), 18-24 anos (6,2 milhões
de empregos, 13,5% do total),
65 anos ou mais (649,4 mil
vínculos, 1,4% do estoque) e
até 17 anos (292,6 mil, 0,6%
do total).
Em comparação a 2016, a
faixa etária 40-49 anos registrou o maior crescimento, da
ordem de 225,7 mil empregos (2,2%), seguido por 30 a
39 anos (141,3 mil, 1,0%), 50
a 64 anos (123,8 mil, +1,6%)
e 65 anos ou mais (+50,5 mil,
8,4%). A redução no estoque
de empregos concentrou-se nos jovens: 25 a 29 anos
(-154,7 mil, -2,3%), 18 a 24
anos (123,0 mil, -1,9%) e até
17 anos (-42,1 mil, -12,6%).
ESCOLARIDADE: Em
2017, as faixas de escolaridade mais elevada registraram
expansão no estoque de empregos, ao passo que as faixas
com escolaridade mais baixa

apresentaram retração em
sua quantidade de vínculos
empregatícios.
A escolaridade de Ensino
Médio Completo apresentava
o maior estoque de empregos (22,4 milhões, 48,4%),
seguido pelo Superior Completo (9,8 milhões, 21,2%),
Ensino Fundamental Incompleto (4,6 milhões, 10,0%),
Fundamental Completo (4,2
milhões, 9,2%), Ensino Médio Incompleto (2,9 milhões,
6,4%), Ensino Superior Incompleto (1,8 milhão, 3,8%),
Mestrado (343,3 mil, 0,7%) e
Doutorado (117,3 mil, 0,3%).
Em comparação com
2016, a expansão do emprego concentrou-se no Ensino
Médio Completo (513,9 mil,
2,3%), Superior Completo
(348,0 mil, 3,7%), Mestrado
(36,5 mil, 11,9%) e no Doutorado (16,2 mil, 16,0%). A
queda no estoque ocorreu

principalmente na escolaridade até Ensino Fundamental Incompleto (-313,7 mil,
-6,3%), seguido pelo Ensino Fundamental Completo
(-231,9 mil, -5,2%), Ensino
Médio Incompleto (-142,2
mil, -4,6%) e Ensino Superior
Incompleto (-5,5 mil, -0,3%).
PRETOS E PARDOS:
Em 2017, as modalidades de
raça/cor preta e parda registraram expansão no estoque
de empregos, ao passo que as
modalidades branca, amarela e indígena apresentaram
redução em sua quantidade
de vínculos empregatícios.
Mesmo assim, os brancos
concentram a maior quantidade de vínculos empregatícios.
De acordo com a Rais,
o universo de empregados
que autodeclararam sua raça
ou cor atingiu 33,6 milhões

(72,5% do estoque). Os brancos chegaram a 19 milhões,
equivalente a 56,5% do estoque de empregos, seguido
pelos empregados autodeclarados como pardos (12,3
milhões, correspondente a
36,7%), pelos pretos (1,9 milhão, 5,8%), amarelos (259,8
mil vínculos, 0,8%) e indígenas (74,9 mil empregos,
0,2%).
Em comparação a 2016, a
raça/etnia parda descreveu a
maior expansão no estoque
de empregos (39,2 mil, 0,3%),
seguida pela preta (35,9 mil,
1,9%). A queda no estoque
de vínculos empregatícios
atingiu principalmente os
brancos (-494,8 mil, -2,5%),
seguida pela raça/cor amarela (-14,6 mil,
-5,3%) e pela raça/cor indígena (-0,5 mil, -0,7%).
Agência Brasil
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Cinco famílias continuam
desabrigadas em Porto Rico

C

inco das 27 famílias
prejudicadas
pelo
temporal que atingiu Porto Rico, no noroeste
do Paraná, há uma semana
continuam desabrigadas. O
moradores saíram das residências após a invasão de
água e lama. Em três horas,
choveu quase 60 milímetros
de chuva na região, segundo
o Simepar. Os alagamentos
ocorreram na parte baixa da
cidade, que não tem galerias
pluviais adequadas. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia acompanha a situação e monitora
as medidas adotadas para
a solução dos problemas.

Enchente atingiu os imóveis há uma semana.
Crea-PR acompanha a falta de galerias pluviais
na cidade. Prefeitura estuda projeto emergencial,
mas não tem recursos para obras maiores
A primeira medida prevista
pelo município é a intervenção nas bacias de contenção
do loteamento Grécia.
Quem fiscaliza o sistema de drenagem urbana em
Porto Rico é o engenheiro
agente de fiscalização, Bruno
Takemura, da Regional Maringá do Crea-PR. Na cidade, ele tomou conhecimento

de que a falta de infraestrutura de drenagem é antiga.
Em 2013 um projeto de galerias de águas pluviais foi elaborado por uma engenheira
civil, habilitada no Crea-PR,
com previsão de execução de
3103,8m de rede. Mas por
falta de recurso municipal,
o projeto foi reduzido e com
isso, foram executados entre

2015 e 2016 apenas 809,3m
de galerias. Além disso, após
a elaboração do projeto inicial foram implantados outros loteamentos em Porto
Rico, sobrecarregando o
sistema de drenagem ainda
mais.
O diretor de Planejamento Urbano, Marcelo Santana
Oliveira, diz que o muni-

chente.
Por telefone, a Secretaria de Assistência Social de
Porto Rico – município que
tem cerca de 2.500 habitantes -, informou que duas das
cinco famílias desabrigadas
perderam tudo, até os documentos. Foram doados
alimentos, roupas, móveis,
colchões, eletrodomésticos,
kits de materiais de limpeza
e higiene pessoal para as 27
famílias prejudicadas pelos
alagamentos. A enchente
atingiu as residências localizadas nas avenidas João
Carraro e Celso Romão de
Oliveira, além de ruas que
cortam as duas vias.

cípio pretende atualizar o
projeto para orçar e buscar
recursos para executar as
obras. De imediato, técnicos
do Executivo estão fazendo
estudos técnicos, levantamentos e relatórios com cálculos dos prejuízos e previsão de reparos emergenciais.
A ideia é ajudar as famílias
prejudicadas pela última en-

Nutricionista desenvolve primeiro
chocolate “anti-TPM” do Brasil

S

egundo dados do Ministério da Saúde, ela é
a “vilã” na vida de 70%
das mulheres brasileiras em
idade reprodutiva. Estamos
falando da Tensão Pré-Menstrual, a famosa TPM.
Para se ter uma ideia, são
mais de 200 sintomas físicos
e emocionais que podem
acometer as mulheres nesse período, tais como: cólicas, insônia, irritabilidade,
inchaço, dor de cabeça e é
claro, a compulsão alimentar. As mulheres que sofrem com tudo isso, sabem
o quanto aquele “chocolatinho” traz efeitos positivos. E
se desenvolvessem um chocolate que realmente alivia
os sintomas da TPM? Parece sonho, não é mesmo?
Mas esse sonho está prestes
a virar realidade no Brasil,
graças a nutricionista e pesquisadora Aline Quissak.
Conhecida por aliar
alimentação e ciência, a

Foram meses de pesquisa científica para
chegar a um produto de alta qualidade
com benefícios comprovados à saúde
nutricionista tem um acervo de mais de 400 receitas
terapêuticas com resultados
cientificamente comprovados, sendo o chocolate “anti-TPM” uma delas. O estudo
foi feito com 355 mulheres,
na faixa etária entre 24 e 43
anos. Foram meses de pesquisa até chegar ao resultado. “Em meio a uma pesquisa sobre estresse e ansiedade,
chamada Mood and Food,
fui analisando o efeito do
chocolate 70% nos sintomas
da TPM. O problema é que
ele sozinho não melhorava
significativamente os principais sintomas. Foi então que
comecei a estudar os hormônios femininos e relacioná-los aos nutrientes de outros

alimentos, como o morango,
a linhaça, o mel e algumas
outras ervas medicinais. Elas
separadas também tinham
um efeito cientificamente
relevante. Mas quando resolvi unir tudo isso em um
chocolate, os resultados nos
hormônios femininos, na oscilação de humor, choros, irritabilidade, apetite aumentado, vontade exagerada de
doces, foram surpreendentes”, explica a especialista.
Qual a diferença desse
chocolate para os demais?
Segundo Aline, essa diferença está na sinergia dos
alimentos, já que ele reúne
um chocolate premium (alto
teor de cacau, manteiga de
cacau, sem uso de parafi-

nas, gorduras hidrogenadas,
corantes ou conservantes),
com compostos bioativos e
vitaminas específicas, além
de uma proporção "mágica"
entre morango, o óleo de linhaça e o cacau, para ter o
efeito no equilíbrio dos hormônios femininos. Se consumido como recomendado,
2 bombons por dia durante
o período que antecede a
TPM, ele melhora sintomas
como a irritabilidade, choro,
apetite, controla a compulsão alimentar e ainda ajuda
no foco e na concentração,
além de diminuir a ansiedade. “Costumo dizer que
esse chocolate além de ser
bem-vindo às mulheres que
sofrem com a TPM, é bem-

-vindo a todo o ambiente
em que estamos inseridos.
Ele traz benefícios gerais
quando consumido sem
exageros”, avalia.
O chocolate está aguardando a regulamentação da
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Mas a previsão é de que ele
chegue ao mercado brasileiro no primeiro semestre de
2019. “A ANVISA possui
uma regulamentação específica para os chamados

alimentos com ‘alegação de
propriedade funcional’, ou
seja, aqueles alimentos que
possam ter um efeito benéfico na saúde. Todas as pesquisas para garantir a segurança à saúde, comprovar
que não há nenhum risco
e que ainda tem um efeito
medicinal na TPM já foram
feitas. Agora, há apenas a
espera da formalização da
documentação para que ele
possa estar disponível para a
comercialização”, finaliza.

Como discutir política nas empresas
Nesta reta final do segundo
turno das eleições presidenciais, não há como fugir do
tema. As disputas dos candidatos são capazes de gerar assuntos em todos os espaços,
inclusive dentro das empresas,
o que nem sempre acontece de
forma amigável. Para isso, o diretor da Hays, Raphael Falcão,

separou algumas dicas para lidar melhor com o assunto no
ambiente corporativo.
Não fale de candidatos de
forma passional: As pessoas
devem procurar expor suas
convicções de maneira apartidária, evitar falar em partidos
ou nomes específicos, mas em

ARTIGO

DESPERDÍCIO
COM FARTURA
Por: Coriolano Xavier*

Faz quase quatro décadas que a FAO – Organização das Nações Unidas para alimentação e Agricultura instituiu o Dia Mundial da Alimentação, celebrado hoje, dia 16 de outubro. Foi em
1981, com o objetivo de conscientizar as lideranças mundiais e a
opinião pública sobre os desafios da segurança alimentar e seus
impactos no desenvolvimento e a paz mundiais. Hoje, o problema da fome recuou em relação àquela época, mas estima-se que
850 milhões de pessoas ainda vivam sem acesso a alimentos em
quantidade e qualidade suficiente para suprir suas necessidades.
Quando se pensa no direito humano à comida, um dos desafios é o desperdício. A ONU estima que 30% dos cereais e

propostas e estratégias apresentadas.
Cuidado ao escolher o
conteúdo e rede social onde
irá se posicionar politicamente: Nas redes sociais de
cunho pessoal, existe maior
liberdade em se posicionar.
Nas redes sociais profissionais,

20% das proteínas animais são
desperdiçados no mundo. No
grupo dos FLVs e tubérculos, a
entidade estima perda de quase
metade do que se produz. Em
2016, a ONU e o World Resources Institute (WRI) estimavam
um desperdício de 1,3 bilhão
de toneladas de todo alimentos
produzido em um ano, no planeta, provocando uma fantástica perda da ordem de 940 bilhões de dólares. Jogamos fora
boa parte do que produzimos,
mais os recursos e energia empregados na sua produção.
Recursos materiais, operacionais, insumos, dinheiro
público e privado, boas intenções, tempo, talento e trabalho

devemos ser mais cautelosos
na hora de nos posicionar, tentar manter uma posição mais
isenta. Lembre-se, o foco desse
canal deve ser a sua carreira e
os principais projetos realizados.
Não fugir do assunto:
Mesmo não animando com o

desperdiçados. A lista é enorme
e relembro um dado de um lúcido e recente artigo do Secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo
– Francisco Jardim (Agroanalysis, vol. 38, nº 8): no Brasil, 41
mil toneladas diárias de alimentos são perdidas, o que coloca o
país entre os 10 países que mais
desperdiçam comida, no mundo. Sem ilusão, portanto: somos
ótimos em produtividade e produção, mas também jogamos
fora com fartura.
Quem é o responsável?
Pergunta errada: o desperdício
permeia toda a cadeia produtiva de alimentos. Há disparidade entre os dados disponíveis,

tema, é necessário não fugir
e nem desviar da conversa,
importante ter uma ideia de
como os candidatos poderão
afetar o seu negócio. Reforço
que falar de política não é necessariamente falar de candidato e partido.
Não cair nas Fake News:

mas fala-se em perto de 50%
na distribuição e consumo, 5%
no processamento, cerca de
25% na produção e outro tanto
semelhante em transporte e armazenagem. Neste último segmento, a Embrapa fala em 15%.
Há desperdício no campo, na
indústria, na logística, no varejo e no consumidor. É um desafio estrutural e sistêmico, que
aumenta os custos da segurança
alimentar e sabota os resultados
progressivos de produtividade
dos produtores.
O desperdício de alimentos
interfere no meio ambiente e na
eficiência econômica, elevando
custos e preços, além de desrespeitar a terra e o produtor. São

Hoje em dia, um dos desafios
é controlar as notícias falsas. A
disseminação destes fatos fora
de contexto circulam pelas mídias de maneira rápida e podem prejudicar o diálogo. Por
isso, a melhor forma de lidar
com isso é questionar a fonte
da informação para não propagar falsos boatos.

inúmeras frentes para se atacar
o problema, desde macro soluções envolvendo a governança
de cadeias produtivas, políticas
de governo, soluções setoriais
mais específicas e até mesmo
detalhes como o ensino sobre
conservação de recursos desde
os bancos escolares, pois mudar essa realidade e seus paradigmas é começar a defender
o prato futuro desde já. Afinal,
em sustentabilidade o homem
é o que mais conta. Seja como
beneficiário, seja como agente.

*Coriolano Xavier, membro do
Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS) e Professor da ESPM
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Derby paulista com ex jogadores de Corinthians
e Palmeiras em Maringá termina tudo igual
Com show de Ataliba do lado alvinegro e Marcos Assunção do lado alviverde
a partida amistosa terminou 4 a 4 no Estádio Regional Willie Davids

N

a manhã de domingo
(21) os torcedores de
Maringá e região puderam acompanhar de perto
grandes ídolos de Palmeiras e
Corinthians no derby paulista. Os ex-jogadores das equipes paulistas entraram em
campo no Estádio Regional
Willie Davids e empataram
em 4 a 4, com dois gols de
Ataliba do lado corintiano e
dois de Marcos Assunção do
lado palmeirense. Completaram o placar os convidados Magrão e Sulivan para o
verdão e Zuchini, duas vezes,
para o timão.
A partida fez parte do
evento “Ídolos FC” realizada
pela empresa Adie, de São
Paulo. “Estamos felizes com
o evento e com a participação
do torcedor. Sabíamos que
em Maringá tem muitos torcedores das equipes paulistas
e por isso resolvemos trazer o
evento para cá. Agradecemos
aos nossos patrocinadores, à
Secretaria de Esportes e Prefeitura de Maringá e a todos
que compareceram no jogo
para essa grande festa”, disse
Eduardo Pezzo, organizador
do evento.
A partida contou com

mais de 1800 torcedores que
fizeram a festa nas arquibancadas. Esperando um grande
jogo, quem saiu na frente foi
o Timão, abrindo 2 a 0 com
dois golaços do atacante Ataliba. O Palmeiras pressionou
e diminuiu com Magrão e
logo em seguida empatou
com Marcos Assunção, fechando o placar da primeira
etapa da partida.
No segundo tempo a história foi parecida, o Palmeiras pressionou e tinha mais
a posse de bola, mas quem
marcou foi o time do Parque
São Jorge com o convidado
Zuchini. Logo em seguida,
com sua marca registrada,
mais uma vez Marcos Assunção balançou as redes em
uma bela cobrança de falta.
Não demorou muito para o
Timão voltar à frente no placar após Zuchini marcar seu
segundo gol no jogo em cobrança de pênalti duvidoso
marcado pelo árbitro Margarida, que foi um show a parte.
Quando tudo encaminhava
para a vitória corintiana, no
último minuto de jogo, Sulivan empatou para o porco.
No final da partida, o
meio campista, Flávio Con-

ceição disse estar feliz com
a festa realizada no estádio.
“O mais importante é a festa que o torcedor pôde fazer
hoje vendo grandes jogadores do passado em campo.
Claro que não temos mais a
mesma velocidade e pegada,
mas jogar ninguém esquece
e é sempre um prazer estar
ao lado desses craques”, disse
o ex-jogador do Palmeiras e
Real Madrid.
Outro evento como esse
já está sendo planejado pela
ADIE para o próximo ano,
mas ainda não tem data e
nem definição de atletas.
Participaram do jogo hoje
os jogadores Sérgio, Ronaldo
Giovanelli, Marcos Assunção,
Flávio Conceição, Biro Biro,
Amaral, Dinei, Tonhão, Batata, Neto, Ataliba e Cesar Sampaio. Completaram os times,
patrocinadores e convidados,
entre eles o vice-prefeito de
Maringá Edson Scabora e o
presidente do Maringá Futebol Clube, João Regini. Na arbitragem o árbitro Margarida
fez a alegria do torcedor com
seu jeito inusitado em apitar.

Fotos: Fernando Tanaka

Por Assessoria de
Imprensa

REGIÃO

CAMPEONATO MUNICIPAL

Maringá FC intensiﬁca
ações sociais após
lançamento de mascote
e levanta a bandeira
para a causa animal

Balanço da 5ª rodada:
Resultados dos
jogos, classiﬁcação e
grupamento da 2ª Fase

Clube assume compromisso com a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Bem Estar Animal. Novo representante da
equipe é um cachorro sem raça definida

D

epois de apresentar
o seu novo mascote,
um cachorro sem
raça definida, o Maringá FC
firmou compromisso com
a Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Bem Estar
Animal para intensificar a
luta contra os maus-tratos.
A parceria visa desenvolver
junto ao órgão público um
plano de políticas públicas
eficiente para a educação e
conscientização das pessoas
sobre a importância dos
cuidados e proteção dos bichinhos.
No acordo, o Maringá
FC honrará a responsabilidade de auxiliar o controle de natalidade animal
por meio da castração e
supervisionar a aplicação
de infrações para aqueles
que descumprirem a lei nº
10.467/2017. O clube também pretende participar de
feiras de adoções e apoiar
outros movimentos relacionados à causa.
“O nosso grande objetivo é tornar o novo mas-

Fernando Razente

fernandorazente997@gmail.com

N

o último sábado
(20), oito jogos encerraram a primeira fase de grupos da edição
de 2018 do Campeonato
Municipal de Futebol Suíço
de Nova Esperança. A última rodada definiu a classificação geral das equipes
que farão parte da próxima
fase. Confira abaixo o resultado dos jogos.
RESULTADOS
No campo da AABB
pelo grupo A, Selaria Pantaneira venceu por 1 a 0

cote uma referência para as
pessoas e será através dessas
ações sociais, ambientais e
animais em parceria com
a prefeitura e com ONGS,
que conseguiremos isso. A
cidade de Maringá é carente dessa representação, tanto
no futebol, quanto fora dele
e queremos que essa referência seja o nosso cachorro
e automaticamente o clube”,
explicou o diretor de marketing do Maringá FC, João
Vitor Mazzer.
Segundo os dados da secretaria, somente neste ano,
foram atendidas 943 solicitações para a fiscalização
de animais em condições
de maus-tratos e 31 multas

foram aplicadas devido ao
abandono no município.
Com isso, foram resgatados
67 animais, entre eles, cachorros, gatos e cavalos.
Em paralelo, o Maringá FC continua recebendo
votos dos torcedores para
definir o nome do novo
mascote. Através de uma
enquete na internet, disponibilizado no site https://
pt.sur veymonkey.com/r/
mascotemaringafc, eles podem votar em Cachorrão,
Valente, Dogão ou Prensado. A votação permanece até
o dia 12 de novembro.
Por Assessoria de Imprensa

Sucão/Casa de Carnes Silva.
Pelo grupo B, se enfrentaram Tahiti/Lid. Maravalhas/
e Tropa de Elite (Sup. Senna/
Esc. São Paulo) e por 2 a 0 a
Tropa de Elite derrotou seu
adversário.
No campo da Asserne
mais dois jogos foram disputados pelos grupos C e D. No
grupo C, o Amércia F.C saiu
derrotado no confronto contra o Asserne “A” pelo placar
de 1 a 0. No grupo D, o time
dos Amigos F.C goleou por
5 a 1 a equipe Metalúrgica
Ebenézer.
No campo do Clube da
Justiça, se enfrentaram equipes do grupo B e C. Pelo
grupo C, Vigilantes F.C
venceu de goleada por 5 a 1

DISPUTA PELA CLASSIFICAÇÃO
PARA AS FINAIS

o D.E.C./Tessarolo. Em seguida pelo grupo B, Móveis
Brasil venceu por 2 a 0 o
time do Kleverson Pinturas.
Fechando a 5ª Rodada,
equipes do grupo A e D jogaram no campo da MRG.
Pelo placar de 4 a 2 o time
da MRG venceu o 100%
Arte F.C. No outro confronto, Bom Bife F.C derrotou o
Capelinha F.C por 1 a 0.
A segunda fase do campeonato contará com mais
quatro grupos: A, B, C e D.
Os grupos A e B farão a disputa pela classificação para
as finais. Já nos grupos C e
D, as equipes que ficarem em
primeiro e segundo lugar se
manterão na primeira divisão do ano que vem.

DISPUTA PELA
PERMANÊNCIA NA "SÉRIA A"
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Doação para o fundo dos
direitos do idoso por pessoa
física - Nova Esperança/PR
A Diretoria do Asilo São Vicente de Paulo agradece a toda
população pelas contribuições através do Programa Nota Paraná.
O Asilo São Vicente de Paulo é cadastrado como entidade
que pode ser beneﬁciada no programa Nota Paraná. Qualquer
pessoa pode doar uma Nota ou Cupom Fiscal sem cadastrar o
CPF para o Asilo, gerando assim créditos que serão revertidos
em benefícios para nossos idosos.
Graças a essa colaboração, mensalmente o Asilo tem recebido
de repasse o valor médio de R$ 1.000,00 o que tem ajudado
muito nas despesas.
Doe seu cupom ﬁscal sem CPF, com essa atitude você ajuda o
Asilo São Vicente de Paulo!

De acordo com art. 9º
e seguintes da IN RFB nº.
1.131/2011:
A pessoa física pode deduzir
o imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual, a que se
refere o art. 54, as doações feitas aos Fundos Nacional, Estaduais, ou Municipais do Idoso;
As importâncias deduzidas
a título de doações sujeitam-se à comprovação, por meio
de documentos emitidos pelos
conselhos gestores dos respectivos fundos. As doações efetuadas em moeda devem ser depositadas em conta específica,
aberta em instituição financeira
pública, vinculada ao respecti-

Em análise de recurso do MPPR, Tribunal de
Justiça do Paraná determina bloqueio de bens
de ex-prefeito de Astorga e mais nove réus

A

5ª Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do
Paraná, em análise de
recurso do Ministério Público
apresentado contra decisão judicial de primeiro grau, determinou liminarmente a indisponibilidade de bens do ex-prefeito
de Astorga (Norte Central paranaense) nas gestões 2009-2012 e

2013-2016 e mais nove réus (incluindo uma emissora de rádio)
em ação civil pública por ato de
improbidade administrativa.
O objeto da ação é a responsabilização de agentes públicos e
terceiros por contrato firmado
em 2014 com uma emissora de
rádio para divulgação de ações
da prefeitura. Conforme apurou

GERAL
- 14
ATde agosto de 2018
Terça-feira,

Quero fazer,
mas devo fazer?
Sentença: “Os homens devem ser altruístas, devem ser
justos. Não que os homens sejam altruístas ou gostem de sê-lo, mas que devem sê-lo.” – C.
S. Lewis in Cristianismo Puro e
Simples, p.27.

Conhecido como Pós-Modernismo, o período que esteve em preparação desde o final
do século 19 ficou marcado
pelo endeusamento das emoções. A partir desse momento,
pensadores começaram a afirmar a existência e a possibilidade de conhecer a verdade e
descortinar os dilemas da vida
com base nas sensações humanas. Isto é, o certo, o errado e
as nossas ações passaram a ser
definidas não pela razão, mas
por puro e imediato desejo.

Vejamos um exemplo prático
de como isso acontece.
Se estou com dúvida entre ultrapassar ou não o carro
que está na minha frente, minha atitude não deve ser a de
pensar, refletir e racionalmente calcular meu ato, mas simplesmente seguir meu desejo
de chegar ao meu destino e ir
adiante com minhas intenções,
sem pensar nos efeitos disso.
“O meu sentimento é quem faz
as regras dessa via e que dirige
este carro, e não minha mente.”, diria o motorista da era
pós-moderna.
É verdade que o denominado sentimentalismo não se
restringiu aos séculos passados, mas se perpetuou até os
nossos dias. Ainda hoje podemos perceber que o regente

o MPPR, houve direcionamento
do processo licitatório que resultou na contratação da emissora.
A rádio disponibilizava espaço
que o ex-prefeito utilizava para
promoção pessoal.
Além do bloqueio de
bens dos réus no valor de R$
24.430,40, foi determinada também a suspensão do contrato

administrativo entre a emissora e a prefeitura. Na análise do
mérito da ação, o MPPR requer
a condenação dos réus às penas
da Lei de Improbidade, como
restituição dos danos ao erário,
pagamento de multa e suspensão dos direitos políticos.

das nossas ações são muitas
vezes o que sentimos e não o
que entendemos como certo. O
professor de literatura e profícuo escritor Clive Staples Lewis
(1898-1963), autor da sentença
de hoje, viveu na época do florescimento dessa nova filosofia
de vida e em poucas palavras
nos transmite com sabedoria
uma lição preciosa: entre ser
correto ou desejar ser correto,
o importante é dever ser correto. Isso significa que mesmo
que nós nos sintamos injustos
e muitas vezes desejamos fazer
o que é ruim, o correto é seguir
nossos deveres. Uma boa vida
não é governada por emoções,
mas por princípios.
Ao dizer que, “Os homens
devem ser altruístas, devem ser
justos.”, Lewis não está invocando uma obrigação da humanidade em sentir a justiça ou o altruísmo, ele sabe que muitos de
nós não queremos ser justos,
verdadeiros ou companheiros
em vários momentos. Na verdade, Lewis está querendo enfatizar o dever quanto aos princípios: “Não que os homens
sejam altruístas ou gostem de
sê-lo, mas que devem sê-lo.”.
Ou seja, mesmo que você não
queria faça, pois o certo é o certo, ainda que você não o deseje.

Lewis comunicava a ideia
de princípio. Se existe uma moral que nos diz que é certo nos
preocuparmos e ajudarmos o
próximo ela deve ser obedecida, mesmo que meus desejos
sejam contrários e eu busque
o egocentrismo. A questão não
é se eu gosto ou não de fazer o
certo, é que é meu dever. Viver
baseado em emoções nos levará ao chamado Transtorno
de Bipolaridade, pois as nossas
emoções são efêmeras e os desejos variam de hora em hora,
de evento em evento, de ano a
ano. Assim, fazer o certo será
questão de desejo, “quando eu
quiser, eu faço o bem.”
Lewis quer nos ensinar
que nossas ações precisam ser
governadas por princípios
morais e éticos. Homens e mulheres devem aprender a viver e
agir de acordo com suas mentes e não pelo coração.
Quando estivermos diante de um desafio onde nossas
emoções borbulham no corpo
devemos lembrar-nos do que
Lewis nos disse e aprender a
agir de acordo com o que é certo, que é nosso dever, mesmo
que sintamos ao contrário. É
ser guiado por princípios que
nos farão agir corretamente
diante de desafios morais.

vo fundo;
Os Conselhos Municipais,
Estaduais ou Nacional do Idoso, controladores dos fundos
beneficiados pelas doações,
devem emitir comprovante em
favor do doador, observado o
disposto no art. 4º desta Instrução Normativa.
Limite para doação anual
- até 6% do valor do imposto
devido
* Só é possível a doação
dentro do exercício corrente
* Só é possível a dedução
no IR para declarações no modelo completo *
Sugestão: Usar como base
de cálculo sempre o valor do

imposto apurado no ano anterior.
COMO DOAR: Efetuar
depósito identificado ou transferência bancária e imprimir
03 (três) vias do comprovante
(contribuinte(doador)/
prefeitura(fundo)/Asilo).
A conta bancária do Fundo
do Idoso de Nova Esperança é:
BANCO DO BRASIL S.A.
AGÊNCIA: 0509-6
CONTA CORRENTE: 34859
-7
FUNDO MUNICIPAL DOS
DIREITOS DO IDOSO
Maiores esclarecimentos,
falar com Max nos fones: 44
3252-4511 ou 44 98809-9229.

FALA LEITOR!

Comunicação MPPR

Olá, meu nome é Amanda Karina Domingues Maran, sou moradora da Fazenda
Santa Amélia e venho informar a calamidade
que está havendo com a gente que mora no
sítio.
Os moradores da Estrada Funda, Estrada
Boiadeira e Vila Dossi estão sem energia desde
às 16h de quinta-feira, 18 de outubro. Já perdemos vários alimentos, principalmente freezers cheios de carnes e queijos, também pela
falta de energia estamos sem água, devido a
bomba do poço funcionar na energia elétrica.
Já notiﬁcamos várias vezes a Copel pela falta de luz e sempre a mesma resposta: não temos previsão para o fornecimento da energia.
É um descaso com os sitiantes e fazendeiros. Minha pergunta é: até quando teremos
que esperar?
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Catorze empresas disputam obra
do viaduto do Catuaí, em Maringá

O

Departamento de
Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR) abriu nesta
sexta-feira (19) as propostas de preços das catorze
empresas interessadas na
construção do viaduto nas
proximidades do Shopping Catuaí, em Maringá.
Com teto de R$ 34 milhões, os descontos oferecidos chegam a até 30%.
A licitação prevê a implantação de dois elevados de 35 metros e alças
de acesso, totalizando 9,2
quilômetros de extensão,
no trevo da BR-376 (Km
172+690 metros) com a

S

egundo o último levantamento do IBGE,
o desemprego no Brasil atinge 13,4 milhões de
pessoas. Para os que estão a
procura de uma nova oportunidade de trabalho, é importante adotar algumas
medidas para melhorar a
performance durante processos seletivos.
Pensando nisso, Caio
Prates, gerente de carreiras
da Udacity, conhecida como
a Universidade do Vale do
Silício, separou 5 dicas simples e eficientes para colocar
em prática e conquistar uma
vaga no mercado de trabalho. "Ao buscar um emprego, é importante enxergar o
processo seletivo como uma
jornada de aprendizado e
evolução. A cada experiência de entrevista, por exemplo, você aprende como se
posicionar melhor e como
controlar o nervosismo", explica Prates. Confira:
1. OLHE PARA DENTRO
O processo seletivo, do
início ao fim, é um momento de autoconhecimento,
que te ajuda a ser mais assertivo a cada etapa. Tudo
começa com um questionamento pessoal: por que eu
quero e preciso deste emprego, o que desejo fazer e onde
eu quero trabalhar?
É preciso entender sua
necessidade primária, baseada no seu momento de
vida e carreira. Existem caminhos diferentes se você
responde, por exemplo, que
precisa ter receita para se estruturar financeiramente ou
que quer se desafiar numa

Concorrentes oferecem propostas com até 30% de desconto
em relação ao preço máximo de R$ 34 milhões. Licitação
prevê implantação de dois elevados de 35 metros e alças
de acesso, totalizando 9,2 quilômetros de extensão.
PR-317 (Km 98+980 metros), que será rebaixada.
Segundo a governadora
Cida Borghetti, a intervenção garantirá a segurança
dos motoristas e moradores e aumentará a fluidez
do trânsito. “Esta obra era
esperada há anos e foi um
compromisso que firmei
com a população da cida-

de e da região ao assumir
o governo. Vai resolver o
gargalo viário e acabar com
os frequentes congestionamentos”, afirmou.
ATRATIVIDADE - Na
avaliação do secretário
estadual de Infraestrutura e Logística, Abelardo
Lupion, o grande número

de participantes reflete a
situação financeira favorável do Paraná. “Somos reconhecidos nacionalmente
por pagar os fornecedores
em dia, ao contrário de
outros estados que enfrentam dificuldades de caixa.
Por isso, nossas licitações
atraem o interesse até de
empresas de outros esta-

PRAZOS – Na sequên-

5 dicas essenciais para
conquistar um novo emprego
Caio Prates, gerente de carreiras da Udacity, explica
como se destacar em processos seletivos; Orientações
vão desde a escolha das empresas que mais
combinam com o seu perfil até a entrevista final
nova área, caso esteja num
momento mais confortável.
Vale lembrar que essa resposta pode mudar ou evoluir
ao longo do tempo, por isso,
não é necessário criar uma
ansiedade como se esta fosse a última vez em que você
responde a pergunta — você
fará essa reflexão a cada nova
busca profissional.
2. OLHE PARA FORA
Agora você precisa começar a sua busca: é preciso ir
atrás de fontes diferentes de
informação. Com a internet,
temos acesso a muito conteúdo — alguns bons, mas
outros nem tanto. A busca
online te ajuda a encontrar
informações sobre as empresas, mas você não deve ficar
só ali para não ter uma pesquisa muito enviesada.
É preciso achar outras
fontes e uma alternativa é
conversar com pessoas que
hoje atuam nas organizações
e setores que você admira.
Verifique se você conhece alguém diretamente ou mesmo
um intermediário que poderá te conectar a outros pro-

fissionais. Com isso, você vai
entender como é trabalhar
naquele determinado local,
como é o dia a dia, o clima
organizacional, os pontos de
afinidade entre você e a cultura da empresa, etc.
Mas lembre-se: você não
vai disparar seu currículo
para todas as empresas já.
Nesse processo, a ideia é fazer um filtro quanto às opções existentes e ganhar maturidade em relação ao que
você deseja fazer e onde você
quer trabalhar.
3. REVISE OS MATERIAIS E PERFIS
Após montar essa lista,
fazer seu estudo quanto às
empresas e falar com os profissionais que nelas atuam, é
a hora de se preparar. Comece revisando todo o seu material de candidatura, como
currículo, carta de apresentação e portfólio.
Em seguida, reflita sobre
como você está posicionando sua marca pessoal: como
está seu perfil em sites e redes como LinkedIn, Catho,
Love Mondays, Indeed e Gi-

tHub (este último, para quem
atua na área de tecnologia)?
É preciso estar presente nestas plataformas para ganhar
visibilidade e desenvolver
seu networking.
Ponto de atenção: desconstrua essa ideia de que
você não tem nada relevante
para incluir no seu currículo.
Se não possui nenhuma experiência profissional prévia,
lembre-se de que ainda assim
é possível contar sua história
e descrever por quais desafios passou, mesmo no meio
acadêmico ou no esporte.
4. TREINE SEU DISCURSO E CANDIDATE-SE
Feito isso, é importante
treinar a forma como você
vai se apresentar. Um exercício inicial é ser capaz de contar a sua história em apenas
5 minutos. Seguir essa estrutura, com limite de tempo, te
permite ressaltar aquilo que
é mais relevante dentro de
cada passagem ou experiência sua, sem deixar seu discurso maçante.
Agora é hora de começar
o processo de candidatura

COMUNICADO IMPORTANTE
DA JUSTIÇA ELEITORAL:
Orientamos os eleitores
para que não tenham pressa para realizar o voto na
urna. No Paraná teremos
somente a votação para
o cargo de Presidente, ou
seja, um único voto.
As opções, portanto,
limitam-se a votar em um
dos candidatos, cujos os
números são 13 ou 17, votar em branco ou nulo.
Devem os eleitores, em
caso de escolha de um dos
candidatos, digitar o número respectivo e aguar-

dos”, disse.
Entre as catorze concorrentes à obra do viaduto
do Catuaí, há cinco firmas
paranaenses e nove de outros estados: São Paulo (5),
Ceará (1), Rio Grande do
Sul (1), Santa Catarina (1)
e Minas Gerais (1).

cia, o DER-PR vai publicar
a classificação de preços
no Diário Oficial do Estado e no portal Compras
Paraná (www.comprasparana.pr.gov.br).
A partir desta divulgação, há um prazo legal de
cinco dias úteis para os
concorrentes contestarem
o resultado e os participantes têm mais cinco dias
úteis para protocolarem as
contrarrazões.
Esgotada esta etapa
recursal, será marcada a
data de abertura dos documentos de habilitação. O
critério para definição do
vencedor é o menor preço,
desde que atenda todos os
requisitos estipulados no
edital. Após a homologação do resultado final da
concorrência, os trabalhos
têm duração prevista de
12 meses a partir da ordem de serviço.

dar aparecer a foto para
somente após confirmar o
voto apertando a tecla verde.
Verificando o eleitor
que ao digitar o número
do seu candidato, aparece 'voto inválido' ou 'nulo'
ou, ainda, que a foto do
seu candidato não aparece, deverá imediatamente,
apertar a tecla Corrigir
(laranja) e chamar o Presidente da Seção.
Ao ser chamado, o Presidente, com a autorização

do eleitor. Irá até a urna,
acompanhado dos fiscais
e do próprio eleitor para
fazer as verificações cabíveis, na presença de todos.
Digitará os números
dos candidatos, em ordem crescente, verificando a regularidade das telas
apresentadas; apertando
sempre o 'corrigir' após a
verificação.
Digitará o algarismo '1'
e aguardaria a reação da
urna, para verificar se ela
assumiria o número de al-

gum candidato.
Depois de todas as verificações, o Presidente
indagará o eleitor se ainda
tem alguma dúvida, este
seria deixado só na cabine,
para exercer o seu direito
de voto, em segredo.
E tudo será registrado
na ata.
RODRIGO BRUM
LOPES
JUIZ DA 71ª ZONA
ELEITORAL DE NOVA
ESPERANÇA

— e o LinkedIn é uma ótima
plataforma gratuita para você
encontrar empresas para
aplicar. Mas não se trata unicamente de enviar seu currículo e aguardar uma resposta: tem muita gente fazendo
a mesma coisa. Vá atrás dos
profissionais e mande uma
mensagem dizendo que tem
interesse em conhecer mais
sobre a organização onde
eles atuam. Por incrível que
pareça, as pessoas adoram
isso e a chance de você conseguir marcar um café é alta,
pois todos gostam de ver interesse e proatividade.
Essa interação vai ser
muito positiva porque, além
de aprender mais sobre a
empresa, você cria multiplicadores: cada um deles vai
espalhar sobre você por aí e
te indicar quando souber de
uma vaga.
5. MOSTRE SEU POTENCIAL
E quando você é chamado
para processo seletivo? Esse
não é um momento confortável, não é fácil ser avaliado.
Um jeito de driblar esse ner-

vosismo é encarar o processo seletivo de uma forma diferente. Esqueça o objetivo
final, foque na sua preparação e tenha a consciência de
que essa é uma ótima oportunidade para você fazer um
exercício de autoconhecimento. Você terá uma clareza maior sobre como está
se posicionando no mercado de trabalho, quais habilidades tem ou não, quais
gostaria de desenvolver, etc.
O processo seletivo é muito
importante para isso te deixar mais forte enquanto profissional.
Também é importante
entender que a entrevista
não se trata de um monólogo: não é só você falando
sobre você. É um diálogo, no
qual o recrutador entende se
você faz sentido para aquela
determinada posição, mas
você também deve avaliar
se aquela empresa é o lugar
onde você quer se desenvolver.
Ou seja, também é importante você ter estudado o
perfil do entrevistador e da
organização, além de preparar suas perguntas — como,
por exemplo, qual o objetivo
da vaga para a qual está aplicando, por que que a área
existe na empresa, como ela
contribui para o negócio, se
quem está te entrevistando
gosta de trabalhar lá e qual o
seu dia a dia, etc.

