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NOVA ESPERANÇA: Município recebe investimen-
tos na área de saúde, segurança pública, habitação, agri-
cultura e infraestrutura. PÁG. 4

REGIÃO: Cooperativa de Trabalho de Catadores de 
Alto Paraná, um sonho prestes a se tornar realidade. 
PÁG. 5

CLIMA

Semana começa fria e população sai 
às ruas em busca de artigos de inverno

Os comerciantes de Nova 
Esperança apostam no 

aquecimento das vendas. 
Chegada do frio deve 

promover um incremento de 
50% no movimento

Os nova esperancenses 
que saíram de casa nesta 
segunda-feira para trabalhar 
reforçaram o vestuário com 
casacos mais quentes, gor-
ros e luvas. A frente fria que 
chegou estimula as vendas 
de produtos de inverno das 
lojas.

 A massa de ar polar que 
chegou a região no fim de 
semana, está agradando os 
comerciantes, que aguar-
davam ansiosamente pelo 
incremento nas vendas cau-
sado pelas baixas tempera-
turas.

 PÁG. 3

Divulgação

Divulgação
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DESDE MAIO DE 1995

No dia 04 de abril de 
2.018, foi publicado no Diá-
rio Ofi cial da União a Lei nº 
13.641/2018. 

A referida norma altera 
dispositivos da Lei Maria da 
Penha – Lei nº 11.340/2006 – 
e tipifi ca o crime de descum-
primento de medidas proteti-
vas de urgência impostas em 
razão de violência contra as 
mulheres. 

A principal alteração en-
contra-se inserida na Seção 
IV, art. 24-A, da Lei, que trata 
do Crime de Descumprimen-
to de Medidas Protetivas de 
Urgência Descumprimento 
de Medidas Protetivas de Ur-
gência.

Determina o citado arti-

go que: Descumprir decisão 
judicial que defere medidas 
protetivas de urgência pre-
vistas nesta Lei: Pena – de-
tenção, de 3 (três) meses a 2 
(dois) anos. § 1o A confi gu-
ração do crime independe 
da competência civil ou cri-
minal do juiz que deferiu as 
medidas. § 2o Na hipótese de 
prisão em fl agrante, apenas 
a autoridade judicial poderá 
conceder fi ança. § 3o O dis-
posto neste artigo não exclui 
a aplicação de outras sanções 
cabíveis. 

Até esta alteração, a pe-
nalização prevista para o 
descumprimento das medi-
das protetivas determinadas 
pelo Juízo era a decretação 

Alteração na Lei 
Maria da Penha
Descumprimento de 

Medidas Protetivas de 
Urgência agora é crime!

Fonte de pesquisa: https://canalcienciascriminais.com.br/lei-maria-da-penha/ 
e https://www.conjur.com.br/2018-abr-07/romulo-moreira-crime-maria-pen-
ha-atribuicao-pf

da prisão preventiva, tendo 
em vista que até então não era 
permitida a responsabilidade 
criminal do indiciado ou do 
acusado pelo crime de deso-
bediência, até mesmo porque, 
até então, não se podia falar 
em penalização para a infrin-
gência da determinação, eis 
que a própria decretação da 
prisão preventiva era consi-
derada a própria pena, não 
restando confi gurada a res-
ponsabilidade na esfera pe-
nal, salvo se houvesse ressalva 
expressa na lei. 

Desta forma, se a lei pro-
cessual penal já estabelecia a 
decretação da prisão preven-
tiva em caso de não cumpri-
mento da medida protetiva 
de urgência, não era possível 
a responsabilização criminal 
pelo crime de desobediência. 
Tal entendimento decorre da 
aplicação do princípio da in-
tervenção mínima do Direi-
to Penal, considerado que é 
como último recurso. 

A nova lei, não exclui ex-
pressamente a aplicação de 
outras sanções cabíveis, mas 
além da possibilidade da de-
cretação da prisão preventiva, 
será possível que o Ministério 
Público ofereça denúncia pelo 
crime tipifi cado no artigo 
24-A da Lei 11.340/06, ainda 
que se trate de medida deter-
minada por um juiz cível, o 
que será raríssimo, tendo em 

vista se tratar de competência 
de um juiz penal.

No caso da Lei Maria da 
Penha, embora a pena máxi-
ma não seja superior a dois 
anos, não se trata de infra-
ção penal de menor potencial 
ofensivo (Lei 9.099/95), tendo 
em vista que nos termos do 
artigo 41 da mesma Lei Ma-
ria da Penha, não se aplica aos 
crimes praticados em situa-
ção de violência doméstica ou 
familiar o disposto na Lei que 
rege os Juizados Especiais.

Consequentemente, in-
cabível a transação penal, 
a composição civil dos da-
nos, a suspensão condicio-
nal do processo, a lavratura 
do Termo Circunstanciado 
de Ocorrência, no entanto é 
possível a lavratura do auto 
de prisão em fl agrante e a ins-
tauração de inquérito policial 
(artigos 69, 74, 76 e 89 da Lei 
9.099/95).

A nova lei afastou, igual-
mente, a possibilidade de 
aplicação do artigo 322 do 
Código de Processo Penal, 
pois, na hipótese de prisão em 
fl agrante, apenas a autoridade 
judicial poderá conceder fi an-
ça, não mais a autoridade po-
licial, como é permitido nos 
casos de infração cuja pena 
privativa de liberdade máxi-
ma não seja superior a quatro 
anos, é o que descreve o §2º, 
do art. 24-A, da Lei.

A outra nova lei, a 
13.642/18, igualmente pu-
blicada no dia 04 de abril 
de 2.018, no Diário Ofi cial 
da União, acrescentou o in-
ciso VII ao artigo 1º da Lei 
10.446/02, que regulamenta o 
inciso I do parágrafo 1º do ar-
tigo 144 da Constituição Fe-
deral, dispondo sobre a atri-
buição da Polícia Federal para 
investigar infrações penais de 
repercussão interestadual ou 
internacional que exigem re-
pressão uniforme.

De agora em diante, po-
derá, igualmente o Departa-
mento de Polícia Federal do 
Ministério da Justiça, sem 
prejuízo da responsabilidade 
dos demais órgãos de segu-
rança pública arrolados no 
artigo 144 da Constituição, 
especialmente as polícias 
militares e civis dos Estados, 
também proceder à investi-
gação de “quaisquer crimes 
praticados por meio da rede 
mundial de computadores 
que difundam conteúdo mi-
sógino, defi nidos como aque-
les que propagam o ódio ou a 
aversão às mulheres”. 

Resta-nos agora aguardar 
o modo como essa recente 
alteração legal será recebida 

no cotidiano forense, espe-
cialmente no que diz respeito 
à possibilidade de aplicação 
cumulativa das duas sanções 
(decretação de prisão pre-
ventiva e promoção de ação 
penal), quando preenchidos 
os requisitos legais de ambas 
as hipóteses, considerando o 
teor do § 3º, do artigo 24-A, 
da Lei nº 11.340/2006, com 
redação atribuída pela Lei nº 
13.641/2018 (“o disposto nes-
te artigo não exclui a aplicação 
de outras sanções cabíveis”), e 
tendo em vista os alicerces e 
garantias contempladas pelo 
ordenamento jurídico pátrio 
(intervenção penal mínima, 
razoabilidade etc.). 

Além disso, a vigência da 
nova lei nos permitirá ava-
liar se o fato de a conduta de 
descumprir as medidas pro-
tetivas de urgência decretadas 
ter passado a ser considerada 
crime se consolidará ou não 
como um meio de efetivação 
da proteção da pessoa huma-
na da mulher, seja sob o as-
pecto preventivo, seja no âm-
bito repressivo, isto é, quais 
serão os impactos do novo 
tipo penal na persecução das 
fi nalidades a que se destina a 
Lei nº 11.340/2006.

Vivemos tempos som-
brios, cada dia mais e mais 
pessoas estão se tornando 
escravas de suas contas, ou 
no caso, da falta de con-
trole sobre elas. Trabalhar 
mês a mês para honrar as 
obrigações e não ver sobrar 
nada, um vintém sequer, 
ainda correndo o risco de 
fi car com saldo negativo, 
acumulado para o próximo 
mês.

Essa triste realidade 
atinge uma parcela elevada 
da população, de acordo 
com a Serasa Experian, só 
no mês de abril deste ano, 
cerca de 61,2 milhões de 
brasileiros estavam em po-
sição de inadimplência. 

Qual a lógica nisso? O 
que nos difere daqueles 
que conseguem fazer suas 
economias crescerem com 
facilidade? Qual o segredo 
para fazer sobrar dinheiro 
no fi nal do mês?

Possivelmente essas per-
guntas já vieram inquietar 
a mente daqueles que estão 
acorrentados com o gran-
de fardo das contas inter-
mináveis. Destaca-se para 
tanto que, o fato de possuir 
contas não é uma situação 
completamente ruim, o 
problema está em não con-
seguir liquida-las ou ainda 
gastar todo o salário com 
contas e fi car sem nada. 

Recentemente li um li-

vro chamado “O Homem 
mais rico da babilônia”, de 
George S. Clason, nele o 
autor narra de forma bem 
lúdica a estória de um ho-
mem, construtor de car-
roças muito hábil em suas 
atividades laborais, que 
apensar de toda sua destre-
za, vivia sempre em situa-
ção de difi culdade fi nancei-
ra.

Conta que o construtor 
resolveu procurar um ami-
go muito rico, o homem 
mais rico da babilônia, para 
tomar alguns conselhos, 
buscando saber qual era o 
segredo, qual era a “mági-
ca” por trás de todo o suces-
so e prosperidade do amigo 
abastado.

Não vou prolongar com 
a narrativa, deixo aos ami-
gos a indicação da boa lei-
tura deste clássico. Porem 
destaco três dicas muito 
valiosas extraídas da obra, 
que devemos aplicar na ad-
ministração de nossos re-
cursos fi nanceiros. 

Primeira: Não gaste 
mais do que ganha, poupe 
uma parcela, economize. O 
livro traz um termo equi-
parado a se pagar, ou seja, 
reserve uma parcela do que 
ganha para você na pro-
porção de 10%, “pague-se”! 
Isso mesmo, “pague-se”!

Você paga todas as con-
tas e no fi nal, o que sobra 

para você? Se não se pagar, 
ou reservar uma parcela 
para si, terá trabalhado o 
mês inteiro para dar seu sa-
lário a outros, não fi cando 
nada. O interessante é que 
se consiga honrar as contas 
e guardar uma parcela, fa-
zendo assim uma reserva de 
seus rendimentos.

Segunda: Faça um pla-
nejamento de seus gastos, 
se programe, organize suas 
contas, saiba equilibrar suas 
fi nanças. O objetivo é ter o 
domínio de seus gastos, sa-
ber o quanto pode ser com-
prometido e por quanto 
tempo. Você é dono de seu 
orçamento e não escravo 
dele. Atente-se para isso.

Terceira, não menos im-
portante, pense na necessi-
dade da compra. Comprar 
por impulso na maioria dos 
casos sai sempre mais caro. 
Na maioria das vezes as pes-
soas entram de difi culdade 
fi nanceira por comprar coi-

sas que não precisam, pe-
gando dinheiro emprestado 
ou comprometendo ainda 
mais seu orçamento.

A facilidade do acesso ao 
crédito, seja ele de qual for-
ma for, pode ser um aliado 
na hora da compra, porém, 
inimigo mortal quando não 
se tem controle sobre o cré-
dito obtido.

Comece plantando a se-
mente, mantenha-se fi rme 
no propósito, pague-se e co-
lha os frutos. É simples, tal-
vez por tão simples que seja, 
acabe passando desapercebi-
do por inúmeros brasileiros, 
dos quais se tornam escravos 
de suas contas e sofrem com 
dividas intermináveis e com 
o descontrole fi nanceiro.

Dúvidas ou sugestões 
de temas para abordarmos, 
enviem e-mail para: limaju-
niorjf@gmail.com

Sucesso e paz a todos, 
fraternal abraço!

“Não há caminhos demasiadamente grandes, 
nem espaços que não possam ser percorridos, 
o impossível é pura e simplesmente medido 
pela força de vontade, alguns há têm, outros 
não. Dificuldades são desafios disfarçados. ”

* Professor e Coordenador do Curso Técnico subsequente do Colégio Estadual 
São Vicente de Paula EFMNPR, formado em Administração de empresas 
com complementação Pedagógica, Especialista em Finanças, Especialista em 
Educação Especial, Acadêmico de Direito e Cursando MBA em Recursos Hu-
manos.

Não seja escravo de suas contas, liberte-se! 
Por: Jose Francisco Lima Junior*

ARTIGO

A governadora Cida 
Borghetti autorizou 
nesta segunda-feira, 

21, investimento de mais R$ 
74,5 milhões para obras e 
compra de veículos e equipa-
mentos em 106 municípios 
de todas as regiões do Paraná. 
Cida destacou que, em 45 dias 
de gestão, já chega a R$ 400 
milhões o volume de recur-
sos confi rmados pelo Estado 
para ações nas cidades. "Esta-
mos em um ritmo acelerado, 
agilizando os processos para 
garantir a implantação de pro-
jetos importantes nos municí-
pios. São obras e aquisições 
que melhoram as cidades e 
impactam na vida da popula-
ção", disse Cida.

"Nosso foco é trabalhar 
para melhorar a vida do ci-
dadão nas grandes e nas 
pequenas cidades do Para-
ná", afi rmou a governadora. 
"Como municipalista, reforço 
a parceria com as prefeituras, 
sempre com o olhar para todo 

o Paraná, de maneira igual", 
completou.

Os investimentos serão 
usados em edifi cações, pavi-
mentação, compra de equipa-
mentos e veículos. "Estamos 
trabalhando para cumprir 
as metas e, por isso, estamos 
acelerando os repasses para 
os projetos que são possíveis 
de serem efetivados antes do 
período eleitoral. Depois va-
mos continuar analisando os 
demais, para que até o fi nal do 
ano as obras sejam iniciadas", 
disse o secretário Silvio Barros 
(Desenvolvimento Urbano).

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Ademar Traiano, destacou 
a importância desses repas-
ses do Estado para aquecer a 
economia nas cidades para-
naenses. "Os investimentos 
feitos pelas prefeituras geram 
emprego, renda e aquecem 
a economia do Estado como 
um todo", afi rmou.

News Deprima

Cida repassa R$ 74,5 
milhões para obras 
em 106 municípios

Foto: Orlando Kissner/ANPr
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ECONOMIA

Semana começa fria e população sai 
às ruas em busca de artigos de inverno

41% dos poupadores sacaram parte de suas reservas 
em março, revela indicador do SPC Brasil e CNDL

Os comerciantes de Nova Esperança apostam no aquecimento das vendas. 
Chegada do frio deve promover um incremento de 50% no movimento

Falta de conhecimento sobre outras formas de investir é principal razão para quem 
deixa dinheiro guardado na poupança, conta corrente ou na própria casa. Apenas 

20% dos brasileiros conseguiram poupar em março. Quantia foi de R$ 491, em média

Os nova esperancenses 
que saíram de casa 
nesta segunda-feira 

para trabalhar reforçaram o 
vestuário com casacos mais 
quentes, gorros e luvas. A 
frente fria que chegou esti-
mula as vendas de produtos 
de inverno das lojas.

 A massa de ar polar que 
chegou a região no fim de 
semana, está agradando os 
comerciantes, que aguar-
davam ansiosamente pelo 
incremento nas vendas cau-
sado pelas baixas tempera-
turas. Nesse período essas 
massas se deslocam com 
maior frequência, e quando 
isso acontece, temos queda 
acentuada na temperatura.  E 
é neste clima que os comer-
ciantes apostam para que as 
vendas se aqueçam. Com as 
temperaturas bem abaixo do 
normal, a população saiu às 
compras durante a semana 
para se preparar para a esta-
ção mais fria do ano. Além 
da queda natural do período 
na temperatura, a chuva dos 

O Indicador de Reser-
va Financeira apu-
rado pelo Serviço 

de Proteção ao Crédito (SPC 
Brasil) e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes Lo-
jistas (CNDL) revela que 
parte dos consumidores 
está tendo que recorrer às 
suas reservas financeiras 
para lidar com imprevistos, 
entre outras situações. Em 
cada dez poupadores, qua-
tro (41%) sacaram ao me-
nos parte dos recursos que 
possuem guardados no últi-
mo mês de março.

A maior parte recorreu 
a esse dinheiro para lidar 
com alguma situação emer-
gencial, citada por 12% das 
pessoas ouvidas. Outros 9% 
utilizaram parte da reserva 
porque os rendimentos que 
possuem não foram sufi-
cientes para cobrir as despe-
sas e demais compromissos. 
Os que fizeram saques para 
adquirir algum bem tam-
bém somam 9% da amostra.

“A grande vantagem de 
ser um poupador é poder 
contar com uma reserva 
para situações inesperadas. 
Isso traz mais segurança e 
previsibilidade no dia a dia 
do consumidor, que não 
precisará recorrer a em-
préstimos para superar um 
momento de dificuldade 
financeira”, explica a econo-

mista-chefe do SPC Brasil, 
Marcela Kawauti.

73% dos brasileiros não 
puderam guardar dinheiro 
em março; baixa renda e 
imprevisto são principais 
motivos

De modo geral, o indica-
dor revela que mesmo com 
a tímida melhora recente do 
cenário econômico, o hábi-
to de poupar continua pou-
co frequente entre os con-
sumidores brasileiros, o que 
indica que a crise econômi-
ca não é o principal moti-
vo desse comportamento. 
No último mês de março, 
apenas 20% dos brasileiros 
conseguiram concluir com 
sobras no orçamento para 
investir. E a quantia média 
foi de R$ 491,06. Os que 
não guardarem nenhum 
centavo de seus rendimen-
tos formam 73% dos entre-
vistados, dado ligeiramen-
te maior que o observado 
em março do ano passado, 
quando estava em 76%.

Questionados sobre o 
hábito de poupar, e não so-
mente sobre a poupança no 
último mês, quase um terço 
dos consumidores sonda-
dos (32%) disse possuir esse 
costume, sendo que 10% es-
tipulam um valor fixo a ser 
poupado e 22% guardam 
apenas o que sobra do orça-

mento. Os que não possuem 
o hábito de poupar formam 
60% dos consumidores.

Entre aqueles que não 
pouparam em março, a 
baixa renda é a razão mais 
mencionada, com 44% de 
citações. Isso faz com que 
a taxa de poupadores das 
classes C, D e E seja ainda 
menor do que a média total, 
de apenas 15% dos entrevis-
tados (contra 37% dos bra-
sileiros de mais alta renda).

Outras razões também 
dadas como justificativas 
para não pouparem são os 
imprevistos (19%), não pos-
suírem renda no momento 
(14%) e o descontrole finan-
ceiro (9%). “O fato de tantas 
pessoas citarem imprevistos 
por não conseguirem en-
cerrar o mês com dinheiro 
sobrando no salário ape-
nas reforça a ideia de que 
é preciso contar com um 
dinheiro aplicado, já que 
acontecimentos de emer-
gência podem acontecer e, 
nem sempre, é possível co-
bri-los apenas com a renda. 
Outra situação preocupan-
te é que as pessoas deixam 
de poupar porque não são 
controladas o suficiente no 
manejo do dinheiro. A dis-
ciplina é fundamental para 
formarmos cidadãos equi-
librados financeiramente”, 
alerta o educador financei-

ro do portal ‘Meu Bolso Fe-
liz’, José Vignoli.

52% dos poupadores 
mantém reserva para si-
tuações de emergência e 
seis em cada dez recorrem 
à caderneta de poupança

Entre aqueles que cos-
tumam poupar, novamente 
o imprevisto é a razão mais 
citada para se ter esse tipo 
de precaução. Mais da me-
tade (51%) dos entrevista-
dos citaram essa opção ao 
serem questionados. Quase 
um terço (32%) guardam 
dinheiro para garantir um 
futuro melhor a família, en-
quanto 27% querem estar 
preparados para uma situa-
ção de desemprego e 19% 
almejam realizar alguma 
viagem.

O levantamento de-
monstra que os brasileiros 
que guardam dinheiro, con-
tudo, precisam melhorar 
quando o assunto é onde 
eles aplicam esse dinheiro 
que sobra no orçamento. 
A caderneta de poupança 
continua como o principal 
destino das reservas finan-
ceiras dos consumidores, 
com 63% de citações. Em 
seguida aparecem aqueles 
que guardam o dinheiro 
em casa (25%) ou na conta 
corrente (21%), alternativas 
arriscadas do ponto de vista 

da segurança ou que deixam 
de gerar rendimento a par-
tir de juros.

As modalidades mais 
sofisticadas e que podem 
proporcionar melhores re-
tornos foram citadas por 
uma pequena parcela desses 
consumidores. Os fundos 
de investimento, por exem-
plo, foram citados por 11% 
e a previdência privada, 
por 7%. Em seguida, apa-
receram o Tesouro Direto 
(4%), os CDBs (4%) as LCIs 
e LCAs (2%) e o Dólar (2%). 
Para os poupadores que fa-
zem as opções mais conser-
vadoras de manter em casa, 
na conta corrente ou mes-
mo na poupança, a princi-
pal razão foi a preferência 
por ter o dinheiro a dispo-
sição em um lugar fácil de 
retirar (29%), além da falta 
de conhecimento para fazer 
outros tipos de investimen-
tos (28%).

“É preciso aprimorar 
os hábitos dos poupadores 
para que eles busquem al-
ternativas mais rentáveis, 
pois aplicar o dinheiro com 
inteligência é fundamental 
para atingir objetivos finan-
ceiros no futuro. Para cada 
tipo de meta, existem dife-
rentes aplicações. Se a preo-
cupação do consumido for a 
liquidez, ou seja, poder sa-
car a qualquer momento, o 

dinheiro pode ser deposita-
do em uma conta poupança. 
O Tesouro Direto Selic, por 
exemplo, também pode ser 
uma alternativa mais rentá-
vel para o curto prazo. Mas 
quando se fala no médio e 
longo prazo, a diversifica-
ção é essencial. Deixar uma 
reserva parada na conta 
corrente ou em casa não é 
uma atitude saudável”, afir-
ma Vignoli.

Metodologia
O indicador abrange 12 

capitais das cinco regiões 
brasileiras: São Paulo, Rio 
de Janeiro, Belo Horizon-
te, Porto Alegre, Curitiba, 
Recife, Salvador, Fortaleza, 
Brasília, Goiânia, Manaus e 
Belém. Juntas, essas cidades 
somam aproximadamente 
80% da população residente 
nas capitais. A amostra, de 
800 casos, foi composta por 
pessoas com idade superior 
ou igual a 18 anos, de ambos 
os sexos e de todas as classes 
sociais. A margem de erro é 
de 3,5 pontos percentuais a 
uma margem de confiança 
de 95%. Baixe a íntegra do 
indicador em https://www.
spcbrasil.org.br/pesquisas/
indices-economicos

Assessoria de
Imprensa CNDL/SPC

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Foto: Alex Fernandes França

últimos dias também está 
contribuindo para o aumento 
das vendas. “Os consumido-
res vindo em nossa para bus-
car algo que possa aquecê-los 
de imediato. Essa queda na 
temperatura está sendo mui-

to boa para nós do comércio, 
e já é visível o aumento no 
movimento”, comemorou co-
merciante Roberto de Cam-
pos, proprietário de uma loja 
do ramo de confecções no 
centro de Nova Esperança. 

Nas lojas de confecções, 
as vitrines estão cheias de ca-
sacos, cobertores e blusas de 
lã. Os lojistas acreditam que 
agora que o frio começou as 
vendas subam. “O investi-
mento feito aqui na loja para 

o inverno foi equivalente a 
R$ 30 mil. Nesses últimos 
dias as Vendas tiveram um 
aumento de 8%, o que já era 
esperado por nós”, relata a 
proprietária de uma loja. Os 
produtos mais procurados 
são moletons, blusas de lã e 
casacos. 

RISCOS DE DOENÇAS 
RESPIRATÓRIAS

Os riscos de doenças res-
piratórias aumentam nessa 
época do ano, principalmen-
te os casos de gripe, pneu-
monia, bronquite, crises as-
máticas, broncopneumonias 
e rinites alérgicas. A procura 
por consultas em decorrên-
cia das doenças respiratórias 
nas clínicas e hospitais de 
Nova Esperança tem aumen-
tado muito nos últimos dias. 

A transmissão de doen-
ças respiratórias aumenta em 
função de alguns fatores. Em 
primeiro lugar, para evitar 
o frio, as pessoas costumam 
ficar em lugares pouco ven-
tilados. O resultado disso é 
que a possibilidade de trans-
missão de doenças respira-
tórias aumenta muito, pois a 
falta de ventilação concentra 
os microorganismos, presen-

tes e invisíveis no ar. Exem-
plos de doenças que têm a 
transmissão aumentada es-
tão os resfriados (causados 
por centenas de vírus dife-
rentes), a gripe e as infecções 
como as pneumonias e as 
meningites. 

O frio é também um gran-
de inimigo particularmente 
das pessoas idosas, que tem 
uma maior dificuldade em 
conservar calor, pois dimi-
nuem com facilidade a tem-
peratura do corpo, podendo 
até morrer em função disso. 
A diminuição da umidade 
relativa do ar, a queda da 
temperatura e os ventos frios 
são os principais causadores 
de gripes, resfriados e aler-
gias nesta estação, portanto, 
proteja-se. 

O principal cuidado é se 
agasalhar, manter uma boa 
alimentação e ingerir mais 
líquidos em localidades onde 
o clima é seco. "Use sempre 
agasalhos para manter a tem-
peratura do corpo em um ní-
vel ideal, mesmo na prática 
de exercícios. Os alimentos 
ajudam na temperatura cor-
poral e também é importan-
te o uso de vacinas contra a 
gripe. 

Chegada do frio e população às ruas: aposta de aquecimento nas vendas
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Nova Esperança recebe investimentos 
na área de saúde, segurança pública, 

habitação, agricultura e infraestrutura

Governadora autoriza primeiro 
condomínio para idosos

O município está co-
lhendo os frutos de 
muita dedicação da 

administração municipal 
em buscar recursos para a 
cidade. De gabinete em ga-
binete, o Prefeito Moacir 
Olivatti visitou cada depu-
tado, apresentando a eles as 
demandas de Nova Esperan-
ça em todos os setores.

No começo do mês de 
maio, foram iniciadas as 
obras do Conjunto Habi-
tacional Pioneiro O. Men, 
após a assinatura dos contra-
tos para a construção de 133 
novas casas, possibilitadas 
com subsídios do programa 
Minha Casa Minha Vida, do 
Governo Federal, e Morar 
Bem Paraná, do Governo do 
Estado. Tão aguardado, o re-
sidencial será composto por 
imóveis de dois e três quar-
tos, com modelos de 38 a 50 
metros quadrados e unida-
des de 49 metros quadrados 
adaptadas para pessoas com 
deficiência.

Em relação à segurança 
pública, o município rece-
beu do Governo do Estado 
uma viatura zero quilome-
tro para uso da Polícia Mi-
litar. A chave do veículo foi 
repassada no dia 7 de maio 
pelo Major, Ademar Carlos 
Paschoal, comandante do 

A governadora Cida 
Borghetti lançou o 
projeto-piloto do 

condomínio do idoso, com 
40 unidades. O primeiro re-
sidencial deverá ser construí-
do em Jaguariaíva. “A meta é 
autorizar esse tipo de projeto 
habitacional em cinco mais 
municípios até o final deste 
ano”, afirmou a governadora.

A iniciativa faz parte do 
programa Morar Bem Tercei-
ra Idade, que será realizado 
pela Companhia de Habita-
ção do Paraná (Cohapar). O 
projeto prevê a construção de 
condomínios exclusivos para 
idosos, com infraestrutura 

complementar como espa-
ço de convivência, atenção à 
saúde e área para lazer. “Que-
remos executar políticas pú-
blicas voltadas da primeira 
infância aos idosos”, disse a 
governadora.

O prefeito de Jaguariaíva, 
José Sloboda, afirmou que o 
terreno para o residencial já 
está reservado. “Esse é um 
olhar diferenciado do Gover-
no do Estado para a pessoa 
idosa que ainda não tem a 
sua casa própria”, afirmou o 
prefeito.

PARCERIA - Pelo pro-
grama, a Cohapar constrói 

o condomínio e a prefeitura 
atende os idosos com servi-
ços ambulatoriais, áreas de 
lazer e ações na área social. 
Os moradores pagam um 
aluguel social entre R$ 50 e 
R$150 por mês.

“Este é um exemplo do 
trabalho da Cohapar, que 
presta um grande serviço ao 
Estado na área de habitação 
popular, com projetos ur-
banos e de moradias rurais, 
atendendo as pessoas que 
mais precisam”, disse o pre-
sidente da empresa, Nelson 
Cordeiro Justus, reforçando a 
importância da parceria com 
os municípios.

8º Batalhão ao 1º Tenente 
Leônidas Vinício Borges dos 
Santos, respondendo pelo 
comando da 3ª companhia, 
na presença do Soldado M. 
Ribeiro.

No setor de agricultura 
e saúde, dois novos veículos 

foram licitados e entregues 
ao município: um trator para 
atendimento ao produtor 
rural, emenda do Deputa-
do Federal, Ricardo Barros 
e um ônibus para transporte 
intermunicipal de pacientes 
a consultas eletivas e espe-

cializadas com acessibilida-
de para cadeirantes. Ainda 
na área da saúde, na última 
semana foram iniciadas as 
obras para reforma do Hos-
pital Municipal Sagrado Co-
ração de Jesus.

Na manhã de ontem (21), 

o prefeito Moacir Olivatti es-
teve em Curitiba para assinar 
junto ao Governo do Estado, 
o convênio de R$1 milhão 
para execução de drenagem 
urbana e pavimentação as-
fáltica do Jardim Shangri-
-lá, possibilitado através do 

ex-secretário-chefe da Casa 
Civil, Valdir Rossoni e do 
deputado, Tião Medeiros. A 
partir de agora, o município 
está autorizado a realizar o 
processo licitatório e poste-
riormente, assim que homo-
logado, o início das obras.

Jaguariaíva vai receber o projeto-piloto do programa Morar Bem 
Terceira Idade. Segundo Cida Borghetti, até o final do ano, cinco 

municípios devem receber projetos semelhantes que incluem, além de 
moradia, espaço de convivência, atenção à saúde e área para lazer.
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Cooperativa de Trabalho de 
Catadores de Alto Paraná, um 

sonho prestes a se tornar realidade

O município de Alto 
Paraná está prestes a 
conquistar o sonho 

de tirar inúmeros trabalha-
dores que ganham a vida no 
lixão e que agora, graças a 
criação da COOPERALTO 
(Cooperativa de Trabalho de 
Catadores de Alto Paraná), 
terão sua situação regulariza-
da, gerando mais conforto e 
garantias para as famílias que 
dependem desse trabalho.

Primeiramente foi ins-
tituída a parte legal, ata de 
fundação, estatuto, CNPJ e 
Licença Ambiental da Coo-
perativa de Catadores com a 
denominação de: Cooperati-
va de Trabalho de Catadores 
de Alto Paraná – COOPE-
RALTO, após isso, o desa-
fi o foi retirar do espaço do 
antigo lixão os catadores 
que trabalhavam de forma 
irregular. "Logo no início do 

mandato fomos a Curitiba, 
prefeito Miro, Secretário de 
Administração, Fabiano dos 
Santos e Secretário da Agri-
cultura, Rafael Miquelan, 
com projeto para o Instituto 
das Águas Paraná e o muni-
cípio foi contemplado com 
uma planta de aproxima-
damente R$ 240.000,00 em 
equipamentos que chegaram 
semana passada. Recebemos 
também R$ 290.000,00 para 

um caminhão próprio para 
coleta. A reforma do galpão 
está em fase de conclusão, 
tudo realizado com recurso 
do contrato com a COOPE-
RALTO que está sendo bem 
administrado”, ressaltou a 
responsável técnica, Adélia 
Picheck.

A Cooperativa nasce com 
um novo modelo de gestão, 
com plano de negócio cons-
truído conforme a realidade, 

mas focando no empodera-
mento do empreendimento 
e dos cooperados numa par-
ceria forte com o município 
graças à vontade política do 
prefeito Miro e sua equipe. O 
novo galpão está com licença 
ambiental e planta aprovada 
no Corpo de Bombeiros.

A diretoria abrirá o leque 
de comercialização desta for-
ma saindo das mãos de um 
único comprador. Neste se-

gundo passo será a formação 
da carteira comercial.

O projeto caminha a 
passos largos para o fortale-
cimento e sucesso. A popu-
lação sempre parceira está 
abraçando, mas a vontade 
política e o entendimen-
to da legislação da equipe 
administrativa têm sido o 
combustível para que tudo 
caminhe da melhor forma 
possível.

O município receberá um caminhão próprio para coleta, no va-
lor de R$ 290.000,00

Responsável técnica, Adélia Picheck, Cooperada Sandra, Ama-
rildo, Cooperada Daniela e o Secretário da Agricultura, Rafael 
Miquelan

Trabalho de esperança

*Marcello Richa é presidente do Instituto 
Teotônio Vilela do Paraná (ITV-PR)

Superar a desigualdade 
social, tão presente em nos-
so país, e retirar famílias em 
situação de vulnerabilidade 
e risco são desafi os cons-
tantes para o poder público, 
especialmente quando ainda 
enfrentamos os refl exos de 
uma crise econômica que 
resultou na diminuição de 
renda e aumento do desem-
prego. Em um cenário tão 
adverso, é preciso valorizar 
e fortalecer cada vez mais o 
imprescindível trabalho dos 
assistentes sociais.

O código de ética da As-
sociação Nacional dos As-
sistentes Sociais é preciso 
ao afi rmar que esses profi s-
sionais "buscam alcançar o 
bem-estar do ser humano e 
ajudar a ir ao encontro das 
necessidades de todos, dan-
do especial atenção às carên-
cias e ao fortalecimento da-
queles que são vulneráveis"

São profi ssionais que 
doam seu tempo e esforço 

para ajudar a reinserir na 
sociedade pessoas e famílias 
que, por diferentes razões, 
não tiveram oportunidade 
ou condições de superar de-
terminadas adversidades e 
encontram no assistente so-
cial o suporte para sua eman-
cipação e protagonismo.

No Paraná o trabalho dos 
assistentes sociais foi funda-
mental para as políticas pú-
blicas alcançarem melhorias 
que serviram de exemplo 
para todo o país. Durante a 
gestão de Beto Richa como 
prefeito de Curitiba, a atua-
ção da Fundação de Ação 
Social (FAS) levou a cidade a 
se tornar a capital que mais 
reduziu pobreza no país, de 
acordo com dados do Insti-
tuto de Pesquisa Econômicas 
Aplicadas (IPEA).

Alcançar isso foi resulta-
do direto do trabalho dos as-
sistentes sociais nos Centros 
de Referência de Assistência 
Social (CRAS) e Centros de 

Referência Especializa-
dos de Assistência Social 
(Creas), bem como no en-
caminhamento e acompa-
nhamento para execução 
de políticas intersetoriais 
que incluíam programas 
como Mãe Curitibana, Fa-
mília Curitibana, Vitrine 
Social, Liceu de Ofícios, 
Bola Cheia, entre outros. 
Uma relação direta e cons-
tante com a população que 
fortaleceu a rede de prote-
ção do município.

Esse modelo de gestão 
foi levado para o gover-
no do estado e, em pouco 
tempo, fez o Paraná subir 
da quinta para a segunda 
posição entre os estados 
com menor desigualdade 
social. Um dos grandes res-
ponsáveis foi o programa 
Família Paranaense, que 

atua em parceria com os 
municípios para promover 
o atendimento prioritário 
às famílias com maior índi-
ce de vulnerabilidade social 
em 19 áreas – como saúde, 
habitação, educação, traba-
lho e assistência social.

Desde muito cedo 
aprendi a admirar e respei-
tar o trabalho dos assisten-
tes sociais devido à atuação 
de minha mãe na área. Na 
data de 15 de maio come-
moramos o dia do Assis-
tente Social e nada mais 
justo que homenagear esses 
profi ssionais, que a cada 
dia criam bases e promo-
vem a transformação social 
por meio de um verdadei-
ro trabalho de esperança, 
atenção e cuidado para a 
melhoria da qualidade de 
vida e cidadania.

SUSTENTABILIDADE
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“O homem que fora 
curado não tinha ideia de 
quem era ele, pois Jesus ha-
via desaparecido no meio 
da multidão.

Mais tarde Jesus o en-
controu no templo e lhe 
disse: ‘Olhe, você está cura-
do. Não volte a pecar, para 
que algo pior não lhe acon-
teça’.

O homem foi contar aos 
judeus que fora Jesus quem 
o tinha curado.

Então os judeus passa-
ram a perseguir Jesus, por-
que ele estava fazendo essas 
coisas no sábado.

Disse-lhes Jesus: ‘Meu 
Pai continua trabalhando 
até hoje, e eu também estou 
trabalhando’.” João 5:13-16

Jesus havia curado um 
paralítico. Quando os judeus 
o questionaram pelo fato, 
qual foi a sua resposta: “Meu 
Pai continua trabalhando 
até hoje, e eu também estou 
trabalhando.”

Meus queridos, a obra de 
Deus por excelência somos 
nós, seus fi lhos. E Ele tra-
balha continuamente para 
aperfeiçoar a sua obra. 

A obra de Deus é perfeita 
e magnífi ca. Toda a criação 
nos fala e testemunha da be-
leza e perfeição da obra de 
Deus!

E, ao criar o homem, o 
que disse Deus? “Façamos 
o homem à nossa imagem, 
conforme a nossa seme-
lhança.” Gênesis 1:26

“Criou Deus o homem à 
sua imagem, à imagem de 
Deus o criou; homem e mu-
lher os criou.” Gênesis 1:27

Deus concedeu ao ho-
mem a graça de poder cres-
cer em santidade diante 
Dele.

Para crescer em santi-
dade, é necessário deixar-se 
trabalhar por Deus.

Um dia, Deus falou ao 
profeta Jeremias: “Esta é a 
palavra que veio a Jeremias 
da parte do Senhor:

‘Vá à casa do oleiro, e ali 
você ouvirá a minha men-
sagem’.

Então fui à casa do olei-
ro, e o vi trabalhando com 
a roda.

Mas o vaso de barro que 
ele estava formando estra-
gou-se em suas mãos; e ele 
o refez, moldando outro 

vaso de acordo com a sua 
vontade.

Então o Senhor dirigiu-
-me a palavra:

‘Ó comunidade de Is-
rael, será que não posso eu 
agir com vocês como fez o 
oleiro?’, pergunta o Senhor. 
‘Como barro nas mãos do 
oleiro, assim são vocês nas 
minhas mãos, ó comuni-
dade de Israel.’ ” Jeremias 
18:1-6

Naquele tempo, a comu-
nidade de Israel era o povo 
de Deus.

Hoje, nós somos o povo 
de Deus, a igreja, corpo de 
Cristo do qual Ele é a cabeça.

Deus pode e quer nos 
moldar de acordo com a sua 
vontade.

Felizes aqueles que se 
deixam moldar pelas mãos 
santas e poderosas do Deus 
Altíssimo.

Esses serão conduzidos à 
santidade!

Deus nos coloca um ob-
jetivo: crescer até a estatura 
de nosso Senhor Jesus Cris-
to.

Esse é o padrão de Deus 
para nós: ser santos como 
Ele é Santo!

Ser santos como Jesus 
Cristo é Santo!

O Senhor nos diz, atra-
vés de Pedro: “Mas, assim 
como é santo aquele que os 
chamou, sejam santos vo-
cês também em tudo o que 
fi zerem, pois está escrito: 
‘Sejam santos, porque eu 
sou santo’.” 1 Pedro 1:15,16

“Porque somos cria-
ção de Deus realizada em 
Cristo Jesus para fazermos 
boas obras, as quais Deus 
preparou de antemão para 
que nós as praticássemos.” 
Efésios 2:10

“Até que todos chegue-
mos à unidade da fé, e ao 
conhecimento do Filho de 
Deus, a homem perfeito, à 
medida da estatura comple-
ta de Cristo.” Efésios 4:13

“Antes, seguindo a ver-
dade em amor, cresçamos 
em tudo naquele que é a ca-
beça, Cristo.

Dele todo o corpo, ajus-
tado e unido pelo auxílio de 
todas as juntas, cresce e edi-
fi ca-se a si mesmo em amor, 
na medida em que cada 
parte realiza a sua função.” 
Efésios 4:15,16

TEMPO COM MEU DEUS:  
DEUS TRABALHA, SEMPRE!

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

No facebook: Visite a página TEMPO COM MEU DEUS

Cerca de dois anos atrás 
em uma seção plenária foi 
deliberada a abertura do 
processo de impeachment 
da presidente Dilma Rous-
seff . De 81 senadores, 55 vo-
taram pela abertura. Em se-
guida, Dilma foi afastada de 
seu cargo até que o processo 
fosse concluído, enquanto 
isso, seu vice Michel Temer, 
assumiu interinamente. O 
dia 31 de agosto de 2016 
marca um momento histó-
rico na política brasileira. 
Com 61 votos contra 20, foi 
declarado o impeachment. 
Durante e após o processo 
de impeachment, ocorre 
uma discussão de natureza 
semântica que perdura até 
os dias de hoje. Como de-
vemos chamar o que acon-
teceu, Golpe ou infração 
político-administrativa? 

A luta que se trava en-
tre as posições políticas 
no campo semântico des-
se evento não é pequena. 
Alguns livros de História 
nacional já tratam da saída 
de Dilma da presidência 
como um golpe, outros, 
como impeachment legal 
e democrático. Denomi-
nar nunca foi tão impor-
tante. Uma falta de clareza 
dos termos sempre causará 
uma falta de entendimento 
dos processos. Essa guerra 
gramática tem seus moti-
vos. Se nos lembrarmos de 
outros eventos polêmicos 
na história política brasilei-
ra e mundial perceberemos 

a mesma situação. Em 1964 
chamou-se de Revolução 
aquilo que agora se chama 
de Ditadura. A escravatura, 
há 150 anos, fazia parte da 
nossa legislação, posterior-
mente aparecerá como um 
horror. Sobre a antiguida-
de e o mundo Romano, é 
curioso perceber que nos 
livros didáticos é dito que 
enquanto os romanos avan-
çavam e tomavam tudo o 
que era de outros povos, é 
posto o título de: A expan-
são do Império. Depois, 
quando esses povos vêm 
tomando tudo de volta o 
que a eles pertenciam, o tí-
tulo é: Invasões Bárbaras. A 
história como registro não 
é absolutamente neutra, ela 
descreve, exalta e rebaixa 
aquilo que o poder no mo-
mento diz para ser descrito, 
exaltado e rebaixado. Na 
historiografi a, as coisas que 
são registradas dependem 
muito de quem detém o po-
der político e também, em 
certos casos, religioso. Mas, 
no nosso Brasil sincrético 
quem é que detém o poder? 

O Brasil é extremamente 
fragmentado e confuso na 
área política e para facilitar 
a compreensão resumimos 
entre a Direita e a Esquerda, 
porém, corremos um gran-
de risco ao cometer um ex-
cesso de simplifi cação dos 
poderes à essas duas posi-
ções Acredito que muitos já 
saibam que não existem so-
mente duas posições políti-

cas como essas que mencio-
nei, “há posições moderadas 
e posições radicais, que a 
convenção dominante situa 
perto ou longe do centro, 
respectivamente. É assim 
que surgem a extrema-di-
reita, a centro-esquerda etc.” 
O tempo e o espaço não me 
permite discorrer a fundo, 
mas para comunicar a ideia, 
a priori, me deterei a essas 
duas posições. É perceptível 
que o que chamamos de Di-
reita capitalista, atualmen-
te preocupa-se mais com 
questões econômicas, e dão 
pouco valor para áreas so-
ciais  e culturais.  Em con-
trapartida, o que considera-
mos ser a Esquerda, embora 
tenha perdido na política e 
perdido na economia, está 
ganhando na cultura e con-
quistando seu espaço. Os 
centros de desenvolvimento 
cultural, dessa maneira, fi -
cam nas mãos da Esquerda, 
como as universidades, as 
escolas, os espaços de pes-
quisa, de arte, etc. É preciso 
lembrar também que a cé-
lebre palavra Capitalismo, 
“foi cunhada pela esquerda 
do século XIX para designar 
o sistema governado por 
seus inimigos. A imensa po-

pularização do termo, que 
se perpetuou sem nenhu-
ma distorção signifi cativa 
em relação ao seu sentido 
original, é mais um grande 
indicativo da força cultural 
da esquerda no Brasil e no 
Ocidente em geral.” 

A guerra está sendo tra-
vada, livros e cursos de His-
tória Política denominam o 
ocorrido como Golpe, ou-
tros, como impeachment e, 
nesta guerra, todos sabem o 
valor da vitória. O que está 
em jogo? O poder. Defi nir 
os termos defi nirá o domí-
nio, não somente educa-
cional, mas eventualmente 
político e a grande fi gura 
desta lide é a do professor. 
Sem uma consciência atenta 
à carga semântica embuti-
da nas palavras, as pessoas 
terão difi culdade de enten-
der o que elas pretendem de 
fato. O famoso teórico polí-
tico do século XVII Th omas 
Hobbes, dizia que “conhe-
cimento é poder” e eu digo, 
que quem vencer essa guer-
ra semântica dominando as 
instituições educacionais 
que possuem as reservas do 
saber, eventualmente do-
minará também o governo 
desse país. 

“A obra intelectual aspira, frequentemente em 
vão, a esclarecer um pouco as coisas, enquanto 
a do político, ao contrário, geralmente consiste 
em confundi-las mais do que já estavam.” – An-
dré Venâncio (Mestre em Física aplicada pela USP)

A guerra semântica da educação política
Por: Fernando Razente – Acadêmico de História

ARTIGO

Nada além da vitória 
era o que o Maringá 
Futebol Clube es-

perava na partida diante do 
Linense. Jogando no Está-
dio Regional Willie Davids, 
na tarde deste domingo (20) 
diante de 1294 torcedores, o 
tricolor conseguiu o primei-
ro objetivo do dia e venceu 
a equipe paulista por 2 a 1, 
com gols de João Pedro e 
Bruno Batata, Samuel des-
contou para os visitantes. O 
gol do Linense não estava 
nos planos do Maringá, isso 
porque em caso de vitória 

por dois ou mais gols de di-
ferença a equipe maringaen-
se assumiria a liderança do 
grupo A14.

Mesmo sem a liderança 
no grupo, a classifi cação para 
a próxima fase do Brasileiro 
só depende do Maringá, que 
enfrenta a Caldense, fora de 
casa, no próximo domingo 
(27). Em caso de vitória por 
qualquer resultado o Marin-
gá já estará na próxima fase. 
Se o jogo terminar empatado 
ou o Maringá perder, o tri-
color irá depender de outros 
resultados para fi car entre os 

15 melhores segundos colo-
cados.

Para o técnico Fernando 
Marchiori o time se compor-
tou bem em campo durante 
o primeiro tempo, mas na se-
gunda etapa acabou recuan-
do demais. "Enfrentamos 
uma equipe muito bem trei-
nada e conseguimos propor 
o jogo no primeiro tempo e 
aproveitar as oportunidades 
que tivemos, já no segundo o 
time recuou muito. A inten-
ção era manter as linhas mais 
altas para termos a mesma 
postura da etapa inicial, mas 

isso não aconteceu e é algo 
que temos que trabalhar para 
manter. O equilíbrio é muito 
importante durante toda a 
partida", explicou Marchiori.

Para o próximo jogo, o 
tricolor espera poder contar 
com a volta do meio-campis-
ta Lucão, que se recupera de 
uma lesão muscular na coxa. 
A reapresentação dos atletas 
será na próxima terça-feira 
(22), ás 09h30 no Centro de 
Treinamento do Maringá FC.

Por assessoria de
Imprensa

Maringá Futebol Clube vence o 
Linense e se aproxima da classifi cação

ESPORTE

Com gols de João Pedro e Bruno Batata no primeiro 
tempo, tricolor garante os três pontos no Willie Davids

Foto: Rodrigo Araújo
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PUBLICIDADE 
LEGAL

ATAS, AVISOS, BALANÇOS, 
EDITAIS, LEILÕES E 

OUTRAS PUBLICAÇÕES DE 
ORDEM LEGAL

Os arquivos foram enviados pelo município e publicados da sua maneira 
original, sem qualquer alteração ou redução no tamanho da fonte.

Curiosidades da Copa do 
Mundo de Futebol

DATA: 21/05/2018
HORÁRIO: 20:00H

- PROJETOS DE LEI EM 2ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 75/2017, de autoria do 

Vereador Maurício Alexandre Marin Gaona, que 
torna oficial e inserido no Calendário Oficial de 
Eventos do Município, o "Dia Municipal da Mar-
cha para Jesus", e dá outras providências.

- PROJETOS DE LEI EM 1ª DISCUSSÃO:
1) Projeto de Lei nº 13/2018, de autoria do Ve-

reador Maurício Alexandre Marin Gaona, que dis-
põe sobre o funcionamento do comércio varejista 
e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 22/2018, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo 
Municipal a Contratar Operações de Crédito com 
a Agência de Fomento do Paraná S/A.

- REQUERIMENTOS:
1) Requerimento nº 23/2018, de autoria dos 

Vereadores Carlos Roberto da Silva, Maria Isabel 
Cardoso Leal Escobar, Maurício Alexandre Ma-
rin Gaona, Laércio Mazzocatto Salvaterra, Brayan 
Oliveira Pasquini, Mauro Sabino da Silva e Maria 
Eunice Zacharias Zacarias, requer, após ouvido o 
plenário, seja oficiado o senhor Prefeito Munici-
pal, solicitando informações do órgão responsável, 
de quais são os funcionários que receberam o di-
reito de incorporação de gratificação nos últimos 
20 anos, com cópia dos holerites dos beneficiados.

2) Requerimento nº 24/2018, de autoria da Ve-
readora Maria Eunice Zacharias Zacarias, requer,  
após ouvido o plenário, seja oficiado o senhor Pre-
feito Municipal, solicitando informações a respeito 
do que se irá fazer com veículos, carteiras escolares 
e até camas hospitalares que se encontram aban-
donados dentro do IBC, muitos desses objetos em 
ótimo estado de uso e poderiam propiciar um me-
lhor atendimento a população.

ENTRE OS VEÍCULOS CONSTAM:
- 01 caminhão adquirido caçamba;
- 01 Kombi
- 01 Ambulância Renault Master
- 01 Ambulância FIAT Ducato
- 01 Volkswagem Gol

MOBILIÁRIOS:
- Aproximadamente 20 carteiras escolares em 

ótimo estado de uso.
- algumas camas hospitalares.

- PROJETOS DE LEI DANDO ENTRADA:
1) Projeto de Lei nº 26/2018, de autoria do 

Executivo Municipal, que cria componentes do 
Município de Nova Esperança, Estado do Paraná, 
para o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional - SISAN, define os parâmetros para 
elaboração e implementação do plano Municipal 
de Segurança Alimentar e dá outras providências.

2) Projeto de Lei nº 27/2018, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que altera o texto da Lei Muni-
cipal nº 2052/2011, de 16 de março de 2011, para 
suprimir integralmente o texto do§ único do art. 
1º, suprimir integralmente o texto do art. 11º, dar 
nova redação ao art. 3º, adequando a Lei 2515/16, 
de 23 de março de 2016, acrescentar ao art. 10º os 
§§ 1º e 2º, autorizando a implantação do sistema 
de escritório remoto (home-office) e acrescentar os 
arts. 11° a11-M, criando o Fundo de Honorários 
Sucumbenciais, bem como fixa critérios para o ra-
teio e da outras providências.

3) Projeto de Lei nº 28/2018, de autoria do Exe-
cutivo Municipal, que institui o Comitê de Investi-
mentos, altera e acrescenta dispositivos na Lei Mu-
nicipal nº 1495, de 26 de abril de 2002, e dá outras 
providências.

4) Projeto de Lei nº 29/2018, de autoria do Ve-
reador Maurício Alexandre Marin Gaona, que no-
meia a Quadra de Bocha.

5) Projeto de Lei nº 30/2018, de autoria da Ve-
readora Maria Eunice Zacharias Zacarias, que dis-
põe sobre a colocação de piso tátil nas calçadas, 
parques, praças e em outras áreas de circulação de 
pessoas, para demarcar obstáculos e a localização 
de faixas de pedestres, visando a acessibilidade das 
pessoas com deficiência visual.

Pauta da 13ª Sessão 
Ordinária da 

Câmara Municipal 
de Nova EsperançaOs dados mais curiosos 

sobre as copas, acon-
tecimentos curiosos 

que marcaram a história des-
te evento esportivo, maior 
goleada, gol mais rápido, fa-
tos engraçados, estatísticas

 Os momentos e dados 
mais curiosos sobre a histó-
ria das copas do mundo de 
futebol:

  - Na Copa do Uruguai, 
realizada em 1930, um jo-
gador chamou a atenção de 
todos. O uruguaio Héctor 
Castro não possuía uma das 
mãos. Em função deste pro-
blema físico e de sua habili-
dade com a bola no pé, ga-
nhou o apelido de "o divino 
manco".

 - Na Copa do Mundo de 
1934, realizada na Itália, o jo-
gador da seleção italiana Lui-
gi Bertolini entrou em campo 
com faixas de pano enroladas 
na cabeça. O jogador fez isso 
para proteger a cabeça, pois 
as costuras das bolas da épo-
ca eram grosseiras e costu-
mam ferir a pele dos jogado-
res no momento do cabeceio.  

- Ainda na Copa de 1934, 
outro fato curioso. O jogador 
da seleção suíça Leopold Kie-
lholz jogou usando óculos. 
Mesmo assim, foi capaz de 
marcar três gols. 

- Na Copa do Mundo de 
1938, realizada na França, o 
jogador brasileiro Leônidas 
marcou um gol descalço. O 
fato curioso ocorreu no jogo 
entre Brasil e Polônia, venci-
da por nossa seleção por 6 a 
5. 

- Na Copa do Mundo da 
Suíça (1954) um fato causou 
preocupação em todos que 
estamos assistindo ao jogo 
entre Uruguai e Hungria. 
Após fazer o gol de empate 
para sua seleção, o uruguaio 
Juan Eduardo Hohberg des-
maiou em campo. Ele rece-
beu atendimento médico e se 
recuperou no hospital. 

- Na Copa do Mundo do 
Chile, realizada em 1962, na 
disputada partida entre Bra-
sil e Inglaterra em cachorro 
invadiu o campo e propor-
cionou uma das cenas mais 
hilárias de todos os tempos 

da Copa. O habilidoso Gar-
rincha foi pra cima do animal, 
porém tomou um drible. Já o 
jogador inglês Greaves, que 
não era tão habilidoso quanto 
o ponta brasileiro, teve suces-
so e pegou o cão.

  - A Copa do Mundo de 
1962 foi uma das mais violen-
tas de todos os tempos. Nos 
cinco primeiros dias de jogos, 
cerca de 50 jogadores ficaram 
contundidos em função de jo-
gadas violentas.

 - A Tunísia foi o primeiro 
país da África a vencer uma 
partida pela Copa do Mun-
do. Os tunisianos venceram 
os mexicanos por 3 a 1 na 
Copa do Mundo da Argenti-
na (1978).

  - A maior goleada da 
história da Copa do Mundo 
ocorreu na Espanha em 1982. 
A Hungria venceu El Salva-
dor pelo placar de 10 a 1.

  - Em 1982, na Copa da 
Espanha, o sheik do Kuait in-
vadiu o campo e pediu a anu-
lação do jogo em que a equi-
pe de seu país perdeu para a 
França pelo placar de 4 a 1. 

- Na Copa do Mundo do 
México (1986), os brasilei-
ros ficaram surpresos antes 
do jogo entre Brasil e Espa-
nha. Em vez de tocar o Hino 
Nacional Brasileiro, tocou o 
Hino à Bandeira.

  - Na realizada nos Esta-
dos Unidos, em 1994, um fato 
muito curioso ocorreu no 
jogo entre Bulgária e México. 
O defensor mexicano Marce-
lino Bernal, ao tentar salvar 
uma bola, exagerou na força e 
acabou quebrando a trave.

 - Na Copa do Mundo do 
Japão / Coreia do Sul, reali-
zada em 2002, ocorreu o gol 
mais rápido da história da 
competição. O jogador turco 
Hakan Sukur marcou aos 11 
segundos um gol contra a se-
leção da Coreia do Sul.

 - Na base da Taça da Copa 
do Mundo de Futebol existe 
espaço para gravar o nome 
das seleções campeãs somen-
te até o ano de 2038.

  - A primeira Copa do 
Mundo de Futebol a ter uma 
mascote foi a de 1966, na In-
glaterra. Era um simpático 
leãozinho chamado Willie.

  - Na Copa da Alemanha 
de 1974, a seleção da Holanda 
ganhou o apelido de "Laranja 
Mecânica", graças ao encanta-
dor futebol apresentado. 

  - Na final da Copa do 
Mundo de 1990, na Itália, o 
árbitro esqueceu de olhar o 
tempo no relógio, e o primei-
ro tempo chegou aos 53 mi-
nutos.

 - Até a Copa do Mundo de 
2014, já foram disputadas 836 
partidas. 

- O jogador mais jovem a 
jogar uma partida de Copa 
do Mundo foi o irlandês Nor-
man Whiteside. Ele disputou 
a Copa realizada na Espanha 
em 1982, com apenas 17 anos.

  - A maior média de gols 
em uma Copa foi a de 1954 
(Suíça). Foram marcados, em 
média, 5,4 gols por partida.

 - A menor média de gols 
em uma Copa foi a de 1990, 
na Itália. Na ocasião, foram 
marcados, em média, 2,21 
gols por partida. 

- A Copa do Mundo do 
México (1970) foi a primeira 
a ter as partidas transmitidas 
pela televisão.

  - Em todas as Copas do 
Mundo, até 2014, foram mar-
cados 2.379 gols.

  - A Copa do Mundo de 
1930, no Uruguai, foi a única 
edição que não teve elimina-
tórias.

 - As edições da Copa que 
tiveram o maior número de 
gols foram as de 1998 (Fran-
ça) e Brasil (2014). Nas duas 
foram marcados 171 gols.

  - Os cartões vermelho e 
amarelo foram utilizados pela 
primeira vez em Copas do 
Mundo em 1970, no México.

  - A seleção da Suíça não 
tomou nenhum gol na Copa 
do Mundo de 2006, na Ale-
manha.

  - O goleiro que ficou o 
maior tempo sem tomar gols 
em uma Copa do Mundo foi 
o italiano Walter Zenga. Ele 
conseguiu ficar, na Copa de 
1990, 517 minutos sem sofrer 
gols. 

- O camaronês Roger Mil-
la foi o jogador mais velho a 
marcar um gol em Copas do 
Mundo. Aos 42 anos e 39 dias, 
Milla marcou o único gol da 
seleção de Camarões na der-
rota para a Rússia na Copa de 
1994.

  - O jogador mais novo a 
marcar um gol em Copa do 
Mundo foi o brasileiro Pelé. 
Com apenas 17 anos e 239 
dias, ele marcou um gol con-
tra a seleção do País de Gales, 
em 1958.

 - O jogador mais velho a 
disputar um jogo da Copa do 
Mundo foi o goleiro da Co-
lômbia Faryd Mondragón. Na 
Copa de 2014, ele disputou o 
jogo de sua seleção contra o 
Japão com 43 anos e 3 dias.

 - O maior artilheiro de to-
dos os tempos da história da 
Copa do Mundo é o brasilei-
ro Ronaldo. Ele participou de 
4 Copas do Mundo (de 1994 
a 2006) e marcou 15 gols. Já 
o francês Just Fontaine é o 
maior artilheiro em uma úni-
ca Copa. Na Copa do Mundo 
de 1954, realizada na França, 
Fontaine marcou 13 gols.

  - O técnico com maior 
número de jogos acumulados 
em copas foi o alemão Hel-
mut Schön. Ele comandou a 
seleção da Alemanha em 25 
jogos entre as copas de 1966 
a 1978. Schön também é o 
recordista em número de vi-
tórias em Copas do Mundo, 
com o total de 16.

  - A maior média de gols 
em uma copa do mundo 
ocorreu no ano de 1954 (Suí-
ça) com a elevada média de 
5,38 gols por partida (total 
de 140 gols). Já a Copa com 
menor número de gols foi a 
de 1990, na Itália, com apenas 
115 gols e uma média de 2,21 
por partida.

  - A seleção com maior 
número de cartões verme-
lhos acumulados em copas do 
mundo é da Argentina. No to-
tal, são 10 cartões vermelhos. 
O Brasil vem em segundo lu-
gar com 9 cartões vermelhos.

 - Brasil e Alemanha são os 
maiores finalistas de todos os 
tempos. Os brasileiros chega-
ram 7 vezes e os alemães em 
8 finais de Copas do Mundo.

 - Na Copa do Mundo da 
França de 1998, foi a primeira 
vez que a competição contou 
com a participação de 32 sele-
ções (quantidade atual).

Fonte: suapesquisa.com

Luigi Bertolini: faixas 
na cabeça para se pro-
teger das costuras da 
bola (Copa de 1934)

Divulgação

- ASSIST ENT E CONTÁBIL
- AUXILIAR DE COORDENADORA 

ADMINIST RAT IVA
- AUXILIAR DE PRODUÇÃO  ( PCD )

- REPOSITOR DE MERCADORIAS
- T ÉCNICO EM ELET RÔNICA/T ELECOMUNICAÇÃO

- T ÉCNICO EM INFORMÁT ICAT ÉCNICO EM - 
SEGURANÇA DO T RABALHO 

- OPERADOR DE T ELEMARKET ING  ( AT IVO )
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Médico cubano que trabalhava 
em Presidente Castelo Branco 

estava em avião que caiu

Entre as 111 vítimas da 
queda de um avião em 
Cuba, na sexta-feira 

(18), está o médico Jorge Al-
berto Borrego Cabrera, 39 
anos, que trabalhava desde 
2014 na cidade de Presiden-
te Castelo Branco, dentro do 
programa Mais Médicos.

Segundo informações da 
prefeita de Presidente Caste-
lo Branco, Gisele Faccin Gui, 
o médico estava de férias 
em Cuba. Era esperado que 
ele retornasse em menos de 
um mês ao município, onde 
atuava como médico da fa-
mília.

“Dr. Jorge chegou em 
nossa cidade através do pro-
grama Mais Médicos em 
2014 e aos poucos foi con-
quistando a simpatia e ami-
zade de todos nós. Trabalha-
va com dedicação na equipe 
de saúde da família e deixará 
com certeza muitas saudades 
e lembranças em todos que 
em algum momento se depa-
raram com ele e seu atendi-
mento. Em nome do muni-
cípio nossos agradecimentos 
pelos anos de dedicação a 
nossa secretaria de saúde e a 
nossa população. Deus o te-
nha junto dele para o descan-
so eterno”, escreveu a prefeita 
em seu perfil no Facebook.

Após a postagem da pre-
feita, não demorou para que 
diversas pessoas manifestas-
sem condolências e lamen-
tassem a perda do médico 
que era muito querido pela 
população castelobranquen-
se.

Ele constava na lista ofi-
cial de passageiros que es-
tavam a bordo do Boeing 
737 alugado pela Cubana de 
Aviación e que pertencia à 
companhia aérea mexicana 
Global Air. Ao todo, viaja-
vam na aeronave 102 cuba-
nos e 11 estrangeiros, entre 
os quais mexicanos, argenti-
nos e saarauís. Três mulhe-
res cubanas sobreviveram 
ao acidente e encontram-se 

LUTO

Atendendo desde 2014 no município, dr. Jorge Alberto Borrego Cabrera 
era muito querido pela população e estava em férias em Cuba.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
Com informações da Agência 
Brasil

Avião fazia o trajeto Havana a Holguín, caiu logo depois de de-
colar do aeroporto José Martí na capital cubana.

Cubanos no Mais Médicos 
Atualmente, 8.557 médicos cubanos atuam no Brasil 

dentro do Mais Médicos, sendo a principal nacionalidade 
no programa. Eles trabalham no país por intermédio de 
um convênio com a Organização Pan-Americana da Saú-
de (OPAS), firmado em 2013 e renovado pelo Ministério 
da Saúde duas vezes, a mais recente em março deste ano.

 Lançado em 2013, o Mais Médicos tem como objetivo 
levar médicos a localidades onde há escassez ou mesmo 
ausência de profissionais de saúde para atendimento à po-
pulação, como nas periferias de grandes metrópoles, cida-
des do interior e comunidades indígenas.

Secretária Municipal 
de Saúde lamenta a 

morte do médico

“É uma perda muito grande para o município e a 
população, era uma pessoa muito querida”, com essas 
palavras, a secretária municipal de Saúde de Presidente 
Castelo Branco, Bruna Alessandra Faccin, esclareceu a re-
portagem como era dr. Jorge.

“As pessoas gostavam muito do atendimento dele. Ele 
conversava, dava atenção. As pessoas procuravam a UBS e 
já pediam por ele”.

Dr. Jorge saiu de Maringá no dia 11 de maio. Em Bra-
sília se juntou a mais trinta médicos do Programa “Mais 
Médicos”. Anualmente eles recebem uma passagem do go-
verno e seguem para Cuba.

A prefeita Gisele conversou por telefone com a irmã do 
médico que explicou, “ele já havia chegado a sua cidade de 
origem que é Holguín", porém sua bagagem foi extravia-
da em Havana, capital cubana. Ele voltou de ônibus, num 
trajeto de cerca de 800 quilômetros e mais de 10 horas, e 
lá na capital, Havana embarcou neste voo doméstico para 
voltar a Holguín.

Dr. Jorge tinha sua viagem programada para abril, po-
rém adiou para maio, mês de aniversário de 15 anos da sua 
afilhada. Sua preocupação com a bagagem estava no fato 
de que havia comprado um notebook para presentea-la.

Dr. Jorge deixou esposa. O município decretou luto em 
homenagem ao médico.

hospitalizadas.
As sobreviventes foram 

identificadas como as cuba-
nas Mailen Díaz Almaguer, 
de 19 anos; Grettel Landro-
vell Font, de 23 anos; e Emiley 
Sanchez de la O, de 39.

"Destas três, a última está 
consciente e comunicativa", 
disse o médico, sem dar mais 
detalhes sobre o estado das 
outras duas pacientes.

ATENDIMENTO:
Com um atendimento di-

ferenciado, tanto pelo Progra-
ma Saúde da Família (PSF), 
quanto na Unidade Básica de 
Saúde (UBS), dr. Jorge Borre-
go foi conquistando a popula-
ção.

“Ela chegava às casas, 
brincava com as pessoas, fa-
zia o atendimento, tomava 
café junto conosco, era uma 
pessoa muito simples que tra-
balhava por amor. Para você 
ter uma ideia, morava em 
Maringá e vinha de circular 
para Castelo”, lamentou uma 
dona de casa ouvida pela re-
portagem.

Já na UBS, os pacientes re-
latam que dr. Jorge não ficava 
atrás da mesa, mas colocava 
uma cadeira ao lado do pa-
ciente para conversar, “na opi-
nião dele o paciente precisava 

“É uma perda muito grande para o município e a po-
pulação, era uma pessoa muito querida”, lamentou 
Bruna Alessandra, secretária municipal de saúde de 
Presidente Castelo Branco.

No domingo, (20), muita tristeza e dor na despedida ao 
médico Jorge. Sua irmã presta as últimas homenagens.

Dr. Jorge Alberto Borrego Cabrera, que trabalhava desde 2014 
na cidade de Presidente Castelo Branco. Era esperado que ele 
retornasse em menos de um mês ao município, onde atuava 
como médico da família.

sentir segurança e confiança 
no atendimento, por isso uma 
conversa mais próxima criava 
essa sensação”, relatou uma 
profissional da saúde.

Em nota, a Brigada Médi-
ca Cubana no Brasil lamen-
tou a morte do profissional, 
que no Paraná cumpria “com 
excelente conduta sua mis-
são”, diz o texto.

O ACIDENTE:
A aeronave seguia para 

Holguín, no leste do país. A 
cidade é a quarta mais popu-
losa de Cuba, com cerca de 
300 mil habitantes. Nos últi-
mos anos, a cidade também 
vem se firmando como desti-
no turístico para estrangeiros.

O avião era alugado de 
uma empresa mexicana pela 
companhia aérea estatal 
cubana. O voo, identificado 
como DMJ 0972, teria cerca 
de uma hora de duração.

A queda ocorreu às 12h08, 
hora de Cuba, 13h08 no ho-
rário de Brasília.  A Radio 
Habana Cuba informou que 
o avião caiu sobre uma estra-
da que liga Havana a Boyeros, 
próxima do aeroporto. 

Testemunhas nos arredo-
res relataram fumaça espessa 
na região do aeroporto. Jor-
nalistas da agência de notí-
cias AFP que estavam a cerca 
de 100 m do local do acidente 
afirmam que a aeronave está 
destruída e em chamas.

Família


