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Vara do Trabalho de Nova Esperança passa por Correição Ordinária
A Vara do Trabalho de Nova

Esperança recebeu na quar-

ta-feira, 12 de setembro, a

visita do Corregedor do Egré-

gio Tribunal Regional do Tra-

balho da 9ª Região, desem-

bargador, Dirceu Pinto Juni-

or, que esteve acompanhado

pelos assessores do Tribunal.

A Corregedoria Regional é um

órgão do Tribunal Regional

do Trabalho, com atribuições

administrativas, incumbido

da fiscalização, disciplina e

orientação administrativa da

atividade jurisdicional da Jus-

tiça do Trabalho de primeiro

grau. PÁG. 2

P. M.
apreende

quase meia
tonelada de

drogas em
Nova

Esperança
PÁG. 6

Pioneira Maria Aracy

Costa Vidual comemorou

80 anos de vida - PÁG. 12
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Número de acidentes cai e
de mortes aumenta nas
rodovias paranaenses

PÁG. 6

Richa afirma
que o Paraná
apoia redução
da tarifa de

energia
O governador Beto Richa
afirmou que o Paraná
apoia a redução no preço
das tarifas de energia
anunciada pela presiden-
te Dilma Rousseff, mesmo
com uma perda de arreca-
dação de ICMS estimada
pelo Estado em R$ 450
milhões por ano. “O Para-
ná participa efetivamente
deste esforço para reduzir
as tarifas de luz e a infla-
ção”, disse. PÁG. 3

Colégio Coração de Jesus:
participação ativa na história

de Nova Esperança
PÁG. 4

ESCOLINHA DO “GOL DE
PLACA” JOGA AMISTOSO

NESTE SÁBADO CONTRA TIME
DE MARINGÁ - PÁG. 7

HAUNEY MALACRIDA
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A
 Vara do Trabalho de
Nova Esperança recebeu
na quarta-feira, 12 de se-

tembro, a visita do Corregedor
do Egrégio Tribunal Regional
do Trabalho da 9ª Região, de-
sembargador, Dirceu Pinto Ju-
nior, que esteve acompanhado
pelos assessores do Tribunal.

A Corregedoria Regional é
um órgão do Tribunal Regional
do Trabalho, com atribuições
administrativas, incumbido da
fiscalização, disciplina e orien-
tação administrativa da ativida-
de jurisdicional da Justiça do
Trabalho de primeiro grau.

O desembargador foi recep-
cionado pelo juiz do trabalho
da Vara local, dr. Luiz Anto-
nio Bernardo, o presidente da
OAB subseção Nova Esperan-
ça, dr. Edson Olivatti, secretá-
ria geral da OAB, dra. Elizabe-
th Massumi Toi, advogado dr.
Wilson de Jesus Guarnieri, o
gerente geral da Caixa Nova
Esperança e PAB Vara do Tra-
balho José Luiz Poças e demais
servidores, que verificou o
bom andamento dos trâmites
processuais na Justiça do Tra-
balho da cidade.

Aproveitando a presen-
ça da reportagem o presidente
da OAB subseção Nova Espe-
rança, dr. Edson Olivatti pa-
rabenizou “a excelência dos

Vara do Trabalho de Nova Esperança passa por Correição Ordinária
Correição verificou
o andamento dos
processos, a
regularidade dos
serviços, o
cumprimento dos
prazos a que está
sujeito o
magistrado e
servidores além
dos demais
trâmites da Justiça
do Trabalho

FOTOS HAUNEY MALACRIDA

“Em Nova Esperança a Justiça do Trabalho está muito bem
assistida através do Dr. Bernardo”, enfatizou o desembargador,

dr. Dirceu Pinto Junior - Corregedor do Tribunal
Regional do Trabalho da 9ª Região

 Advogado dr. Guarnieri, Secretária Geral da OAB – dr. Massumi, Presidente da OAB
 dr. Edson Olivatti,  Corregedor do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região,

desembargador dr. Dirceu Pinto Junior, Gerente da Caixa – José Luiz Poças e o
Juiz do Trabalho, dr. Luiz Antonio Bernardo

Na presença do corregedor Dirceu Pinto Junior, o presidente da
OAB subseção Nova Esperança, dr. Edson Olivatti parabenizou

“a excelência dos trabalhos realizados pela Justiça do
Trabalho local que primam sempre pela celeridade processual”

trabalhos realizados pela Jus-
tiça do Trabalho local que pri-
mam sempre pela celeridade
processual, sempre com a efi-
ciência e competência nos jul-
gados que é peculiar do dr.
Bernardo”, depoimento res-
paldado pela secretária geral
da OAB, dra. Massumi Toi e
pelo advogado dr. Guarnieri.

CORREIÇÃO ORDINÁRIA
Para o desembargador a Cor-

reição tem papel fundamental
para o bom atendimento da
Justiça. “Entendo que a correi-
ção para ser construtiva, há
que ser precipuamente peda-
gógica. Aliás, este é o papel da
Corregedoria: orientar pedago-
gicamente os juízes e serven-
tuários quanto à correção,
transparência e celeridade dos
atos processuais, assim contri-
buindo para o exercício escor-
reito, eficiente e ético da pres-
tação jurisdicional. Considero,
portanto, que uma Correição
obtém seus melhores resulta-
dos quando longe de inspirar
intimidação, conduz sim a um

aperfeiçoamento da atividade
jurisdicional, já que seu obje-
tivo maior é a verificação da
correta prestação dos serviços
judiciários”, destacou o corre-
gedor, dr. Dirceu Pinto Junior.

A Corregedoria Regional do
TRT-PR tem por atribuição
exercer a correição permanen-
te, ordinária e extraordinária,
geral e parcial, sobre os órgãos
de primeiro grau da Justiça do
Trabalho do Paraná. Cada Uni-
dade Judiciária (Varas do Tra-
balho, Serviços de Distribui-
ção e Postos Avançados) é cor-
reicionada presencialmente
uma vez por ano. Na correi-
ção, o Corregedor examina
autos por amostragem e, dada
a sua atribuição de velar pelo
regular funcionamento dos
serviços judiciários de primei-
ro grau, ele observa, dentre
outros, o cumprimento de pra-
zos, recomendações, ordens
de serviço e provimentos, a
adoção de medidas voltadas ao
cumprimento de metas do
CNJ, a existência de boas prá-
ticas, a utilização de ferramen-

tas eletrônicas e convênios com
a Justiça do Trabalho (como é o
caso do BACENJUD), a assidui-
dade dos Juízes e as condições
em que se apresentam as insta-
lações físicas.

O Corregedor Regional é
eleito entre os Desembargado-
res do Tribunal do Trabalho
e, atualmente, o cargo é ocu-
pado pelo Desembargador Dir-
ceu B. Pinto Junior, que em
2012 já visitou cerca de 75%

das Unidades Judiciárias do
interior e da capital. Durante
as correições, que normalmen-
te duram um dia, além de fis-
calizar como se encontra o tra-
balho judiciário da Unidade,
o que é feito com base no Pro-
vimento Geral e da Corregedo-
ria, o Corregedor mantém con-
tato com os Juízes Titular e
Substituto e os servidores que
ali atuam, bem como se coloca
à disposição, em horário pre-

viamente agendado, para aten-
dimento aos jurisdicionados,
aos advogados, aos jornalistas
e à sociedade em geral. O re-
sultado da correição é materi-
alizado em uma ata, a qual é
repassada ao Juiz Titular da
Vara e disponibilizada na pá-
gina do Tribunal na Internet –
www.trt9.jus.br – no link Cor-
regedoria. Além disso, as atas
correicionais são apresentadas
ao Órgão Especial do Tribunal,
para aprovação.

Até o final do ano, serão cor-
reicionadas 103 Unidades Ju-
diciárias, sendo 86 Varas do Tra-
balho, 11 Serviços de Distribui-
ção e 06 Postos Avançados.

Apoio de Divulgação:



NOVA ESPERANÇA GERAL - 3
www.jornalnoroeste.comSexta-feira, 14 de setembro de 2012

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

Síndrome dos Ovários
Policísticos
A Síndrome, responsável por

30% dos casos de infertilidade fe-
minina,  é caracterizado pela falta
de ovulação e também pelo exces-
so de hormônios masculinos
(principalmente testosterona no
organismo ). A doença tem como
principal sintoma a ausência ou
irregularidades da menstruação,
principal queixa que os pacientes
ao consultório médico. Sem ovu-
lar, a mulher poderá ter dificulda-
de para engravidar. As paciente
pode apresentar também, excesso
de pelos no corpo, aumento de
peso, intensa oleosidade de pele,
espinhas e cravos, ovários aumen-
tados pelos cistos. O diagnóstico é
feito pela ultrassonografia e exa-
mes de sangue, glicemia e curva
de resistência a insulina. Vale a
pena ressaltar que nem sempre um
cisto de ovário faz o diagnóstico
da doença, podendo ser um tu-
mor ou endometriose. É importan-
te fazer  tratamento e acompanha-
mento  com ginecologista.

Mudando o Estatuto da
Criança e do Adolescente
p/ Enfermeira Mônica
Carraschi
A Câmara dos Deputados está

analisando o Projeto de Lei 267/
11, da Deputada Cida Borghetti (
PP-PR ), que estabelece punições
para estudantes que desrespeita-
rem  professores ou violarem re-
gras éticas e de comportamento da
instituição de ensino. Em caso de
descumprimento, o estudante in-
frator ficará sujeito a suspensão,
e  na hipótese de reincidência
grave, encaminhamento à autori-
dade judiciária competente.  Caso
aprovada, a proposta   muda o
Estatuto da Criança e do Adoles-
cente ( Lei 8.069/90 ) para incluir
a respeito aos códigos de ética e de
conduta como responsabilidade e
dever da criança e do adolescente
na condição de estudante. De
acordo com a Deputada Cida Bor-
ghetti, a indisciplina em sala de
aula tornou-se algo rotineira nas
escolas brasileiras e o número de
casos de violência física e verbal
contra os professores aumenta
assustadoramente, acabando na
maioria das vezes,  sem punição.
O Projeto já tramita em caráter
conclusivo e será analisado pelas
devidas Comissões. Fonte: http://
prismasfalando.blogspot.com/
2011/04/camara-analisa-projeto-
de-lei-que-pune.html

Dieta de nossas avós
Artigo interessante da edição de

12 de setembro da Revista Veja
comenta que há cerca  de 50 mi-
lhões de brasileiros  fazendo al-
gum tipo de dieta para emagrecer.
Com o passar do tempo, apenas
2% seguem as dietas de emagreci-
mento. Na maioria das vezes, são
a rigidez das dietas, radical de-
mais.  Tudo bobagens. A melhor
maneira de perder peso de forma
duradoura e saudável é comer de
tudo um pouco, sem radicalismo,,
conforme afirma nossos avós
americanos em excelente trabalho.
É a vitória do bom-senso. A expli-
cação é a seguinte: o aumento da
produção do hormônio grelina
pelo estômago quando estamos
com fome, faz cair a produção do
outro hormônio. a serotonina, o
hormônio do prazer. Se você tem
uma atividade  moderada, 1.700
calorias/dia e caminhadas de  40
minutos três vezes por semana são
excelentes e você poderá perder  até
1 kg por semana.

Brazuca é bola fora
Muitos entendidos da Língua

Portuguesa, inclusive os dicioná-
rios, questionam o nome  dado  a
bola oficial da Copa 2014. Brazu-
ca é o seu nome. Não é derivado
de Brasil, brasileiro. E se fosse,
seria brasuca, com esse.  O termo
nasceu em Portugal e tem sentido
depreciativo pelo sufixo “uca”, o
mesmo que mixuruca.  Pelo visto,
não vai pegar o nome dado a gor-
duchinha da Copa!

Mude sua vida
Pare de fumar, coma melhor,

ande menos de carro, faça mais

ENTRELINHAS
***Quem tem cargo comissionado na Prefeitura, é
importante saber que no dia 31 de dezembro você deverá
entregar o cargo, independente de quem for eleito, pois a
partir de 01 de janeiro de 2013, Maly não será mais
prefeita. Não adianta você ficar esperando as novas
nomeações nos cargos. Além disso, você estará facilitando
as novas composições da próxima
administração.***Muitos candidatos a vereadores
continuam  dizendo coisas que não são de sua alçada e já
estão sendo questionados pela comunidade – O papel do
vereador é de legislar e fiscalizar os atos do
Executivo.*** “Olha que coisa mais linda,
Mais cheia de graça, É ela menina
Que vem e que passa, No doce balanço, a caminho do mar,
Moça do corpo dourado
Do sol de Ipanema, O seu balançado é
mais que um poema
É a coisa mais linda que eu já vi passar....” Trecho da
Música Garota de Ipanema de Tom Jobim (1927-1994).

exercícios e tenha mais tempo
para você e família. Renata Ceri-
belli, apresentadora do Fantásti-
co/Rede Globo, dizendo que co-
mia muito em seu hábito antigo.
Como o novo hábito, Ceribelli con-
ta que começa o dia fazendo ca-
minhadas, comendo o necessá-
rio. A apresentadora Astrid Fon-
tenelle, do GNT é outra que mu-
dou de hábitos, andando mais a
pé, não ligando a televisão antes
de dormir, passando a leituras. Se-
gundo Astrid, os hábitos conso-
mem a metade de nosso tempo.
Pense em tudo isso e Mude a Sua
Vida também e Viva Mais e Feliz.

COISAS DO COTIDIANO
· A morte de uma gestante e

seu filho num hospital em Colo-
rado (40 km de Nova Esperança),
enquanto aguardava para ser
submetida a uma cesárea, reas-
cende e chama a atenção de to-
dos nós que militamos na Saúde
para maiores cuidados com as
gestantes, o que muitas vezes não
só em Nova Esperança como em
outros locais não são levados a
sério.

· Presidente Dilma reduziu em
16,2% o custo da energia elétrica
a partir de 2013;

· Brasil é o segundo país do
mundo em falta de mão de obra
especializada. A profissão mais
deficitária é a de Engenheiro;

· O jovem Marlon Teixeira, 21
anos, descoberto nas praias do
Balneário Camboriú, SC, é o mais
reconhecido e bem pago modelo
brasileiro. Veja neste Blog na in-
ternet!

· N construção de um condo-
mínio na Suíça, a obra foi sus-
pensa por terem achado no local,
um  ninho  com uma pata cho-
cando seus ovos. As máquinas
foram retiradas para não estres-
sar a pata e estão procurando um
novo local para o animal;

· Senadora Marta Suplicy é a
nova Ministra da Cultura;

· Brasil fez sucesso nas Parao-
limpíadas de Londres. Ficou em
sétimo lugar com 21 medalhas de
ouro;

· Violência em Benghazi, Líbia.
Bombardearam a Embaixada
Americana e mataram o embai-
xador John Cristhopher Stevens e
mais três americanos. Poderá ha-
ver retaliação pela irritação de
Obama;

Papisa Secreta
Oficialmente, sua santidade

era Inocêncio X (1574-1,655 ),
cujo seu pontificado foi marcado
por reformas institucionais, opo-
sição ao protestantismo e grande
atenção a arte. Mas nos bastido-
res  quem conduzia as ativida-
des, decisões, compromissos e  até
as  economias do Vaticano era
uma mulher de nome Olímpia
Maidachini  Phamphiliu, cunha-
da de Inocêncio. Segundo a his-
tória, foi a época em que o Vatica-
no teve as suas economias mais
controladas, reduzindo os salári-
os dos religiosos e luxos nas gas-
tronomias. Nada no Vaticano era
decidido sem passar pelas mãos
de Olímpia. Por essa razão era
conhecida como a papisa secreta.

Diesel e Biodiesel:
saiba a diferença
Praticamente, a todo o momen-

to ouvimos falar em Diesel e Bio-
diesesl. O diesel, é um óleo com-
bustível  derivado do petróleo, rico
em hidrocarbonetos (hidrogênios
e carbonos)e dependendo de suas
concentrações, pode ser adiciona-
do nitrogênio, enxofre e oxigênio.
Pode ser usado em carros, cami-
nhões, locomotivas, geradores elé-
tricos,  embarcações marítimas,
ônibus,etc. O biodiesel faz parte
da energia renovável ou seja, é
um combustível obtido através
das plantas ( óleos vegetais ) ou
dos animais  (gorduras animais)
por meio de uma reação química
com álcool ( metanol). Só pode
ser usado em motores que usam
o diesel podendo ser futuramente
o  substituto do  diesel. Os óleos
vegetais de soja, amendoim, ca-
nola, algodão. etc , são as princi-
pais matérias primas para o fa-
brico do biodiesel.

O
 governador Beto Ri-
cha afirmou que o
Paraná apoia a redu-

ção no preço das tarifas de
energia anunciada pela
presidente Dilma Rousse-
ff, mesmo com uma perda
de arrecadação de ICMS
estimada pelo Estado em
R$ 450 milhões por ano.
“O Paraná participa efeti-
vamente deste esforço para
reduzir as tarifas de luz e
a inflação”, disse.

Richa esteve em Brasí-
lia na terça-feira (10/09)
para a solenidade de assi-
natura da Medida Provisó-
ria que o governo federal
vai encaminhar ao Con-
gresso Nacional detalhan-
do a proposta de redução
de 16% nas tarifas, para
consumidores domésti-
cos, e até 28% para as in-
dústrias a partir de 2013.
Na média, a queda será de
20,2%.

Segundo o secretário da
Fazenda, Luiz Carlos Hau-
ly, a perda inicial na arre-

GOVERNO

Richa afirma que o Paraná apoia
redução da tarifa de energia

Richa revelou que nos próximos dias vai encaminhar
para a Assembleia Legislativa uma mensagem

propondo a inclusão de consumidores que gastam até
120 quilowatts/hora/mês no programa Luz Fraterna

Foto:ANPr

cadação do ICMS pelo Es-
tado chega a 2,5% de um
total de R$ 18 bilhões, que
é a previsão de recolhi-
mento para o ano. A dimi-
nuição atinge tanto as con-

tas do governo estadual e
quanto das prefeituras
dos municípios, que re-
cebem 25% do imposto
arrecadado.

“O governo federal fez

uma opção de transferir
recursos da esfera públi-
ca para os consumidores,
mas isso reduz ainda
mais a capacidade de in-
vestimentos do setor pú-
blico”, afirmou o secretá-
rio da Fazenda. Segundo
ele, a pasta fará um deta-
lhamento das perdas de
arrecadação com base no
texto da Medida Provisó-
ria.

LUZ FRATERNA

Richa também revelou
que nos próximos dias vai
encaminhar para a Assem-
bleia Legislativa uma men-
sagem propondo a inclu-
são de consumidores que
gastam até 120 quilowatts/
hora/mês no programa Luz
Fraterna. Atualmente, o
benefício chega a famílias
que consomem até 100
quilowatts/hora/mês. Cer-
ca de 230 mil residências
urbanas e rurais são con-
templadas com o benefí-
cio. AEN

CARICATURA DA SEMANA

DR. ALEXANDRE MANZOTTI
ADVOGADO

POR: PAULO NUNES

Brasília – Nas eleições
municipais de 2012, serão
eleitos 10,4% mais vereado-
res que em 2008. O aumen-
to no número de vagas nas
câmaras de Vereadores se
deve à Emenda Constituci-
onal 58, aprovada pelo Con-
gresso Nacional, e que resul-
tou em 5.390 novas cadei-
ras nos legislativos munici-
pais.

A emenda modificou a
fórmula de cálculo da quan-
tidade de vagas nos legisla-
tivos municipais e estabele-
ceu que, agora, elas variam
de nove cadeiras para cida-
des com até 15 mil habitan-
tes até 55 cadeiras para mu-

Rio de Janeiro - A ministra
da Secretaria de Políticas para
as Mulheres da Presidência da
República, Eleonora Menicuc-
ci, cobrou dos partidos políti-
cos maior ênfase no cumpri-
mento da Lei 9.504/97 – co-
nhecida como Lei das Eleições
- que prevê o preenchimento
de pelo menos 30% das can-
didaturas nas eleições propor-
cionais por mulheres. Para a
ministra, os partidos políticos
também deveriam dar mais
atenção às candidatas.

De acordo com o Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), o
número de candidaturas femi-
ninas alcançou 31,7%, supe-
rando o piso da legislação pela
primeira vez desde que a lei
entrou em vigor, há 15 anos. No
entanto, dos 190 candidatos a
prefeito nas 26 capitais, apenas
28 (15%) são mulheres.  A crí-
tica da ministra foi apresenta-
da em debate que marcou a ce-
lebração dos 80 anos do voto
feminino no Brasil, realizado na
Fundação Casa Rui Barbosa, em
Botafogo, zona sul do Rio de
Janeiro. 

Com relação à conquista do
percentual mínimo de candi-
datas, Eleonora Menicucci dis-
se que foi apenas um de di-
versos desafios que as mulhe-
res devem enfrentar na luta
por seus direitos. “Outro de-
safio  na reforma eleitoral é a
questão do financiamento da
campanha. Os partidos preci-
sam considerar que as candi-
daturas femininas são tão fun-

Próximas eleições terão mais vagas
para vereadores em todo o país

nicípios com mais de 8 mi-
lhões de pessoas. Pelo novo
cálculo, apenas cinco muni-
cípios tiveram reduzido o
número de vereadores que
serão eleitos, enquanto
1.695 aumentaram o núme-
ro de cadeiras. De acordo
com o Censo 2010, o país
tem 5.564 municípios.

Proporcionalmente, os es-
tados com municípios que
mais criaram vagas foram o
Pará (24,5%), Ceará (23,8%)
e Maranhão (18,6%). Já os
municípios do Tocantins fo-
ram os que menos criaram
vagas, com aumento de ape-
nas 2,7%.

De acordo com levanta-

mento feito pela Confedera-
ção Nacional dos Municípi-
os (CNM), disputam as
57.434 vagas de vereador,
em todo o país, 432.867
candidatos. As mulheres ain-
da são minoria entre eles,
somando 31,5% das candi-
daturas. Ao todo, 296.810
homens disputam as câma-
ras municipais, enquanto
136.057 mulheres são can-
didatas.

O partido que mais tem
mulheres disputando uma
vaga em câmaras de verea-
dores é o PSTU, com 42%.
O PCO, com 38,5%; o PCB,
com 27,1%; e o PSD, com
29,9% são os que têm me-

nos mulheres concorrendo.
Os dois últimos partidos
não estão atendendo às obri-
gações da legislação eleito-
ral, que estabelece cotas
mínimas de 30% para um
dos sexos.

Em números absolutos,
São Paulo é o estado com
mais candidatos a vereado-
res: são 75.160 ao todo.
Minas Gerais segue em se-
gundo lugar com 67.865. Já
Roraima é o estado com me-
nos candidatos em seus
municípios, com 1.508 pes-
soas concorrendo às câma-
ras municipais nas eleições
que ocorrerão em 7 de ou-
tubro. Abr

Candidaturas femininas superam
percentual definido em lei

damentais quanto as dos ho-
mens e, portanto, [também]
precisam de recursos”, afir-
mou.

De acordo com Eleonora
Menicucci, sem a mudança do
comportamento feminino, a
partir da década de 70, quan-
do as mulheres começaram a
ingressar no mercado de tra-
balho, o Brasil não elegeria
Dilma Rousseff como presi-
denta da República. Porém, se-
gundo ela, essa mudança não
é observada nos cargos execu-
tivos estaduais e municipais.

“Quando nós olhamos para
os executivos estaduais e mu-
nicipais, isso não se repete,
por mais que, nesta eleição, nós
tenhamos mais mulheres do
que há quatro anos concorren-
do a cargos executivos, ou
seja, mais mulheres estão con-
siderando a sua autonomia
para se candidatar à política”,
ressaltou.   

Segundo a pesquisadora da
Fundação Casa Rui Barbosa e
professora da Universidade
Federal de Juiz de Fora, Cláu-
dia Maria Ribeiro Viscardi,
apesar de as mulheres consti-
tuírem 52% do eleitorado fe-
minino, somente 9% são elei-
tas. “O  nível de eleição de
mulheres é inferior a de ou-
tros países onde os direitos
foram conquistados depois do
Brasil. Por que as mulheres
não estão sendo eleitas, ape-
sar de ter conquistado esse
direito há 80 anos?”, questio-
nou. Abr.
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N
o início de 1925, a
Companhia de Terras
Norte do Paraná ad-

quiriu junto ao Governo do
Estado, 450.000 alqueires
de terra. Nesta aquisição es-
tavam englobadas as terras
pertencentes ao atual muni-
cípio de Nova Esperança.

Comitivas exploradoras
comandadas por Antonio
Moraes de Barros começam
a colonização desta região.
Partem de Presidente Pru-
dente, percorrendo com
dois carros “Ford”, 100 km.
De estradas em péssimas
condições até se depararem
com o Rio Paranapanema.
Daí partem a cavalo, por um
picadão, um verdadeiro tú-
nel dentro da mata frondo-
sa. Caminharam durante
bom tempo até se depararem
com uma pequenina Capela
construída de tijolos toscos
e coberta de sapé. Alguns
anos depois o local ficou
conhecido como “Capeli-
nha”, que foi mantida pelo
administrador de todo o em-
preendimento da Compa-
nhia de Terras.

Em 1948 começou a
abertura da cidade, para
onde vieram correntes mi-
gratórias de todas as regiões
brasileiras e que permitiam
um grande desenvolvimen-
to.

A mudança do nome “Ca-
pelinha” para o de “Nova Es-
perança”, deveu-se à exis-
tência de outra cidade ho-
mônima no interior do Es-
tado de Minas Gerais. Pre-
sume-se que o nome “Nova
Esperança” fora escolhido
porque o povoado de “Espe-
rança” (atual distrito de Ba-
rão de Lucena). No dia 14
de novembro de 1951 foi
aprovada a criação do mu-
nicípio pela Lei Estadual nº
790.

Sabe-se que os primeiros
moradores do município fo-
ram José Xavier de Barros e
D. Benedita Xavier de Bar-
ros, Heriberto Brunning,
Goldschimidt Heng, João
Miranda, José Rodrigues,
Levi Linhares, Família Fabri-
ni e outros.

O pequeno município co-
meçava a se desenvolver,
com a instalação e abertura
do comércio e de utilidade
pública. Isto atraiu muitas
famílias, muitas crianças e
jovens precisando de instru-
ção.

Por vontade e iniciativa
do Padre José Roldan, 1º vi-
gário do município, surge na
atual Praça da Igreja Matriz,
uma escola de madeira, re-
sultado da transformação de
3 barracas de quermesse em
salas de aula. Essa escola re-
cebeu o nome de Escola
Nossa Srª da Esperança,
mantida pela Paróquia.

A primeira diretora foi Mí-
tico Komoguchi e as primei-
ras professoras foram: Juli-
eta Mesquita, Rita Mercedes
Amorim e Terezinha Zeferi-
no, entre outras. Era o ano
de 1958.

O Pároco, por ter muitos
compromissos, interveio
com pedidos de ajuda na ad-
ministração da Escola, jun-
to ao Bispo Diocesano D.
Jaime Luiz Coelho.

INÍCIO
No dia 06 de janeiro de

1959, as primeiras Irmãs Ze-
ladoras do Sagrado Coração
de Jesus eram festivamente
recebidas na Paróquia Sa-
grado Coração de Jesus em
Nova Esperança. Foram re-
cebidas pelo Pároco, por D.
Jaime, Pedro Zanusso (pre-

MEMÓRIA

Colégio Coração de Jesus: participação
ativa na história de Nova Esperança

15 de fevereiro de 1959 –
Irmã Domingas Brotto

durante o lançamento da
Pedra fundamental

1969 – Ginásio Coração de Jesus

Turma da 8ª série (4º ano do Ginásio) – Ano 1969

Padre José Antônio Roldan - Fundador
da Escola Paroquial Nossa

Senhora da Esperança

FOTOS: ARQUIVO

feito municipal), outras au-
toridades locais e por toda
a comunidade ansiosa.

As Irmãs escaladas para a
fundação foram: Ir. Ciríaca
Rampo, superiora; Ir. Do-
mingas Brotto e Ir. Romual-
da Juliani.

Para as Irmãs que perma-
neceriam aqui, a viagem de-
morou 23 horas. Fora feita
de Jeep de Curitiba até Nova
Esperança e a demora de-
veu-se ao mau tempo. No
início de fevereiro começa-
ram as matrículas e as aulas
tiveram início no dia 16.
Além das atividades escola-
res, as Irmãs Apóstolas ser-
vem a população da cidade,
prestando serviços de assis-
tência social no município,
nas diversas pastorais da Pa-
róquia.

O número de alunos foi

aumentando e a
pequena Escola
de madeira já
não atendia a
todas as neces-
sidades. Inicia-
se então a cons-
trução do Colé-
gio N. Srª da Es-
perança, de al-
venaria, com o
lançamento da
Pedra Funda-
mental no dia
15 de fevereiro
de 1959.

Em março de
1959 foi organi-
zada pelo Vigá-
rio com aprova-
ção do Bispo,
uma comissão
que se encarre-
garia de angari-
ar fundos para a

construção do Colégio, a
qual ficou assim constituí-
da: Presidente: Nelson Car-
doso Silveira, Secretária: Ir.
Domingas Brotto, Tesourei-
ra: Ir. Ciríaca Rampo; Mem-
bros: Srs. Benedito Silveira,
João Martins Salvático, Jor-
ge Nagaoka, José Fillus e
Miran Pirih.

Embora houvessem mui-
tas dificuldades, tais como
falta de água encanada, luz
elétrica, não faltava boa
vontade das pessoas envol-
vidas.

No começo de 1960, a
Escola foi transportada do
pátio da Matriz  para o ter-
reno próprio do Colégio. Ao
lado da Escola (provisória),
os próprios alunos, oriundos
tanto da zona rural quanto
urbana, auxiliaram no trans-
porte de material em suas

horas de folga. O prédio fi-
cava pronto e era necessá-
rio ampliar os cursos. Em
1965 surge o Curso Ginasi-
al, com a denominação “Gi-
násio Coração de Jesus”. As
duas Escolas que funciona-
vam sob a mesma direção
(Ir. Domingas) e no mesmo
edifício fundiram-se com a
denominação de “Colégio
Coração de Jesus”. Em 1975,
sob a direção da Ir. Carmeli-
na Massarotto, fica reco-
nhecido o curso pré-escolar
e a Escola passa a denomi-
nar-se Escola Coração de
Jesus.

ATUALMENTE
O Coração de Jesus cres-

ceu, a passos largos, e hoje,
conta com alunos de Educa-
ção Infantil ao Ensino Mé-
dio. A Equipe Educacional
prima por um trabalho sério
e de qualidade. Oferece,
além do conhecimento cien-
tífico, aprendizagens para a
vida, abrindo um grande le-
que de possibilidades cultu-
rais, cognitivas, humanas,
relacionais, espirituais e so-
ciais, preparando seus alu-
nos para a complexidade  da
vida,  e de um mundo mar-
cado por contínuas mudan-
ças e transformações, em
todas as dimensões.

O Carisma e espiritualida-
de deixados pela Fundado-
ra Madre Clélia Merloni são
a marca que a caracteriza
como Escola Católica e si-
naliza os caminhos e metas
que deve seguir e alcançar.

O sábio pensamento de
Madre Clélia, impulsiona
toda comunidade educativa,
a retomar sempre a cami-
nhada, com renovado ardor,
pois, para ela:  “Cada ponto
de chegada é um novo pon-
to de partida”.

O CIESC Coração agrade-
ce a comunidade novaespe-
rancense pela confiança de-
positada em seu trabalho e
está sempre de portas aber-
tas para acolher a todos que
adentram suas portas, na
esperança de fazer parte des-
ta grande família, que se
empenha e não mede esfor-
ços para atingir seus objeti-
vos, e assim, especializar
gente feliz.

De maneira inédita para
Nova Esperança e fazendo
valer a democracia e o di-
reito a informação o Jornal
Noroeste apresentou duran-
te quatro edições uma Série
de Entrevistas com os can-
didatos a prefeitura de Nova
Esperança. Pela ordem do
sorteio que aconteceu na
sede do Jornal, Moacir Oli-
vatti (PPS), Gerson Zanusso
(PSD), Rafael Kreling (PSDC)
e Junior Moser (PSDB) pude-
ram dizer em espaços seme-
lhantes o porque colocaram
seus nomes para a avaliação
popular, expuseram suas
ideias, apontaram proble-
mas e soluções, bem como
apresentaram suas propos-
tas para a Nova Esperança
que um deles irá administrar
a partir de janeiro de 2013.

Em sua entrevista publi-
cada na edição de sexta-fei-
ra, 17 de agosto, o candida-
to do PPS, Moacir Olivatti
quando questionado sobre a
sua principal proposta des-
tacou, “administrar de for-
ma ética e com perfil de Ge-
rente de Cidade”. Pergunta-
do sobre a diferença do Mo-
acir Olivatti para os demais
candidatos a resposta foi: “O
que me diferencia são mi-
nhas propostas e a forma
como enxergo a administra-
ção pública. Além disso, pos-
so citar também a minha ex-
periência e capacidade ad-
ministrativa, já comprova-
das de realizar grandes mu-
danças com poucos recur-
sos, em entidades públicas e
privadas”.

Já na segunda entrevista
publicada na edição de sex-
ta-feira, 24 de agosto, o can-
didato do PSD, Gerson Za-
nusso quando questionado
sobre a sua principal pro-
posta destacou, “O compro-
metimento da administração
municipal para com as ne-
cessidades das famílias de
nossa cidade, voltado ao
bem-estar e a preocupação
em investir na qualidade de
vida”. Perguntado sobre a di-
ferença do Gerson Zanusso
para os demais candidatos a
resposta foi: “O fato de já ter
sido Prefeito de Nova Espe-
rança na gestão 2001/2004
diferencia minha pessoa dos
demais candidatos, não por
haver ocupado o cargo em si,
mas pelos resultados positivos
que alcançamos”.

Na terceira entrevista pu-
blicada na edição de sexta-
feira, 31 de agosto, o candi-
dato do PSDC, Rafael Kre-
ling quando questionado so-
bre a sua principal proposta
destacou, “Cuidar das pes-
soas. Quem cuida das pes-
soas cuida da cidade. Im-
plantar uma gestão pública
empreendedora e eficiente
voltada a vocação da cidade
e a sua gente”. Perguntado
sobre a diferença do Rafael
Kreling para os demais can-
didatos  a resposta foi: “Os
outros candidatos já partici-
param da administração pú-
blica ou no mínimo concor-
reram ao cargo. É a primei-
ra vez que eu e meu vice par-
ticipamos de uma eleição.
Estamos de encontro ao de-
sejo da maioria da popula-
ção que é o da renovação.
Nós representamos a verda-
deira renovação, não esta-
mos ligados a nenhum gru-
po político ou financeiro.
Isso nos dá a oportunidade
de chegarmos livres a prefei-
tura e fazer a mudança que

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.comOPINIÃO
José Antônio Costa

joseantoniorc@ig.com.br

www.opiniao-zeh.blogspot.com

O que dizem os
candidatos a prefeito de

Nova Esperança
a população exige e necessi-
ta”.

Encerrando as entrevis-
tas, na edição de quinta-fei-
ra, 06 de setembro, o candi-
dato do PSDB, Junior Moser
quando questionado sobre a
sua principal proposta des-
tacou: “A minha grande pro-
posta é de promover ações
para as pessoas que vivem
em nosso município serem
mais felizes, realizadas, com
saúde, educação, esporte e
lazer, cultura, com emprego
e salário, com qualidade de
vida e aptas a enfrentar os
desafios de nossa época”.
Perguntado sobre a diferen-
ça do Junior Moser para os
demais candidatos  a respos-
ta foi: “Sou jovem, determi-
nado e tenho uma agenda
positiva. Sou experimentado
pela vida, pelo trabalho e
sou empreendedor. Serei um
agente de progresso capaz de
melhorar as condições de
vida, principalmente das pes-
soas que mais precisam do
poder público.”

Enfim... aqui procurei co-
locar apenas alguns tópicos
dos muitos abordados em
cada entrevista pelos candi-
datos.

A campanha definitiva-
mente ganhou as ruas, e
como em toda eleição, infe-
lizmente muitos boatos tam-
bém de todos os lados. Essa
eleição tem a “novidade” das
redes sociais serem utiliza-
das também para baixar o
tom da campanha.

Faltando exatos 24 dias
para a decisão o corpo a cor-
po é intensificado nas ruas
de Nova Esperança, os qua-
tro candidatos à prefeitura
têm caminhado muito em
busca do voto, e ainda é vi-
sível que muitos eleitores
estão indecisos, por isso o
corpo a corpo é imprescin-
dível neste momento. Se há
eleitores indecisos quanto
aos prefeituráveis, o que di-
zer então quanto aos verea-
dores, a busca de votos tor-
na-se ainda mais intensa já
que das nove vagas da Câ-
mara, três candidatos não
concorrem, sendo eles, Juni-
or Alberton (DEM), Vera Bo-
regas (PT), candidata a vice
prefeita de Moacir Olivatti e
Fábio Yamamoto (PSD), can-
didato a vice prefeito junto
com Gerson Zanusso. Acre-
dita-se que a atual legisla-
tura sofrerá mudanças em
seu quadro, com as três va-
gas em aberto é possível acre-
ditar que até quatro novos
nomes surgirá no legislativo
em 2013.

É óbvio que isso são ape-
nas suposições, pois o que
define uma eleição é o voto
na urna no domingo, 07 de
outubro. Até lá é esperar, e
cabe a cada candidato usar
as suas estratégias para bus-
car os tão preciosos votos dos
eleitores já que na democra-
cia existe a eleição que  é o
processo pelo qual um gru-
po designa um de seus inte-
grantes para ocupar um de-
terminado cargo com apelo
a uma votação. A eleição é
o processo de escolha dos
indivíduos que exercerão o
poder soberano, concedido
pela população através do
voto, tornando-se assim, os
representantes de Nova Es-
perança para o executivo e
legislativo através do voto
dos eleitores. Está em suas
mãos eleitor de Nova Espe-
rança o futuro da cidade.

 “Contende, Senhor, com aqueles que
contendem comigo; combate contra os que me

combatem”. Salmos 35:1
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O
 cantor Thalles Rober-
to e sua banda estarão
hoje a noite se apre-

sentando em Maringá, no
Parque de Exposições Fran-
cisco Feio Ribeiro. O even-
to foi organizado pela Rádio
Todo Dia FM – 106,5 mhz.

 Com uma historia de vida
marcada por superações,
Thalles tem levado a muitas
pessoas não só boas can-
ções, mas, transformação de
comportamento, gerando
assim esperança de uma
vida melhor a pessoas que
são influenciadas por suas
ministrações.

Com uma voz de poten-
cia e forte carisma, Thalles,
cresceu cantando na igreja
onde seu pai Pr. Job, era re-
gente do coral. Ainda muito
jovem começou a ser procu-
rado por profissionais da

Ex-Jota Quest e agora cantor gospel, Thalles
Roberto estará hoje a noite em Maringá

Dono de um
talento
diferenciado,
Thalles invade o
segmento
musical tornando
se referencia em
qualidade e
compromisso
com suas
convicções

musica, onde foi indicado
para integrar o time de mú-
sicos como back vocal das
bandas Jota Quest, Jamil e
Uma Noites, e ainda recebeu
convites de inúmeros artis-
tas, dentre estes Ivete San-
galo, chegando a participar
de um dos especiais de fim
de ano de Roberto Carlos.
Podemos acrescentar tam-
bém suas composições para
artistas como Luciana Me-
llo, Seu Jorge dentre outros.

Seu primeiro trabalho,
“Na Sala do Pai”, produzi-
do por ele mesmo, um dis-
co inteiramente autoral,
alcançou vendas superio-
res a 200 mil copias entre
CD e DVD, onde as can-
ções logo se tornaram as
mais executadas nas prin-
cipais emissoras de rádios

cional em parceria com a
Full Sail University - USA,
projeto este que esta sendo
gravado na Califórnia e Or-
lando, sendo produzido por
Sebastian Krys, renomado
produtor musical que já tra-
balhou com grandes nomes
da musica Mundial, tais
como: Rick Martin, Gloria
Stefan, Will Smith, The Bla-
ck Eyed Peas, dentre outros.

O dia 26 de fevereiro de
2012, para o cantor Thalles,
será inesquecível. Durante o
culto dominical em sua igre-
ja, o cantor foi ordenado ao
ministério pastoral. A con-
sagração foi realizada pelo
seu pai, o pastor Job Rober-
to .  Ele, que lutou em ora-
ção por 7 anos para ver o
filho de volta aos caminhos
do Senhor, pôde, enfim, re-
alizar um antigo sonho. “Sou
um homem mais que vence-
dor e explico. Acabe foi rei,
mas não deixou sucessor, e
eu tinha esse medo. Hoje,
me alegro, porque era meu
sonho ordenar meu filho
como pastor e, agora, estou
deixando um sucessor”, des-
tacou.

SERVIÇO:
Show Thalles Roberto
Informações/convites:

Rádio Todo Dia FM
(44) 3227-1065
9912-2008 – C/ André
www.fmtododia.com.br/

thalles

O Cantor Thalles Roberto, sob o título “ Uma história escrita
pelo dedo de Deus” – estará hoje à noite juntamente com sua
banda se apresentando no Parque de Exposições de Maringá

DIVULGAÇÃO

gospel de todo o Brasil.
Seu mais recente trabalho

é o álbum em CD e DVD
duplo intitulado “Uma His-
toria escrita pelo dedo de
Deus”, gravado no Chevro-
let Hall em Belo Horizonte,
lançado a apenas 5 meses,
já obteve a marca de mais
250 mil copias vendidas.

Nas redes sociais e canais
de vídeos da internet, suas
canções acumulam milhões
de visualizações, onde des-
tacamos a canção “Arde ou-
tra Vez” e “Deus da minha
Vida”, ambas com mais de
2,5 milhões de acessos cada.

A consequência tem sido
tão satisfatória, ecoando as-
sim em países da Europa,
Asia e na America do Nor-
te, onde gerou convite para
intitular um projeto interna-

Leila Ferreira
Estamos obcecados com

“o melhor”.
Não sei quando foi que

começou essa mania, mas
hoje só queremos saber do
“melhor”.

Tem que ser o melhor
computador, o melhor car-
ro, o melhor emprego, a
melhor dieta, a melhor ope-
radora de celular, o melhor
tênis, o melhor vinho.

Bom não basta.
O ideal é ter o top de li-

nha, aquele que deixa os
outros pra trás e que nos dis-
tingue, nos faz sentir impor-
tantes, porque, afinal, esta-
mos com “o melhor”.

Isso até que outro “me-
lhor” apareça e é uma ques-
tão de dias ou de horas até
isso acontecer.

Novas marcas surgem a
todo instante.

Novas possibilidades tam-
bém. E o que era melhor, de
repente, nos parece supera-
do, modesto, aquém do que
podemos ter.

O que acontece, quando

só queremos o melhor, é que
passamos a viver inquietos,
numa espécie de insatisfação
permanente, num eterno de-
sassossego.

Não desfrutamos do que te-
mos ou conquistamos, porque
estamos de olho no que falta
conquistar ou ter.

Cada comercial na TV nos
convence de que merecemos ter
mais do que temos.

Cada artigo que lemos nos
faz imaginar que os outros (ah,
os outros…) estão vivendo me-
lhor, comprando melhor,
amando melhor, ganhando
melhores salários.

Aí a gente não relaxa, por-
que tem que correr atrás, de
preferência com o melhor tê-
nis.

Não que a gente deva se aco-
modar ou se contentar sempre
com menos. Mas o menos, às
vezes, é mais do que suficien-
te.

Se não dirijo a 140, preciso
realmente de um carro com
tanta potência?

Se gosto do que faço no meu
trabalho, tenho que subir na

A R T I G O

A obsessão pelo melhor
empresa e assumir o cargo de
chefia que vai me matar de es-
tresse porque é o melhor cargo
da empresa?

E aquela TV de não sei
quantas polegadas que acabou
com o espaço do meu quarto?

O restaurante onde sinto
saudades da comida de casa e
vou porque tem o

“melhor chef”?
Aquele xampu que usei du-

rante anos tem que ser aposen-
tado porque agora existe um
melhor e dez vezes mais caro?

O cabeleireiro do meu bair-
ro tem mesmo que ser trocado
pelo “melhor cabeleireiro”?

Tenho pensado no quanto
essa busca permanente do me-
lhor tem nos deixado ansiosos
e nos impedido de desfrutar o
“bom” que já temos.

A casa que é pequena, mas
nos acolhe.

O emprego que não paga
tão bem, mas nos enche de ale-
gria.

A TV que está velha, mas
nunca deu defeito.

O homem que tem defeitos
(como nós), mas nos faz mais

felizes do que os homens
“perfeitos”.

As férias que não vão ser
na Europa, porque o dinhei-
ro não deu, mas vai me dar
a chance de estar perto de
quem amo…

O rosto que já não é jo-
vem, mas carrega as marcas
das histórias que me consti-
tuem.

O corpo que já não é mais
jovem, mas está vivo e sente
prazer.

Será que a gente precisa
mesmo de mais do que isso?

Ou será que isso já é o me-
lhor e na busca do “melhor”
a gente nem percebeu?

Sofremos demais pelo pou-
co que nos falta

e alegramo-nos pouco
pelo muito que temos.

LEILA FERREIRA
Leila é jornalista minei-

ra, com mestrado em
Letras e doutora em

comunicação em Londres,
que optou por viver uma

vida mais simples, em
Belo Horizonte/MG.

Um motorista de caminhão do Paraná que trabalhava
para a Syngenta conseguiu na Justiça uma indenização de
R$ 10 mil por ter sido obrigado a trabalhar no dia do veló-
rio da própria mãe, ficando impossibilitado de velar a fale-
cida.

O trabalhador também não teve direito aos dois dias de
licença remunerada em caso de morte familiar, previsto na
legislação trabalhista.

O empregado recorreu à justiça, e teve reconhecido, pelo
TRT (Tribunal Regional do Trabalho) da 9ª Região, o direito
à indenização por danos morais, fixada em R$ 10 mil.

A decisão foi mantida pelo TST (Tribunal Superior do
Trabalho), sendo que o pedido do motorista de aumentar o
valor da indenização não foi acatado.

Para o ministro do TST Ives Gandra Martins, relator do
caso, ao mensurar o valor da indenização, o TRT observou
o princípio da razoabilidade, levando em consideração o
critério relativo à extensão do dano.

A reportagem entrou em contato com a Syngenta às 11h00,
mas ainda não obteve retorno. UOL

SÃO PAULO - A Abeiva,
entidade que abriga importa-
dores de carros, disse hoje que
o setor deverá cortar mais cin-
co mil vagas de trabalho até o
fim do ano. Desde janeiro, 10
mil postos foram eliminados
pelas empresas de importação
de carros, levando o quadro de
funcionários para 25 mil pes-
soas.

De acordo com Flavio Pado-
van, presidente da Abeiva,
esse ajuste se deve a uma com-
binação de fechamento de lo-
jas e enxugamento de custos,
diante da retração de 27,5%
nas vendas acumuladas entre
janeiro e agosto, na compara-
ção com igual período de 2011.

Empresa irá indenizar motorista impedido
de ir ao velório da própria mãe

Importadores de carros
devem demitir mais 5 mil

até o fim do ano
Para 2012, a Abeiva ainda

prevê o recuo de 40% nas ven-
das de marcas sem fábricas no
Brasil, como a Kia Motors e as
chinesas Jac Motors e Chery.
Diante desse cenário, o setor
ainda aguarda a liberação pelo
governo de cotas de importa-
ção sem o acréscimo de 30
pontos percentuais do IPI.

Padovan afirmou que a
medida foi prometida pelo
governo, mas o anúncio vem
sendo adiado desde maio. A
expectativa da Abeiva, agora,
é a de que o governo confir-
me o incentivo até o fim des-
te mês, junto com a regula-
mentação do novo regime
automotivo. UOL

Aproxima-se a data em
que iremos escolher o nosso
prefeito e vereadores para
governar os destinos políticos
de nossa cidade. Além da
capacidade pessoal de lide-
rar uma boa equipe, o pre-
feito necessita compor um
secretariado atuante e com-
prometido com a administra-
ção pública. Muitas vezes os
critérios técnicos acabam
sendo deixados a um segun-
do plano, pois na maioria
das vezes quem integra as
secretarias são pessoas indi-
cadas por correligionários
que cooperaram, muitas ve-
zes financeiramente na cam-
panha. Até mesmo os própri-
os companheiros de grupo
acabam sendo “encaixados”
para ocupar a pasta, pois na
filosofia política, “é preferí-
vel ter um aliado, mesmo que
não muito competente” do
que um adversário, mesmo
que este tenha maiores ca-
pacidades. Urge a mudan-
ça de mentalidade e quebra
de paradigmas. Mas como
aliar competência com com-
panheirismo? Essa fórmula
depende de quão grandes
forem às amarras políticas
para se chegar ao cargo pre-
tendido de prefeito. Maior do
que o compromisso com os
companheiros, são as res-
ponsabilidades para com
aqueles que o elegera.

As Secretarias precisam
trabalhar em sintonia com os
anseios do povo.  Para ser
prefeito depende do despren-
dimento pessoal aliada a
capacidade de governar,
aglutinando todas as ten-
dências ideológicas e parti-
dárias. É preciso determinar
que os compromissos devam
ser assumidos em consonân-
cia com os interesses da po-
pulação e não com vontades
pessoais alicerçadas na vai-
dade ou nos desejos deste ou
daquele grupo político.

A política municipal não
pode ser um jogo de apos-
tas. Também os grupos polí-
ticos não devem considerar
os seus próprios interesses
em detrimento do desejo da
maioria que venha eleger
seus postulantes.

Atualmente, com a expo-
sição nos meios de comuni-
cação, os candidatos preci-
sam expressar suas idéias de
forma clara, com projetos
viáveis e transparentes.

Engana-se quem pensar
que sairá vitorioso em virtu-
de dos aplausos de claque-
tes de aluguel ou de compras
de votos de cabresto com
pagamento feito através de
marmitex comprada no bar
da esquina.  É preciso votar
em candidatos que pensem
na coletividade. Estar envol-
vido na política é uma situ-
ação mais superficial. São
necessários políticos com-
prometidos com as causas
que nas épocas de campa-
nha dizem defender. Isto me
faz lembrar da história da
galinha e do porco:

Estavam um dia o porco e
a galinha passeando pela
fazenda, quando chegou o
fazendeiro e lhes propôs um
desafio: eles seriam respon-
sáveis por preparar um café
da manhã diferente a cada
dia da semana pelas próxi-
mas duas semanas. No caso
de falha, definida pela falta
de um cardápio variado em
um desses dias, o café da
manhã seria preparado pelo
próprio fazendeiro que, sem
opção, prepararia bacon
com ovos para começar o dia.

Estavam ambos motiva-
dos, o porco e a galinha, a
cumprir a missão e entregar

APENAS ENVOLVIDO

OU PLENAMENTE

COMPROMETIDO?
um cardápio diferente a
cada dia pelas próximas
duas semanas. Nos primei-
ros dias tudo correu bem, o
porco sempre de maneira
pró-ativa começava o dia a
pensar no cardápio para o
dia seguinte, dividia as ta-
refas necessárias para se-
parar os ingredientes para
a nova receita, pensava em
formas inovadoras de cum-
prir as metas e era ajuda-
do pela galinha que cum-
pria as tarefas a ela atribu-
ídas.

Com o passar dos dias,
as receitas ficaram cada
vez mais elaboradas e o
porco gastava grande par-
te do seu dia preparando os
pratos que seriam servidos
ao fazendeiro. Com isso não
tinha tempo para atribuir as
tarefas para a galinha. Que
por sua vez aproveitava o
tempo livre para ciscar o
chão e procurar minhocas.
Isso limitava o tempo dis-
ponível ao porco que traba-
lhava ainda mais para
cumprir as metas.

O final dessa fábula
você já pode prever: o fa-
zendeiro não é atendido
nas suas solicitações, o
porco vira bacon e a gali-
nha, depois de ceder um
ovo, continua ciscando e
procurando minhocas
como se nada tivesse
acontecido…

A história da galinha e
do porco fala sobre envol-
vimento e comprometi-
mento.

Agora eu pergunto,
quem está envolvido e
quem está comprometido?
Nas empresas, na socieda-
de, na política, em tudo, há
esses dois grupos: os envol-
vidos e os comprometidos.
Parece ser a mesma coisa,
mas não é.

Os envolvidos sempre
querem ser reconhecidos
pelo que fazem. Os com-
prometidos sempre reco-
nhecem quem faz. Para os
envolvidos sempre há pro-
blemas e dificuldades.
Para os comprometidos,
sempre há soluções e ener-
gia. O envolvido toma es-
paço. O comprometido
constrói o seu espaço. A re-
lação com um evolvido é de
curto prazo, enquanto que
com o comprometido con-
segue-se manter uma rela-
ção de longo prazo.

Não pode uma única
pessoa governar a cidade
para o seu bel prazer. Os
vícios oriundos do exercí-
cio do poder poderão fazê-
lo usar em benefício pró-
prio. É preciso escolher
bem. É necessário analisar
aqueles que desde então
rodeiam os candidatos,
pois estes, sem sombra de
dúvidas estarão mais pró-
ximos de compor o quadro
de secretariado, no qual as
ações do governo munici-
pal se fará pulverizar, che-
gando até o povo.

Vote em pessoas com-
prometidas. Os envolvidos
já são muitos, mas permi-
ta a metáfora, os compro-
metidos se preciso forem,
darão “a própria vida”, de-
sempenhando com zelo e
ética as suas atribuições.
Pense nisso!

“A política é como
nuvem. Você olha e
ela está de um jeito.
Olha de novo e ela

já mudou”
Magalhães Pinto

(1909-1996).
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A
 Polícia Militar apre
endeu 481 kg de ma
conha e 5 kg de haxi-

xe na madrugada da últi-
ma terça-feira (11). As dro-
gas estavam em um veícu-

NARCOTRÁFICO

P. M. apreende quase meia tonelada
de drogas em Nova Esperança

A droga estava
em um veículo
Renault Clio, com
placas de Vila
Velha (ES) que foi
abordado na PR
463, por volta das
4h.  Além de 481
kg de maconha
foram
encontrados
também 5 kg
de haxixe

O número de acidentes e
feridos diminuiu, mas o de
mortos aumentou nas rodovi-
as estaduais, durante o feria-
do prolongado de Sete de Se-
tembro, em comparação com o
mesmo período do ano anteri-
or. Os dados da “Operação In-
dependência” foram divulga-
dos nesta segunda-feira (10)
pelo Batalhão de Polícia Rodo-
viária (BPRv).

Neste ano, foram registra-
dos 168 acidentes, com 157
feridos, contra 197 acidentes
e 171 feridos em 2011. O nú-
mero de mortos, ao contrário,
aumento nas estradas parana-
enses, de 11 no ano passado
para 24 neste feriado. O nú-
mero de atropelamentos subiu
de seis do feriado do ano pas-
sado para sete neste ano. A
operação contou com radares
eletrônicos, policiamento nos
principais pontos, utilização de
aparelhos bafômetros, bloque-
ios e inversão de pista.

De acordo com o major Bru-
no Soares da Silva, subcoman-
dante do BPRv, foram emiti-
das 4.872 notificações por ex-
cesso de velocidade nas estra-
das no Paraná. "Este tipo de in-
fração, aliada à confiança extre-
ma ao volante fazem com que o
motorista descuide de si e dos

Número de acidentes cai e de mortes
aumenta nas rodovias paranaenses

outros”, afirma.
Além das notificações por

excesso de velocidade, o BPRv
registrou 2.934 por outras in-
frações em todo o estado, con-
tra 3.496 no feriado do ano
passado. “Essas notificações
foram emitidas, por exemplo,
contra motoristas que ultra-
passaram em local proibido,
falta de cinto de segurança e
irregularidades dos equipa-
mentos obrigatórios do veícu-
lo”, descreveu o major.

CRÍTICO
A fiscalização nas estradas

paranaenses começou às 14h
de quinta-feira (06) e prosse-
guiu até o meio-dia de segun-
da (10), às 12h. O dia mais
crítico, de acordo com o ma-
jor, foi a sexta-feira (07), quan-

do aconteceram 63 acidentes,
que mataram 14 pessoas e fe-
riram 52. Foram emitidas 898
autuações.

“Na cidade de Primeiro de
Maio, região do posto rodovi-
ário de Charles Nauffal, uma
família voltava da pescaria,
quanto o condutor perdeu a
direção, saiu da pista, bateu em
uma placa de trânsito e as seis
pessoas que estavam no carro
morreram, inclusive uma cri-
ança, de 2 anos. No mesmo
dia, em São Mateus do Sul,
três pessoas morreram em um
acidente. Em Marmeleiro, o
trânsito também fez outras três
vítimas fatais; e em Madianei-
ra, perto de Missal, duas pes-
soas morreram”, descreveu o
major.

LITORAL
O número de acidentes nas

estradas paranaenses do lito-
ral aumentou em comparação
com o mesmo feriado do ano
passado. Foram registrados
13 acidentes contra quatro
em 2011. Houve o registro de
uma morte e nenhuma no
ano passado, o mesmo ocor-
reu com atropelamentos. O
número de feridos, por sua
vez, dobrou de dois para qua-
tro. Nas estradas do litoral
também foram emitidas 480
autuações de trânsito; no ano
passado foram 328.

O comandante da 1.ª Com-
panhia do BPRv, capitão Ale-
xandre Dupas, disse que o re-
forço no policiamento teve
como objetivo coibir o exces-
so de velocidade, o uso de be-
bidas alcoólicas e o desrespei-
to às normas de trânsito, prin-
cipais causadores de aciden-
tes.

No domingo (11), foi altera-
do o tráfego na PR-407, das
14h às 18h30, permitido tran-
sitar por toda a extensão da via
no sentido Pontal do Paraná à
BR-277. “O objetivo foi orga-
nizar melhor o trânsito, evitar
acidentes e amenizar os con-
gestionamentos na volta do fe-
riado”, explicou Dupas. Abr.

Neste ano, foram registrados 168 acidentes, com 157 feridos,
contra 197 acidentes e 171 feridos em 2011

ILUSTRATIVA

Foram apreendidas 481 kg de maconha e 5 kg de haxixe

ALEX FERNANDES FRANÇA

lo Renault Clio, com pla-
cas de Vila Velha (ES) que
foi abordado na PR 463,
por volta das 4h.

De acordo com o coman-
do da P.M. “Por volta das
04h00min, na PR 463 al-
tura do Km 06, em Nova
Esperança foi abordado  o
veiculo Renault/Clio placas
MRZ 3669, Vila Velha, Es-
pírito Santo , conduzido
por um individuo de 40
anos de idade, morador em
Caratinga/MG, e após bus-
ca pessoal e no interior do
carro, foi encontrado no in-
terior do veiculo um total
de 526 tabletes de maconha,
totalizando 486 kg e 04 ta-
bletes haxixe pesando 5
(cinco) kg  e ainda um re-
vólver Taurus calibre 32,
com 06 ( seis  munições in-

tactas e se sem registro”,
destacou a Polícia Militar.

Ao fazer a busca pesso-
al, a Polícia localizou no
bolso do condutor R$
882,40 (¬oitocentos e oi-
tenta e dois reais e quaren-
ta centavos), e quando in-
dagado relatou que pegou o
veiculo no Estado do Mato
Grosso e entregaria a droga
na cidade de Belo Horizon-
te, Minas Gerais, para uma
pessoa a qual não conhece
e receberia R$ 4.000,00 mil
reais pelo serviço.

O indivíduo e a droga
foram encaminhados para
25ª D.R.P. de Nova Espe-
rança, onde foi autuado em
flagrante por trafico de
Drogas e Porte Ilegal de
arma de fogo.

A Polícia Militar conta

também com a ajuda pres-
tada pelas denúncias anô-
nimas, através do narco-
denúncia (181) e do 190.
As ligações sempre são
gratuitas e a identidade do
informante não é divulga-
da pela PMPR.

Os policiais do 8º Bata-
lhão vêm fazendo diversas
apreensões de drogas na
região, devido às ações
policiais militares que fo-
ram desencadeadas em
julho. No dia 12 daquele
mês, foi presa uma mulher
de 22 anos, em Nova Lon-
drina que iria embarcar em
um ônibus com destino
para Campinas, sendo que
com a mesma foi apreen-
dida a quantia de 13,4 Kg
de maconha.Já no dia 20 de
julho, foi preso um ho-

mem de 23 anos em Nova
Londrina. O detido estava
de posse de 129 Kg de ma-
conha e 776g  de cocaína,

além de uma pistola 9mm,
carregada com seis cartu-
chos intactos e um veículo
VW/Santana de cor prata.

SEGURANÇA

por
Márcia Malvazzo Almeida

Não podemos mudar as pes-
soas, mas podemos mudar nos-
sa maneira de encará-las…
Perder a calma é a coisa mais
fácil do mundo, mas a menos
proveitosa. Não resolve e esti-
mula quem é difícil de se com-
preender. Perdoar e compreen-
der suas razões, sim, nos traz
serenidade, é sábio, é liberta-
dor, é terapêutico, cria espa-
ços para alegrias, nos sentimos
autênticos e assertivos.

Veja aqui o comportamen-
to de pessoas que são difíceis
de se relacionar:

O DISSIMULADO
Diferente do “impulsivo”

que explode, põe a raiva pra
fora, depois se acalma e vem
conversar como se nada fosse.
O dissimulado não é assim. Ele
não explode “por fora”. Explo-
de “por dentro”. A palavra cor-
reta seria “implode”. Ele man-
tém tudo guardado dentro de
si e arma ciladas para quem
não gosta e, o pior, pelas costas
para que ninguém perceba que
foi ele quem armou para preju-
dicar aqueles com quem não se
simpatiza. Com vários sorrisos
à nossa frente, ele é capaz de
ser cruel por trás. Geralmente,
não costuma ir direto ao ponto,
fica dando voltas… Seu tom de
voz é meloso, mas se você repa-
rar vai perceber que isso não é
natural. É fingido. Sua postura
também não é natural. Ele mais
parece estar num palco repre-
sentando um personagem do
que participando da vida.

Existem três maneiras de li-
dar com o dissimulado.

Evite fazer parte do seu cír-
culo de relações, mantenha-se
bem longe dele.

Responda suas perguntas
com evasivas ou diga que pre-
fere não tocar em assuntos que
são só seus. Ele vai insistir um
pouco, mas depois desistirá.

Se o dissimulado tiver que
conviver com você, o melhor a
fazer é falar sobre ética, res-
ponsabilidade mútua, sinceri-
dade. Se perceber alguma ar-
timanha, desmonte-a; se fla-
grar mentiras, desmascare-as.
Tudo com muita calma e mui-
ta classe. Ele pode continuar a
ser dissimulado, mas vai saber
que com você isso não funcio-
na.

O ARROGANTE
Fácil de identificar: nariz

empinado, expressão de des-
dém, olha todo mundo por
cima, como se fosse um ser su-
perior. Procura manter a voz
mansa, controlada. Na verda-
de, ele usa a arrogância como
forma – doentia - de afastar a
sua própria insegurança. Acha
suas próprias idéias e opiniões
muito mais importantes do que
as outras pessoas. Pensa que é
o centro do universo. Como li-
dar com pessoas assim:

O arrogante é inseguro e tem
auto-estima baixa. Evite dis-
cussões, porque isso reforça es-
ses sentimentos e o torna ain-
da mais arrogante. Quando ele
passar dos limites, diga-lhe isso
com carinho e firmeza. Peça
para reconsiderar sua atitude.

Aproximadamente sete
toneladas de drogas, princi-
palmente maconha e crack,
além de 15 mil pacotes de
cigarro e 65 veículos com ir-
regularidades, foram retira-
dos de circulação pelas po-
lícias do Paraná na última
semana, segundo balanço da
Secretaria de Estado da Se-
gurança Pública.

Das drogas apreendidas,
foram 6,280 toneladas de
maconha, quatro mil pedras
de crack, 26,1 quilos de co-
caína e 274 papelotes da
droga, além de quatro balan-
ças de precisão.

Também foram apreendi-
dos 17 armas de fogo, cinco
revólveres calibre 32, três
revólveres calibre 38, 15 es-
pingardas, uma garrucha,
uma arma calibre 357, duas
pistolas, 459 munições de
diversos calibres, punhais,
facas e um colete balístico,
todos usados em ações cri-

COMPORTAMENTO:
A DIFÍCIL ARTE DE SABER SE RELACIONAR

COM PESSOAS DIFÍCEIS!
Quando sua arrogância esti-
ver em alta, afaste-se o máxi-
mo que puder, lembre-se de que
esse tipo de comportamento é
uma armadura, uma defesa
que o arrogante pensa que tem.
Perdoe-o por isso. Não se deixe
abater por ele.

O EGOÍSTA
A gente logo conhece o ego-

ísta: só pensa nele, comporta-
se como se fosse a única pes-
soa do mundo. Não se importa
com ninguém, quer sempre le-
var vantagens a ponto de es-
quecer a pessoa que está ao seu
lado. É também vingativo;
acha normal “castigar” aque-
les que não se rendem à sua
vaidade. Faz isso para humi-
lhar o outro.

A tática para lidar com pes-
soas assim é semelhante à do
dissimulado.

Abra o jogo, fale com since-
ridade sobre os problemas que
encontra em se relacionar com
ele. Se mesmo assim não der
resultado, aprenda a não se es-
tressar, escute por um ouvido
e solte pelo outro. Um dia o
egoísta se “toca”.

O AUTORITÁRIO
O autoritário faz o possível

para esconder suas verdadei-
ras intenções. Ele demonstra
isso na voz e nos gestos; fala
alto como se fosse uma pessoa
determinada e segura, mas na
verdade faz isso para tentar
intimidar a pessoa. Os gestos
são contidos, poucos e peque-
nos… não acolhem o outro. Ao
contrário, quer impor-lhe um
caminho. Só fala a linguagem
da imposição. Na verdade, fal-
ta confiança nele mesmo e jul-
gar-se acima dos demais lhe
dá a ilusão de autoconfiança.

É importante evitar con-
frontações com ele. Quando se
sentir humilhado e magoado,
olhe para a pessoa nos olhos e
procure transmitir carinho,
simpatia e confiança. Lembre-
se de que ele não sabe acolher
ninguém. Demonstre compre-
ensão. Mas mostre com pala-
vras e atitudes que o relacio-
namento seria muito melhor se
ele o respeitasse, assim como
você o respeita.

O CONTROLADOR
O tipo controlador chega

com perguntas inocentes, bus-
cando informações para con-
trolar a sua vida. Quando co-
nhece as fraquezas e vulnera-
bilidade da pessoa, passa a
usá-las contra a própria pes-
soa, pelo simples prazer de
exercer o controle. Isso lhe dá
o falso sentimento de poder. Ele
controla as pessoas somente
para “entregá-las” a outras.
Não se incomoda de inventar
mentiras para prejudicar sua
vítima. Como o egoísta, ele
pode ser também terrivelmen-
te vingativo.

Ter pessoas assim por perto
é o mesmo que sentir-se vigia-
do o tempo todo por olhos invi-
síveis. Não dê importância ao
controlador, não reaja. Aja!
Faça o que precisa ser feito sem
se importar com a vigilância.
Não lhe dê informações que ele
poderá usar a qualquer mo-
mento contra você. Não lhe
confie segredos.

6,5 toneladas de drogas foram apreendidas
pela Polícia do Paraná  em uma semana

minosas pelo Paraná.
Dentre as apreensões es-

tavam cinco rádio comuni-
cadores e 17 celulares. Tam-
bém foram apreendidos 65
veículos, duas motocicletas
e dois caminhões.

Uma das grandes apreen-
sões de cigarro ocorreu du-
rante Operação da Receita
Federal no, no último dia 5,
na região de São Miguel do
Iguaçu, Oeste do Estado, e
que foi feita com o apoio do
recém-criado Batalhão de
Polícia de Fronteira
(BPFron.).  Na abordagem
de veículos que trafegavam
pela rodovia BR-277, foram
encontrados cerca de 10 mil
pacotes de cigarros contra-
bandeados do Paraguai, que
estavam sendo transporta-
dos em sete veículos dife-
rentes, que também foram
apreendidos e encaminha-
dos à Receita Federal, jun-
tamente com seus conduto-

res. No mesmo dia, o BPFron
apreendeu R$ 73 mil em di-
nheiro, durante um bloqueio
policial de veículos feito na
cidade de Iporã. O condu-
tor do veículo não soube
explicar a origem do dinhei-
ro. O valor e os ocupantes
do veículo foram encami-
nhados para a delegacia. As
equipes do BPFron seguem
realizando operações na fai-
xa de fronteira, com o obje-
tivo de coibir crimes e am-
pliar a segurança da comu-
nidade.

LONDRINA
Na região norte do Para-

ná, a Polícia Militar defla-
grou a Operação Londrina,
que teve duração de cinco
dias e apreendeu 22 quilos
de maconha, além de outros
veículos. Na ocasião, 19
pessoas foram presas.

Também em Londrina,
nesta semana ocorreu a in-

cineração de meia tonelada
de droga, entre maconha,
cocaína e crack. A droga
apreendida estava no 5º Dis-
trito Policial e na 10ª Subdi-
visão Policial e é referente a
20 procedimentos policiais.

TRAFICANTES
Entre as prisões da sema-

na, policiais da Delegacia de
Homicídios prenderam em
flagrante Daniel Santos de
Azevedo, 31 anos, e Cristi-
ano Cleto Pires, 34 anos, no
bairro Santa Quitéria, em
Curitiba. A residência, de
propriedade de Azevedo, era
usada como ponto para ven-
da e consumo de drogas.

Além disso, os traficantes
faziam reféns os usuários de
drogas que não pagavam as
dívidas. Eles foram autuados
pelos crimes de tráfico, as-
sociação para o tráfico, cor-
rupção de menores e cárce-
re privado.
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O atacante Fred par-
ticipou da vitória do
Fluminense por 2 a 0
sobre a Portuguesa, nes-
ta quarta-feira, mas não
gostou da atuação da
equipe vencedora e líder
do Campeonato Brasi-
leiro, com 53 pontos. No
próximo sábado, quan-
do o Tricolor recebe o
Atlético-GO em Volta Re-
donda, o artilheiro da
competição espera que
o time mantenha a sor-
te, mas demonstre me-
lhor qualidade de fute-
bol sem ele.

“Tivemos a sorte e a
competência, é claro, de
marcar os dois gols mui-
to rápido e definir uma
partida em que fomos
inferiores, mas precisa-
mos jogar mais um pou-
co de futebol contra o
Atlético-GO, que é lan-
terna, mas vai apresen-
tar tantas dificuldades
quanto a Portuguesa”,
comentou o camisa 9,
que falou rápido por
conta da viagem de vol-
ta para o Rio.

Aos 43 minutos do se-
gundo tempo, Fred re-
clamou de uma marca-
ção do árbitro Jailson
Macedo Freitas e levou o
cartão amarelo, seu ter-
ceiro. Dessa forma, o ar-

Se depender do presi-
dente do Santos, Luis Al-
varo Ribeiro, o destino
do meia Paulo Henrique
Ganso será o Grêmio e
não o São Paulo. Já ad-
mitindo negociar o joga-
dor por R$ 23,8 milhões,
valor equivalente a 45%
da multa rescisória, par-
te do clube, o mandatá-
rio alvinegro revelou pre-
ferência entre os tricolo-
res. Ao ser informado de
que o clube gaúcho esta-
va disposto a pagar a
quantia, Luis Alvaro foi
enfático.

"Não sei (se estão
dispostos), mas prefiro

O técnico Ricardinho
terá os retornos de Dou-
glas Packer e Luisinho
para o jogo com o Barueri,
hoje, sexta-feira na Vila
Capanema, pela 25ª roda-
da da Série B do Brasilei-
rão. Os atletas cumpriram
suspensão contra o Guara-
tinguetá e ficam à dispo-
sição do treinador.

Descontente com a atu-
ação do time na terça-fei-
ra, que pouco criou no ata-
que, Ricardinho deve pro-
mover a volta de Luisinho
ao time titular para fazer
dupla com Arthur. Dou-

O
 Atlético-PR tem
"cara de time vence-
dor" e está na briga

pelo título da Série B do
Campeonato Brasileiro, na
avaliação do zagueiro Luiz
Alberto. O Furacão vem de
nove jogos invicto, com
sete vitórias e dois empa-
tes, e ocupa o quarto lugar,
com 43 pontos. O jogador
de 34 anos, um dos mais
experientes do elenco ru-
bro-negro, comenta sobre
o time e os objetivos na
competição:

- O Atlético está com
cara de time vencedor, de
time que está querendo
subir e que almeja o títu-
lo. A diferença (para o lí-
der Vitória) caiu (para dez
pontos). As coisas estão
clareando para a gente.
Nós não estamos esmore-
cendo, estamos procuran-

Luiz Alberto vê Atlético-PR com 'cara
de vencedor' e na briga pelo título
Zagueiro de 34
anos destaca
união do grupo,
sem vaidades, e
comemora
reação. Distância
para o primeiro
colocado, o
Vitória, é de dez
pontos

do melhorar. Então, está
bonito. De muitas equipes
que joguei, esta, com cer-
teza, é uma das que tem
cara de campeão - comen-
ta o defensor.

Luiz Alberto afirma que,
pelo perfil vencedor, o Fu-
racão briga pela taça de
campeão da Série B:

- A gente sempre brigou
pelo título. O Atlético,
pela tradição que tem, em
qualquer competição que
vai disputar, tem que pen-
sar em título. É uma equi-
pe grande, que tem uma

camisa forte. Tem que pen-
sar lá em cima. Há dez ro-
dadas, falavam que o Atlé-
tico não ia chegar. Hoje,
estamos no G-4 e estamos
no caminho certo. Dá para
pensar em título, sim.

 Luiz Alberto - que tem
passagem, entre outros,
por Flamengo, Fluminen-
se e Boca Juniors-ARG -
fala sobre o trabalho du-
rante os jogos e nos trei-
namentos:

- Está uma coisa bonita,
de se ver no dia a dia. Isso
me chama atenção. Eu já

trabalhei em vários grupos
e, às vezes, tinha desaven-
ça em relação a isso de
quem joga e quem não joga.
É importante estar se res-
peitando. Isso é muito im-
portante. A amizade é a
mesma. Todo mundo está
focado, com um objetivo
só, que é colocar o Atléti-
co no G-4.

O time volta a campo no
sábado, às 16h (horário de
Brasília). Ele visita o Goi-
ás, no Estádio Serra Dou-
rada, em Goiânia.

 Globoesporte.com

Fora contra o Atlético-GO, Fred
espera mesma sorte e mais futebol

ESPORTE

Fernando Dantas/Gazeta Press

O Fluminense enfrenta o
Atlético-GO no sábado, e

sem contar com Fred,
artilheiro do Brasileirão

com 11 gols

tilheiro do Brasileirão,
com 11 gols, não estará
presente no duelo do pró-
ximo sábado, assim
como o zagueiro Digão,
pelo mesmo motivo. “O
Samuel já vinha bem
comigo fora e vai repe-
tir, tenho certeza”, afir-
mou, adiantando a pro-
vável formação titular
contra o Dragão.

O Fluminense já volta
aos treinos nesta quinta-
feira, às 15 horas (de
Brasília), nas Laranjei-
ras, e dá início à prepa-
ração para o duelo con-
tra o Atlético-GO, último
colocado com 17 pontos.
Com 36 pontos a mais, o
time carioca tenta man-
ter a vantagem em rela-
ção ao xará mineiro de
seu próximo adversário.

Presidente do Santos diz: "prefiro
vender Ganso para o Grêmio"

Ricardinho terá os retornos de Douglas
Packer e Luisinho para jogo de hoje a noite

Os dois cumpriram suspensão e devem voltar ao time na partida contra o Barueri.
Já o zagueiro Anderson aguarda liberação do departamento médico

glas Packer pode ser im-
provisado na lateral-direi-
ta, ou pode ganhar lugar
no meio campo, já que

Fernandinho deve voltar
para a lateral-esquerda
com a lesão de Wendell
Borges.

Além deles, Ricardinho
aguarda liberação do za-
gueiro Anderson, vetado
contra o Guará com dores
musculares. O atleta será
reavaliado até sexta-feira
para ver se tem condições
de entrar em campo.

 O jogo entre Paraná e
Barueri está marcado para
às 19h30m ( horário de
Brasília) na Vila Capane-
ma. O Tricolor é o 12º co-
locado na tabela com 31
pontos. O Barueri é o lan-
terna da Série B e somou
apenas 13 pontos.

 Globoesporte.com

Luisinho está à disposição para o jogo com o Barueri

FRANKLIN DE FREITAS / AG. ESTADO

vender Ganso para o
Grêmio do que para o
São Paulo", disse, em
entrevista à RedeTV,
durante a partida entre
Santos e Flamengo, nes-
ta quarta-feira, na Vila
Belmiro.

Apesar do desejo do
santista, o Grêmio não
terá vida fácil se quiser
contar com Ganso. Isso
porque o jogador e a DIS,
dona de 55% de seus di-
reitos econômicos, já se
acertaram com o São
Paulo e esperam um des-
fecho positivo da negoci-
ação que se arrasta há
semanas.

Zagueiro Luiz Alberto confia no título

No próximo sábado,
dia 15, a equipe da

Escolinha de
Futebol “Gol de
Placa” de Nova
Esperança, vai

enfrentar a equipe
de Maringá com
atletas de idades

entre 05 a 09 anos.

Local: Campo do
Gol de Placa

Início: 09 horas
Entrada Franca

ESCOLINHA DO “GOL DE PLACA”
JOGA AMISTOSO NESTE SÁBADO

CONTRA TIME DE MARINGÁ

A escolinha de Futebol Gol de
Placa está promovendo uma

série de amistosos com
times da região

HESDRAS BARROS

A vitória do Coritiba
sobre o Atlético Goianien-
se por 2 a 1, nesta quar-
ta-feira, foi um resultado
importante para os para-
naenses na luta contra o
rebaixamento no Cam-
peonato Brasileiro, mas
mostrou ainda que o time
precisa melhorar, espe-
cialmente nas finaliza-
ções. O técnico Marqui-
nhos Santos, insatisfeito,
acredita que o time alvi-
verde poderia tem feito
mais gols para tornar o
jogo mais fácil.

"No primeiro tempo
poderíamos ter matado o
jogo. Fizemos o gol, mas
tomamos o gol muito
cedo também. Isso não
nos deixa satisfeito. Te-
mos muitas coisas para
melhorar. O resultado foi

Treinador do Coritiba diz que
time não pode se acomodar

CARLOS COSTA/AGÊNCIA LANCE

Coritiba venceu o Atlético-GO e contou com gol de Deivid

bom", disse o treinador, que
ainda projeta muito trabalho
para colocar a equipe no ní-
vel que deseja. "Não pode-
mos nos acomodar. Temos
que melhorar na competição
e internamente a filosofia de
jogo", acrescentou.

Santos exaltou o elenco e
garante que as peças de re-
posição encontradas mos-
traram que, mesmo com le-
sões e suspensões, é possí-
vel manter uma equipe com-
petitiva. "O grupo é muito
bom. Veja os desfalques que
tivemos, e entramos com Ro-
binho, com o Ruidíaz. E po-
deríamos tem feito mais. Um
placar mais elástico pode ser
importante, não agora, mas
lá na frente, na tabela", ana-
lisou.

As duas vitórias seguidas
não resolvem ainda a vida

do Coritiba, mas para o trei-
nador alviverde darão paz
para trabalhar, ainda visan-
do afastar o time da zona da
degola. "Dá tranquilidade,
mas, sabemos que não con-

quistamos nada. Tem que
ter os pés no chão. Não
adianta pensar no grupo
lá de cima. Temos que
nos afastar do grupo de
baixo", finalizou. Terra
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TAMPE SUAS PANELAS
ENQUANTO COZINHA. Pare-
ce obvio, não é? E é mesmo!
Ao tampar as panelas enquan-
to cozinha você aproveita o
calor que simplesmente se per-
deria no ar.

USE UMA GARRAFA TÉR-
MICA COM ÁGUA GELADA.
Compre daquelas garrafas tér-
micas de acampamento, de 2
ou 5 litros. Abasteça-a de água
bem gelada com uma bandeja
de cubos de gelo pela manhã.
Você terá água gelada até a noi-
te e evitará o abre-fecha da ge-
ladeira toda vez que alguém
quiser beber um copo d’água
APRENDA A COZINHAR EM
PANELA DE PRESSÃO .
Acredite… dá pra cozinhar
tudo em panela de pressão:
Feijão, arroz, macarrão, carne,
peixe etc… Muito mais rápi-
do e economizando 70% de
gás.

· COZINHE COM FOGO
MÍNIMO. Se você não faltou
às aulas de física no 2º grau
você sabe: Não adianta, por
mais que você aumente o fogo,
sua comida não vai cozinhar
mais depressa, pois a água não
ultrapassa 100ºC em uma pa-
nela comum. Com o fogo alto,
você vai é queimar sua comi-
da.

· ANTES DE COZINHAR,
RETIRE DA GELADEIRA
TODOS OS INGREDIENTES
DE UMA SÓ VEZ. Evite o
abre-fecha da geladeira toda vez
que seu cozido precisar de
uma cebola, uma cenoura,
etc…

· COMA MENOS CARNE
VERMELHA. A criação de bo-
vinos é um dos maiores res-
ponsáveis pelo efeito estufa.
Não é piada. Você já sentiu
aquele cheiro pavoroso quan-
do você se aproximou de al-
guma fazenda/criação de gado?
Pois é: É metano, um gás in-
flamável, poluente, e mega fe-
dorento. Além disso, a produ-
ção de carne vermelha deman-
da uma quantidade enorme de
água. Para você ter uma idéia:
Para produzir 1kg de carne ver-
melha são necessários 200 li-
tros de água potável. O mes-
mo quilo de frango só conso-
me 10 litros.

· NÃO TROQUE O SEU
CELULAR. Já foi tempo que
celular era sinal de status.
Hoje em dia qualquer um tem.
Trocar por um mais moderno
para tirar onda? Ninguém se
importa. Fique com o antigo
pelo menos enquanto  estiver
funcionando perfeitamente ou
em bom estado. Se o proble-
ma é a  bateria, considere o
custo/benefício trocá-la e des-
cartá-la adequadamente, enca-
minhando-a a postos de cole-
ta. Celulares trouxeram muita
comodidade à nossa vida, mas
utilizam de derivados de pe-
tróleo em suas peças e metais
pesados em suas baterias.
Além disso, na maioria das
vezes sua produção é feita uti-
lizando mão de obra barata em
países em desenvolvimento.
Utilize  seus gadgets até o fi-
nal da vida útil deles, lembre-
se de que eles certamente não
foram nada baratos.

· COMPRE UM VENTILA-
DOR DE TETO . Nem sempre
faz calor suficiente pra ser pre-
ciso ligar o ar condicionado.
Na maioria das vezes um ven-
tilador de teto é o ideal para
refrescar o ambiente gastando
90% menos energia. Combinar
o uso dos dois também é uma
boa idéia. Regule seu ar con-
dicionado para o mínimo e li-
gue o ventilador de teto.

· USE SOMENTE PILHAS
E BATERIAS RECARREGÁ-
VEIS. É certo que são caras,
mas ao uso em médio e longo
prazo elas se pagam com mui-
to lucro. Duram anos e podem
ser recarregadas em média
1000 vezes.

· LIMPE OU TROQUE OS
FILTROS O SEU AR CONDI-
CIONADO. Um ar condiciona-
do sujo representa 158 quilos
de gás carbônico a mais na at-
mosfera por ano.

· TROQUE SUAS LÂMPA-
DAS INCANDESCENTES
POR FLUORESCENTES. Lâm-
padas fluorescentes gastam
60% menos energia que uma
incandescente. Assim, você
economizará 136 quilos de gás
carbônico anualmente.

· ESCOLHA ELETRODO-
MÉSTICOS DE BAIXO CON-
SUMO ENERGÉTICO. Procu-

Dicas para economizar dinheiro e energia
re por aparelhos com o selo do
Procel (no caso de nacionais)
ou Energy Star (no caso de
importados).

· NÃO DEIXE SEUS APA-
RELHOS EM STANDBY. Sim-
plesmente desligue ou tire da
tomada quando não estiver
usando um eletrodoméstico. A
função de standby de um apa-
relho usa cerca de 15% a 40%
da energia consumida quando
ele está em uso.

· MUDE SUA GELADEIRA
OU FREEZER DE LUGAR. Ao
colocá-los próximos ao fogão,
eles utilizam muito mais ener-
gia para compensar o ganho de
temperatura. Mantenha-os
afastados pelos menos 15 cm
das paredes para evitar o su-
peraquecimento. Colocar rou-
pas e tênis para secar atrás de-
les então, nem  pensar!

· DESCONGELE GELA-
DEIRAS E FREEZERS ANTI-
GOS A CADA 15 OU 20 DIAS.
O excesso de gelo reduz a cir-
culação de ar frio no aparelho,
fazendo que gaste mais ener-
gia para compensar. Se for o
caso, considere trocar de apa-
relho. Os novos modelos con-
somem até metade da energia
dos modelos mais antigos, o
que subsidia o valor do eletro-
doméstico a médio/longo pra-
zo.

· USE A MÁQUINA DE
LAVAR ROUPAS/LOUÇA SÓ
QUANDO ESTIVEREM
CHEIAS. Caso você realmen-
te precise usá-las com metade
da capacidade, selecione os 
modos de menor consumo de
água. Se você usa lava-louças,
não é necessário usar água
quente para pratos e talheres
pouco sujos. Só o detergente
já resolve.

· RETIRE IMEDIATAMEN-
TE AS ROUPAS DA MÁQUI-
NA DE LAVAR QUANDO ES-
TIVEREM LIMPAS. As rou-
pas esquecidas na máquina de
lavar ficam muito amassadas,
exigindo muito mais trabalho
e tempo para passar e consu-
mindo assim muito mais ener-
gia elétrica

· TOME BANHO DE CHU-
VEIRO. E de preferência, rá-
pido. Um banho de banheira
consome até quatro vezes mais
energia e água que um chuvei-
ro.

· USE MENOS ÁGUA
QUENTE . Aquecer água con-
some muita energia. Para lavar
a louça ou as roupas, prefira
usar água morna ou fria.

· PENDURE AO INVÉS DE
USAR A SECADORA. Você
pode economizar mais de 317
quilos de gás carbônico se pen-
durar as roupas durante me-
tade do ano ao invés de usar a
secadora.

· FAÇA COMPOSTAGEM.
Cerca de 3% do metano que
ajuda a causar o efeito estufa é
gerado pelo lixo orgânico do-
méstico. Aprenda a fazer com-
postagem: além de reduzir o
problema, você terá um jardim
saudável e bonito.

· COMPRE PAPEL RECI-
CLADO. Produzir papel reci-
clado consome de 70 a 90%
menos energia do que o papel
comum, e poupa nossas flo-
restas.

· UTILIZE UMA SACOLA
PARA AS COMPRAS. Sacoli-
nhas plásticas descartáveis são
um dos grandes inimigos do
meio-ambiente. Elas não ape-
nas liberam gás carbônico e
metano na atmosfera, como
também poluem o solo e o mar.
Quando for ao supermercado,
leve uma sacola de feira ou
suas próprias sacolinhas plás-
ticas.

· PLANTE UMA ÁRVORE.
Uma árvore absorve uma tone-
lada de gás carbônico durante
sua vida. Plante árvores no seu
jardim ou inscreva-se em pro-
gramas como o SOS Mata
Atlântica ou Iniciativa Verde.

· COMPRE ALIMENTOS
PRODUZIDOS NA SUA RE-
GIÃO . Fazendo isso, além de
economizar combustível, você
incentiva o crescimento da sua
comunidade, bairro ou cidade.

· COMPRE ALIMENTOS
FRESCOS AO INVÉS DE
CONGELADOS. Comida con-
gelada além de mais cara, con-
some até 10 vezes mais ener-
gia para ser produzida. É uma
praticidade que nem sempre
vale a pena.

· COMPRE ORGÂNICOS .
Por enquanto, alimentos orgâ-
nicos são um pouco mais ca-

ros pois a demanda ainda é
pequena no Brasil. Mas você
sabia que, além de não usar
agrotóxicos, os orgânicos res-
peitam os ciclos de vida de
animais, insetos e ainda por
cima absorvem mais gás car-
bônico da atmosfera que a agri-
cultura “tradicional”? Se toda
a produção de soja e milho dos
EUA fosse orgânica, cerca de
240 bilhões de quilos de gás
carbônico seriam removidos
da atmosfera. Portanto, incen-
tive o comércio de orgânicos
para que os preços possam cair
com o tempo.

· ANDE MENOS DE CAR-
RO. Use menos o carro e mais
o transporte coletivo (ônibus,
metrô) ou o limpo (bicicleta ou
a pé). Se você deixar o carro
em casa 2 vezes por semana,
deixará de emitir 700 quilos de
poluentes por ano.

· MANTENHA SEU CAR-
RO REGULADO. Calibre os
pneus a cada 15 dias e faça
uma revisão completa a cada
seis meses, ou de acordo com
a recomendação do fabricante.
Carros regulados poluem me-
nos. A manutenção correta de
apenas 1% da frota de veícu-
los mundial representa meia
tonelada de gás carbônico a
menos na atmosfera.

· LAVE O CARRO A SECO.
Existem diversas opções de
lavagem sem água, algumas até
mais baratas do que a lavagem
tradicional, que desperdiça
centenas de litros a cada lava-
gem. Procure no seu posto de
gasolina ou no estacionamen-
to do shopping.

· QUANDO FOR TROCAR
DE CARRO, ESCOLHA UM
MODELO MENOS POLUEN-
TE. Apesar da dúvida sobre o
álcool ser menos poluente que
a gasolina ou não, existem in-
dícios de que parte do gás car-
bônico emitido pela sua quei-
ma é reabsorvida pela própria
cana de açúcar plantada. Car-
ros menores e de motor 1.0 po-
luem menos. Em cidades
como São Paulo, onde no ho-
rário de pico anda-se a 10km/
h, não faz muito sentido ter
carros grandes e potentes para
ficar parados nos congestiona-
mentos.

· USE O TELEFONE OU A
INTERNET. A quantas reuni-
ões de 15 minutos você já com-
pareceu esse ano, para as
quais teve que dirigir por qua-
se uma hora para ir e outra
para voltar? Usar o telefone ou
skype pode poupar você de
stress, além de economizar um
bom dinheiro e poupar a at-
mosfera.

· VOE MENOS, REÚNA-SE
POR VIDEOCONFERÊNCIA.
Reuniões por videoconferên-
cia são tão efetivas quanto as
presenciais. E deixar de pegar
um avião faz uma diferença
significativa para a atmosfera.

· ECONOMIZE CDS E
DVDS. CDs e DVDs sem dú-
vida são mídias eficientes e ba-
ratas, mas você sabia que um
CD leva cerca de 450 anos para
se decompor e que, ao ser in-
cinerado, ele volta como chu-
va ácida (como a maioria dos
plásticos)? Utilize mídias re-
graváveis, como CD-RWs, dri-
ves USB ou mesmo e-mail ou
FTP para carregar ou partilhar
seus arquivos. Hoje em dia,
são poucos arquivos que não
podem ser disponibilizados
virtualmente ao invés de em
mídias físicas.

· PROTEJA AS FLORES-
TAS. Por anos os ambientalis-
tas foram vistos como “eco-
chatos”. Mas em tempos de
aquecimento global, as árvores
precisam de mais defensores
do que nunca. O papel delas
no aquecimento global é críti-
co, pois mantém a quantidade
de gás carbônico controlada na
atmosfera.

· CONSIDERE O IMPACTO
DE SEUS INVESTIMENTOS.
O dinheiro que você investe
não rende juros sozinho. Isso
só acontece quando ele é in-
vestido em empresas ou países
que dão lucro. Na onda da sus-
tentabilidade, vários bancos
estão considerando o impacto
ambiental das empresas em que
investem o dinheiro dos seus
clientes. Informe-se com o seu
gerente antes de escolher o me-
lhor investimento para você e
o meio ambiente.

· DESLIGUE O COMPU-
TADOR. Muita gente tem o
péssimo hábito de deixar o
computador de casa ou da em-
presa ligado ininterruptamen-
te, às vezes fazendo downloa-
ds, às vezes simplesmente por
comodidade. Desligue o com-
putador sempre que for ficar
mais de 2 horas sem utilizá-lo
e o monitor por até quinze mi-
nutos.

· CONSIDERE TROCAR
SEU MONITOR. O maior res-
ponsável pelo consumo de
energia de um computador é
o monitor. Monitores de LCD
são mais econômicos, ocupam
menos espaço na mesa e estão
ficando cada vez mais baratos.
O que fazer com o antigo? Doe
a instituições como o Comitê
para a Democratização da In-
formática.

· NO ESCRITÓRIO, DES-
LIGUE O AR CONDICIONA-
DO UMA HORA ANTES DO
FINAL DO EXPEDIENTE.
Num período de 8 horas, isso
equivale a 12,5% de economia
 diária, o que equivale a qua-
se um mês de economia no fi-
nal do ano. Além disso, no fi-
nal do expediente a tempera-
tura começa a ser mais amena.

· INSTALE UMA VÁLVU-
LA NA SUA DESCARGA. Ins-
tale uma válvula para regular
a quantidade de água liberada
no seu vaso sanitário: mais
quantidade para o número 2,
menos para o número 1!

· NÃO PEÇA COMIDA
PARA VIAGEM. Se você já foi
até o restaurante ou à lancho-
nete, que tal sentar um pouco
e curtir sua comida ao invés
de pedir para viagem? Assim
você economiza as embalagens
de plástico e isopor utilizadas.

· REGUE AS PLANTAS À
NOITE. Ao regar as plantas à
noite ou de manhãzinha, você
impede que a água se perca na
evaporação, e também evita
choques térmicos que podem
agredir suas plantas.

· FREQUENTE RESTAU-
RANTES NATURAIS/ORGÂ-
NICOS, Com o aumento da
consciência para a preservação
ambiental, uma gama enorme
de restaurantes naturais, orgâ-
nicos e vegetarianos está se
espalhando pelas cidades.
Ainda que você não seja vege-
tariano, experimente os novos
sabores que essa onda verde
está trazendo e assim estará
incentivando o mercado de
produtos orgânicos, livres de
agrotóxicos e menos agressivos
ao meio-ambiente.
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Pioneira Maria Aracy Costa Vidual comemorou 80 anos de vida
SOCIEDSOCIEDSOCIEDSOCIEDSOCIEDADEADEADEADEADE

R
odeada pelo carinho
dos filhos Luzia, Maria
Catarina (representada

pela filha Bruna), Osvaldo,
Osmar e Margareth, netos:
Ricardo, Ligia, Bruna, Ma-
theus, Raphael, Maria Cla-
ra e Pedro Henrique , bis-
neta, Maria Fernanda, pa-
rentes e seletos amigos, a
pioneira Maria Aracy Cos-
ta Vidual comemorou no
dia 01 de setembro no Sa-
lão Social da AABB, seus
80 anos de vida, comple-
tados dia 28 de agosto.

Maria Aracy Vidual, nas-
ceu em Lins-SP, em 28 de
agosto de 1932, chegando
em Nova Esperança no iní-
cio da década de 50, sendo
portanto a primeira candida-
ta a vereadora do município
de Nova Esperança em 1952,
na gestão do 1º prefeito,

F
O

T
O

S
: X

A
N

D
Ã

O
 –

 9
85

5-
41

14

Dr.Silveira, em 1954 casou-se
com o também pioneiro de sau-
dosa memória Osvaldo Paiva
Vidual, na antiga Igreja Matriz
de Nova Esperança.

Ela professora, ele agricul-
tor, foram fixar residência
em Paranacity, para juntos

cuidarem de propriedade
rural da família, no distrito
de Paranareal, voltando para
residir em Nova Esperança
no início de 1973, onde re-
side a pioneira juntos com
seus filhos e netos até a data
de hoje.

Após se aposentar
como professora em
1982, a pioneira foi
presenteada em 1988
com uma filha filha do
coração Cilene,e, ago-
ra recentemente há
precisamente 6 meses,
Maria Aracy foi agraci-
ada por Deus com o
nascimento de sua pri-
meira bisneta Maria
Fernanda, filha da neta
Lígia com seu marido
Fernando, que residem
em Cianorte.

Uma história de pi-
oneirismo, lutas, algumas
tristezas, muitas alegrias e
conquistas que ficarão para
sempre registradas na me-
mória da família e dos que
lhe são próximos. Maria Ara-
cy Costa Vidual, um exem-
plo de vida a ser seguido.

Maria Aracy entre os filhos: Osvaldo, Osmar,
Luzia e Margareth

A Pioneira com os netos: Bruna, Ligia, Pedro
Henrique, Matheus, Raphael, Maria Clara e Ricardo

A aniversariante com seus irmãos: Madalena (Curitiba),
Rosa (Presidente Prudente) e Moisés (Nova Esperança)

Maria Aracy com a filha Luzia, neta Ligia e
bisneta Maria Fernanda

Maria Fernanda no colo da bisavó, Maria Aracy


