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Prefeito Nilton Martins garante recursos para galeria
e asfalto no Jardim Azevedo e Conjunto Copacabana

Prefeito de Atalaia Nilson Martins assinando com o secretário do SEDU,
Cesar Augusto Silvestre a homologação dos recursos

O prefeito de Atalaia Nilson Aparecido Martins, jun-
to com o secretário de Estado do Desenvolvimento
Urbano Cezar Silvestri, assinaram no dia 13 de agos-
to de 2012 a homologação do  recurso para  liberar
o início da obra de galeria e asfalto do Conjunto Jar-
dim Azevedo e Conjunto Copacabana I, garantindo
o recurso para a obra no valor de R$ 873.886,16 (Oi-
tocentos e setenta e três mil, oitocentos e oitenta e
seis reais e treze centavos). PÁG. 2
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“Nova Esperança necessita de respostas imediatas.
Uma delas é uma nova Política Administrativa”,
diz o candidato a prefeito Gerson Zanusso - PÁG. 3
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“Queremos ouvir os cidadãos, buscar

soluções conjuntas e devolver a

credibilidade para Presidente Castelo

Branco”, declara a candidata a

prefeita, Gisele do Tilera - PÁG. 11

Moradores da
região do Fórum

reclamam do
tráfego intenso na
Rua Ulisses Roseira
Um grupo de moradores
acionou a nossa reporta-
gem para denunciar um
problema que segundo
eles, vem se agravando a
cada dia que passa: O trá-
fego intenso de veículos,
de portes pesados e leves
na região do Fórum da
Comarca de Nova Espe-
rança. Em poucas horas
em que esteve no local, à
reportagem observou que
o tráfego intenso. PÁG. 5
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O prefeito de Ata-
laia Nilson Apa-
recido Martins,

junto com o secretário
de Estado do Desenvol-
vimento Urbano Cezar
Silvestri, assinaram no

Padre José fala sobre a
Família durante evento

em Nova Esperança
José Antonio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A Loja Maçônica Nova
Esperança recebeu na
noite de terça-feira, 21 de
agosto a visite ilustre do
Padre José Moreira Sil-
veira para falar sobre o
tema: Família.

A palestra foi uma ex-
tensão da Semana da Fa-
mília, realizada pela
Igreja Católica em todas
as paróquias do Brasil
de 12 à 18 de agosto. A
cada ano uma temática é
utilizada para refletir so-
bre os valores familiares
e cristãos.

Na ocasião mais de 80
pessoas estiverem pre-
sentes ouvindo atenta-
mente as exposições fei-
tas pelo Padre José sobre
um tema tão relevante
para os dias atuais como

Mais de 80 pessoas ouviram atentamente as exposições feitas pelo Padre
José sobre um tema tão relevante para os dias atuais como a família

a família.
“Onde dois ou mais es-

tiverem reunidos no
Amor, alí DEUS se en-
contra, isso é o conceito
de família. É na sua casa
onde você celebra a
vida, o amor, a amizade
sincera. Tudo origina na
família, dentro do lar. É
por isso que nós Cristãos
não somos do mundo,
embora vivámos nele.
Nós temos uma outra pro-
posta para esse mundo
que está aí. O mundo que
eu falo é esse que esta-
mos vivendo, esse mun-
do cruel da violência, da
maldade, das drogas, da
corrupção, e quem cele-
bra isso, ninguém. Mas se
vocês não se derem con-
ta vocês perdem os mo-
mentos mais importantes
da vida, um exemplo dis-
so é o crescimento dos fi-

lhos, por isso temos que
dar valor em DEUS e na
família”, enfatizou o Pa-
dre José.

O Padre José destacou
ainda a importância do
trabalho, no entanto re-
forçou que os homens ja-
mais devem abandonar
suas famílias na busca
incessante pelas con-
quistas materiais e per-
der o mais importante: a
Família. “Enquanto esti-
vermos buscando os va-
lores como DEUS em pri-
meiro lugar, família e o
amor ao próximo, o reino
de Deus estará presente.
Quero pedir a Deus que
abençoe todas as famílias
de nossa cidade e todos os
projetos que estão a res-
taurar a vida de nossos ir-
mãos e irmãs”, concluiu
o Padre José Moreira Sil-
veira.

Prefeito Nilson Martins garante recursos no valor de R$ 873 mil para o início das
obras de galeria  e asfalto do Conjunto Jardim Azevedo e Conjunto Copacabana I

ATALAIA

dia 13 de agosto de
2012 a homologação do
recurso para  liberar o
início da obra de gale-
ria e asfalto do Con-
junto Jardim Azevedo
e Conjunto Copacaba-

na I, garantindo o re-
curso para a obra no
valor de R$ 873.886,16
(Oitocentos e setenta e
três mil, oitocentos e oi-
tenta e seis reais e tre-
ze centavos).

O avanço positivo dos
índices do IDEB nos úl-
timos anos no Municí-
pio de Atalaia, tanto
na escola municipal
quanto estadual têm
mostrado que todo in-
vestimento feito na
educação, resultou em
conquistas positivas
para os alunos e todos
os envolvidos no pro-
cesso ensino/ aprendi-
zagem.

A média 6,0 para a
Escola Municipal “Va-
nia Maria Simão”, (e
um aumento de 3 pon-
tos), é motivo de satis-
fação e respeito para o
prefeito Municipal Nil-
son Aparecido Martins
e para a Secretária Mu-
nicipal de Educação
Solange Cezani Ruffo,

Atalaia comemora o índice do IDEB
a todos os profissionais
da educação, pelo empe-
nho e compromisso no
desempenho de suas fun-
ções.

Para o prefeito Nil-
son, investir seriamen-
te na educação é a ga-
rantia de resultados po-
sitivos. Ainda de acordo
com o prefeito, nos últi-
mos anos, os recursos
destinados a educação
aconteceram em todas
as suas instâncias: in-
fra-estruturar, recursos
humanos, formação
continuada, valoriza-
ção do profissional e ali-
mentação; daí o resulta-
do expressivo do IDEB,
um dos melhores da re-
gião, superando a meta
estabelecida pelo MEC
para o município de Ata-

laia para o ano de
2013.

A secretária Solan-
ge Cezani Ruffo, tam-
bém se diz orgulhosa
à frente de uma se-
cretaria e poder vis-
lumbrar o empenho
de todos os responsá-
veis pela educação
no município, inici-
ando-se no Centro
Municipal de Educa-
ção Infantil, continu-
ando no Ensino Fun-
damental e Médio. A
secretária Solange
não se esqueceu de
mencionar o brilhan-
te trabalho de apoio
do CASEP e da APAE,
no sentido de traba-
lhar em prol da for-
mação dos cidadãos
Atalaienses.

DIVULGAÇÃO

Padre José
Moreira Silveira

destacou a
importância da

família na
construção da

sociedade. “temos
que dar valor em

Deus e na família”
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Beira o pleonasmo di-
zer sobre a ilegalidade
da compra de votos.
Quem vende o voto per-
de o direito de cobrar,
pois negocia antecipa-
damente o seu direito de
cidadania!

A compra de votos é
algo comum no univer-
so brasileiro. Herdado
do Brasil colonial, no
período onde os barões
mandavam em seus fun-
cionários em quem vo-
tar, essa cultura conti-
nua até hoje, mas subs-
tituída pelo dinheiro ou
favores.

O problema é que nem
todos sabem que a com-
pra de votos é conside-
rado crime assim como
a venda do mesmo. Ou
seja, quem vende o voto
para um político no pe-
ríodo eleitoral também
está na mira da Justiça.

Esses dias alguém me
contou que, sua funcio-
nária havia dito: “Se
qualquer candidato me
der R$ 50,00 eu voto
nele”. Pensamento irres-
ponsável, mesquinho e
imediatista. Quem ven-
de o voto, vende sonhos!
Invariavelmente os que
mais necessitam do po-
der público e das ações
do governo municipal,
acabam tendo este tipo
de pensamento, que leva
à bancarrota dos servi-
ços essenciais que ficam
prejudicados. Imagino
que, na cabeça do polí-
tico, pelo fato de a cor-
rupção começar na
base, a obrigatoriedade
com determinada fatia
dos eleitores que negoci-
am o voto previamente,
as obrigações pós eleito-
rais são atenuadas por-
que grande parte das
obrigações foram “pa-
gas’ antecipadamente e
que portanto, este mesmo
eleitor perde a moral e a
dignidade plena em
exercer cobranças.

É fundamental que o
eleitor tenha consciência
durante seu voto e que
jamais venda ou nego-
cie como se fosse uma
mercadoria. Quem faz
isso, permite que o can-
didato desvie recursos
ao ser eleito para recu-
perar o que investiu.

Quem compra voto faz
um investimento e,
quando eleito, vai fazer
de tudo para recuperar
estes valores. Quem ven-
de o voto perde o direito
de se indignar, de se re-
voltar e está apoiando e
participando da cor-
rupção que tanto assola
o país.

Sabendo que o voto
consciente é o mais difí-
cil para ser conquistado,
tem político que diz que
eleição se ganha na vés-
pera.

Quanto vale um voto?

Exercendo o direito do

voto com dignidade!
Tenho certeza de que
muito mais do que uma
dentadura, uma viagem
de terra, uma carona ou
até mesmo uma promes-
sa de emprego, de pre-
ferência na Prefeitura.

Quando o eleitor ven-
de seu voto, passa para
os seus filhos e gerações
seguintes de que ele tem
um preço, invariavel-
mente bastante pequeno.

Quem busca ludibriar
o povo, com promessas
mentirosas e eleitoreiras
e com a compra de vo-
tos não será alguém
bom para representa-lo.

Quando o eleitor acei-
ta umas migalhas em
troca do seu voto não
sabe que este dinheiro
pode estar sendo tirado
de algumas obras assis-
tenciais que trariam
mais benefícios para ele
mesmo e toda a comu-
nidade, e pode ter a cer-
teza que ele passa a par-
ticipar deste ato deso-
nesto. Analise bem, seja
frio e calculista na hora
de votar e tenha a sua
consciência tranqüila.
Se alguém já tenta se ele-
ger dentro da ilegalida-
de, imagine o que fará
quando o poder de diri-
gir toda uma cidade lhe
for outorgado!

A lei brasileira é cla-
ra neste aspecto.

O artigo 299 do códi-
go eleitoral brasileiro
fala que é considerado
crime eleitoral

“dar, oferecer, prome-
ter, solicitar ou receber,
para si ou para outrem,
dinheiro, dádiva, ou
qualquer outra vanta-
gem, para obter ou dar
voto e para conseguir ou
prometer abstenção,
ainda que a oferta não
seja aceita”. A lei prevê
pena neste tipo de crime
de um a quatro anos de
cadeia, além de paga-
mento de cinco até quin-
ze dias/multa. Eleitor:
Qual o seu preço?
Quanto vale o seu voto?
Qual análise seu filho
fará de você? Meu pai
vale pouco ou vale mui-
to, pois é honrado, do-
tado de caráter e digni-
dade? O  seu  voto vale
os seus sonhos e os di-
reitos constitucionais de
sua família. Pense nisso!

José Antonio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Segundo sorteado na série
de entrevistas do Jornal
Noroeste, o ex-prefeito

Gerson Zanusso (2001 à 2004)
concorre a eleição pelo PSD –
Partido Social Democrático e
tem como vice o vereador Fá-
bio Yamamoto (PSD).

Gerson Zanusso, filho de
Pedro Zanusso e Filomena
Monaro Zanusso. É casado
com Mirian Cecconi Zanusso.
Da feliz união, vieram os filhos
Giuliano, casado com Luciana
Colosio e pais de Pietra; Gui-
lherme, casado com Patricia
Santos e pais de Gabriela e
Gerson Junior, casado com
Danielle Radade e pais de
Davi.

Trabalhou por muitos anos
como Despachante Oficial do
Detran. Foi chefe da 18ª Cire-
tran, durante 10 anos aproxi-
mados.

Fábio Yamamoto, é o candi-
dato a vice-prefeito com Ger-
son Zanusso. Filho de Jorge
Yamamoto e Maria Izue Yama-
moto, vem de numerosa famí-
lia e tem 37 anos de idade. É
Advogado pós graduado em
Direito do Estado, com ênfase
em Direito Administrativo.

O que o credencia a ser
prefeito?

Na gestão 2001/2004 reali-
zamos uma administração po-
sitiva, embora enfrentando
grandes adversidades ao assu-
mir. Salário dos
Servidores Mu-
nicipais atrasado;
Compromissos
financeiros com
fornecedores e
comerciantes
não quitados, a
Prefeitura sem
credibil idade
para adquirir o
básico necessário
para tocarmos a administração;
Veículos e maquinários em
péssimas condições de manu-
tenção; Ruas e avenidas esbu-
racadas; enfim foram 2 longos
anos sem termos capacidade
de endividamento para obten-
ção de empréstimos na Secre-
taria Estadual de Desenvolvi-
mento Urbano, porque a ad-
ministração anterior havia
comprometido nossas finan-
ças.

Ao concluir nosso primei-
ro mandato, entregamos aos
sucessores uma nova realida-
de. As dívidas encontradas
foram quitadas, os pagamen-
tos dos fornecedores pagos em
dia, veículos e máquinas recu-
perados, funcionários públi-
cos com salários em dia e uma
atenção muito especial aos dis-
tritos de Barão de Lucena e
Ivaitinga. A Saúde Pública foi
priorizada e havia então aten-
dimento médico acessível,
medicamentos, ambulâncias e
muita atenção as necessidades
básicas da população. Perto de
um milhão de reais foram dei-
xados em caixa e nossa credi-
bilidade junto aos órgãos fi-
nanciadores do Estado e União
restaurada. Nossa capacidade
de obtenção de empréstimos
junto ao governo estadual foi
de zero, quando iniciamos a
gestão. Naquela ocasião o or-
çamento municipal era de 12
milhões, nos dias de hoje a
previsão chega em torno de 45
milhões. Se com dificuldades
administramos com dignidade
e honra, com recursos pode-
remos fazer muito mais.

Qual será o primeiro ato do
Senhor como Prefeito?

Nós temos inumeros desa-
fios a serem enfrentados em
Nova Esperança, e sem dúvi-
da um dos maiores é em rela-
ção a saúde pública. A área da
saúde exige uma atenção espe-
cial, é um problema que vem
se agravando nos últimos
anos. Investiremos na preven-

“Nova Esperança necessita de respostas imediatas.
Uma delas é uma nova Política Administrativa”,

diz o candidato a prefeito Gerson Zanusso

ção de doenças, acabando tam-
bém com a fila de espera de
atendimento e exames médi-
cos. Não faltarão medicamen-

tos básicos e de
uso contínuo nos
prédios coloca-
dos a disposição
da saúde de nos-
sa população.

A solução é:
menos tempo de
espera, mais efi-
ciência e rapidez
no atendimento.
Antes de cons-

truir novos prédios relaciona-
dos a saúde, a Prefeitura pre-
cisa fazer funcionar bem o que
já existe, através de uma nova
política de saúde.

Nova Esperança necessita
de respostas imediatas. Uma
delas é uma nova Política Ad-
ministrativa. Vamos compor
uma equipe com o perfil e o
sentimento de respeito pelo
povo de Nova Esperança, que
nos ajude a viabilizar nossos
projetos. Vamos moralizar a
máquina pública, fechando to-
das as possibilidades para
aqueles que se aproveitam da
Prefeitura para desviar recur-
sos. Além dessas medidas, es-
taremos criando o Conselho
da Cidade, para sugerir e fis-
calizar a gestão política de de-
senvolvimento do município.
Este Conselho vai estar com-
posto por representantes de
todos os setores da população,
garantindo a igualdade de di-
reitos e oportunidades para to-
dos!

Quais os maiores proble-
mas da cidade hoje?

Na verdade são vários, mas
um dos maiores problema que
precisamos resolver de  ime-
diato é saúde da população,
que está um caos.  Também
queremos priorizar a educação
no município, seja ela funda-
mental, seja profissionalizan-
te. A valorização do profissio-
nal e dos trabalhadores na edu-
cação é meta para melhorar
ainda mais a qualidade já re-
conhecida pelo IDEB.

Atrair novas empresas, atra-
vés da modernização do Par-
que Industrial se faz urgente
para o desenvolvimento da ci-
dade e consequentemente a
criação de novos empregos.
Vejo que Nova Esperança per-
deu os melhores anos de cres-
cimento econômico do País,
precisamos atrair novas em-
presas para o município, não
podemos deixar nossos traba-
lhadores levantar de madruga-

da para se deslocar até outros
municípios para trabalhar, te-
mos que ter empresas fortes
aqui gerando empregos para
manter nossos trabalhadores
aqui e com isso fortalecendo
nosso comercio. Outro proble-
ma a ser atacado é a formação
da mão de obra qualificada, se
queremos novas empresas, te-
mos que e buscar a instalação
de Escola Profissionalizante
para que possamos oferecer
esta mão de obra.

A meu ver, no que for pos-
sível e com a força da mobili-
zação comunitária, vamos lu-
tar para redirecionar o orça-
mento da cidade para as ques-
tões que a população mais ne-
cessitada precisa.

Qual é a sua
principal pro-
posta?

O comprometi-
mento da admi-
nistração munici-
pal para com as
necessidades das
familias de nossa
cidade, voltado
ao bem-estar e a
preocupação em
investir na quali-
dade de vida. In-
vestiremos, em
primeiro lugar, no
ser humano, aten-
dendo suas ne-
cessidades na área da habita-
ção, educação, assistência so-
cial, geração de emprego e ren-
da a toda faixa etária. Porém,
repito que a saúde merecerá
minha atenção especial .

Transformaremos nossa ci-
dade, com foco no desenvol-
vimento humano e social a
partir da escola e creches, que
é um local privilegiado de for-
mação para a cidadania de
nossas crianças e jovens. Ofe-
recendo atividades esportivas,
culturais, educativas e de la-
zer, incentivando o convívio
social e fortalecimento da auto-
estima de nossos munícipes.

Qual a diferença do Senhor
para com os outros candida-
tos?

O fato de já ter sido Prefei-
to de Nova Esperança na ges-
tão 2001/2004 diferencia mi-
nha pessoa dos demais candi-
datos, não por haver ocupado
o cargo em si, mas pelos re-
sultados positivos que alcan-
çamos. Administrar um muni-
cípio é diferente de adminis-
trar o particular. Embora os
resultados a serem alcançados
exijam um planejamento com

visão empresarial, é necessá-
rio observar que, enquanto na
administração dos bens parti-
culares as decisões são unila-
terais, na administração públi-
ca há que se ater a legislação
que define competências, atri-
buições e responsabilidades.
Trabalhamos junto com a Câ-
mara de Vereadores e estamos
permanentemente sujeitos a
atualização de metas segundo
as necessidades da população,
além da fiscalização do Tribu-
nal de Contas e do Ministério
Público Estadual.

Penso em uma Nova Espe-
rança melhor para todos, saú-
de funcionando, crianças com
creches e berçários, novas in-
dústrias chegando, mais em-
pregos, servidores valoriza-
dos, educação básica integral
e lazer acessíveis.

Por que o eleitor deve vo-
tar no Gerson?

Somente após as conven-
ções ao final do mês de Junho
passado, fui convocado por
amigos e companheiros de vá-
rios partidos políticos para
disputar as próximas eleições
de 07 de Outubro, na condi-
ção de candidato a Prefeito
Municipal. Consultei meus fa-
miliares e com o apoio dos
companheiros e cidadãos,
aceitei o honroso convite. Na-
quela ocasião as lideranças dos
partidos que formam nossa
coligação indicaram, por una-
nimidade, o nome do ilustre
vereador Fábio Yamamoto para
ser nosso candidato a Vice
Prefeito. O jovem advogado,
vereador com grande experiên-
cia na administração munici-
pal, membro da numerosa, pi-
oneira e honrada família Yama-
moto.

Temos ainda a fortalecer
nossa candidatura o apoio e o
trabalho dedicado de dezesse-
te candidatos a Câmara Muni-
cipal, homens e mulheres de
várias atividades e segmentos,
merecedores do voto e da con-
fiança dos nossos eleitores.

Existe algo
mais que o se-
nhor acha im-
portante acres-
centar? Fique à
vontade

Em verdade,
este espaço tão
importante que o
Jornal Noroeste,
gentil e democra-
ticamente oferece
a nós candida-
tos, não compor-
ta a extensa pu-
blicação de todos
os nossos proje-
tos, plano de go-
verno e compro-
missos de cam-

panha. Mas, sem dúvidas, ser-
ve como contribuição muito
positiva para os eleitores co-
nhecerem melhor os candida-
tos e a decidirem seu voto.

Sabemos que o município
passa por desafios políticos,
sociais, ambientais, financeiros
e na sua forma de gestão. As-
sim, queremos pensar estrate-
gicamente, agir operacional-
mente e gerir competentemen-
te.

Eu reafirmo que o mais im-
portante na hora de decidir é
olhar todo o histórico, toda a
trajetória, tudo o que já acon-
teceu na vida do candidato,
para que o eleitor possa então
tirar sua conclusão final. É
fundamental que haja respei-
to  por cada cidadão, de tal
maneira que o resultado das
eleições venha a beneficiar a
todos.

Finalizo citando a Bíblia
Sagrada, Salmos 33;12: “Feliz
a nação cujo Deus é o Senhor,
e o povo que ele escolheu para
sua herança”. O candidato
entrevistado para a próxima
semana será Rafael Kreling,
que disputa as eleições pelo
PSDC.

“Sabemos que o município passa por desafios políticos,
sociais, ambientais, financeiros e na sua forma de

gestão. Assim, queremos pensar estrategicamente, agir
operacionalmente e gerir competentemente”, disse

Gerson Zanusso candidato pelo PSD à
prefeitura de Nova Esperança

WILSON CAFASSO FOTOGRAFIA: 9931-9211

“Nós temos inumeros
desafios a serem

enfrentados em Nova
Esperança, e sem

dúvida um dos
maiores é em

relação a saúde
pública”

“Vejo que Nova
Esperança perdeu os

melhores anos de
crescimento

econômico do País,
precisamos atrair

novas empresas para
o município, não
podemos deixar

nossos trabalhadores
levantar de

madrugada para se
deslocar até outros

municípios para
trabalhar”

“Que continuemos
a nos omitir da polí-
tica é tudo o que os
malfeitores da vida
pública mais que-
rem”. Bertold Brecht

(1898-1956)

Alex Fernandes
França é Diretor do

Jornal Noroeste,
Formado em

Administração de
empresas, bacharelando

em Teologia pelo
Instituto Teológico do
Paraná e membro da

Associação dos
Cronistas do Estado do

Paraná.
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Salários de prefeito, vice-
prefeito, vereadores e secretá-
rios

A maioria dos candidatos ao
cargo de prefeito, vice-prefeito
e vereador em Nova Esperan-
ça  não têm conhecimento  de
quanto vai receber, caso eleito,
a partir de janeiro de 2013.
Este blog procurou tomar co-
nhecimento e  dar as seguintes
informações; A partir de janei-
ro de 2013 os eleitos vão rece-
ber: Prefeito:  R$ 11.538,87,
fora as diárias que recebe quan-
do está em viagem  a serviço
do município; O vice-prefeito
vai receber R$ 4,085,70. O sa-
lário de um vereador será de
R$ 4.085,70, o mesmo do vice-
prefeito. As diárias dos verea-
dores variam de conformidade
com as quilometragens. Por
exemplo: Se ele viajar a servi-
ço da Câmara até 100 km e
pernoitar no destino, receberá
R$ 105; Se a distância for de
101 a 200 km, receberá diária
de R$ 155; De 201 a 300 km
receberá R$ 195; Acima de
301 km receberá R$ 295. Os
salários dos Secretários serão
os mesmos dos vereadores e do
vice-prefeito, ou seja, R$
4.085,70.  Agora, muitas pes-
soas me perguntam o por que
muitos candidatos gastam  R$
150 mil, R$ 200 mil ou mais
na campanha, se no mandato
de quatro anos  eles não vão
recuperar o dinheiro gasto? A
resposta é simples, mas não ge-
neralizada: Primeiro: O ego, o
status de ser vereador: Segun-
do: Como vereador ele poderá
participar de falcatruas, alfe-
rindo lucros, nomeando paren-
tes e dando de dedo nos subal-
ternos. Aqui ou em qualquer ou-
tro lugar, a eleição a um cargo
eletivo tem o seu preço. Como
você vê um assalariado ou um
trabalhador nos canaviais di-
ficilmente vencerá uma eleição
para prefeito ou mesmo para

ENTRELINHAS

***A geração de alunos do ensino médio nas escolas públicas estão sendo aprovados sem sabe-
rem nada. Essa é a conclusão do MEC que vai exigir mudanças radicais no setor. Alunos que não
tiverem condições de aprovação serão reprovados! Que bom se fosse realmente assim! Vamos
aguardar!***.A atriz Isis Valverde dizendo que investiu uma grana pesada em treino funcional e
academia para ficar gostosa   e  viver a  Suelen da novela “ Avenida Brasil”.***Mostrando corpos
sarados, as “empreguetes” arrasaram no show Criança Esperança.*** O Beijo no Asfalto, Vestido
de Noiva, são algumas das grandes obras de Nelson Rodrigues, o maior dramaturgo brasileiro,. que
se estivesse vivo, estaria completando 100 anos. “Toda a unanimidade é burra. Quem pensa com a
unanimidade não precisa pensar”. (Nelson Rodrigues 1912-1980/ Inventor do teatro brasileiro,
retratou a nova classe média mesmo antes de existir e criou vários tipos por aí. Eternamente
moderno, será sempre lembrado por  muitos séculos- Jornalista Augusto Nunes)

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

vereador. Dê sua opinião neste
blog na internet!

Muay Thai
Luta originária na Tailândia,

o Muay Thai é uma arte marcial
também conhecida como “ a arte
das oito armas”, pois caracteri-
za pelo uso combinado de pu-
nhos, cotovelos. joelhos, canelas,
pés e está associada a uma boa
dose de condicionamento físico
o que torna a luta de contato to-
tal muito eficiente. Luta origina-
da há mais mil anos, começa a
ganhar espaço nas mais diferen-
tes academias do Brasil, chega a
Nova Esperança com força total.
Luvas, capacete aberto, canelei-
ras, podendo enfaixar os pés e
punhos são os acessórios para os
combates que são  feitos em rin-
gues, em cinco rounds de três mi-
nutos cada, podendo atingir a
cabeça, tronco e pernas.Os atle-
tas são classificados em peso
pena,  mosca,  leve, super peso,
médio ligeiro, etc, assim como os
golpes são chamados de upper,
direto, cruzado, etc., como no
boxe. Por aqui o número de parti-
cipantes é grande, principalmen-
te entre as mulheres. Os preços
variam, em média R$ 60 por mês,
por duas aulas semanais de 1
hora e meia cada. Não se assus-
te se um dia você discutir com a
sua  namorada ou  esposa e le-
var um knockdow  ( nocaute ).
Enfim, vamos praticar o Muay
Thai!

OPINIÃO DO BLOG
E um palhaço
De autoria do senador Cyro

Miranda (PSDB - GO), o Informa-
tivo do Corrêa de Macapá (Ama-
pá) de 14 de agosto último, co-
menta que tramita no Senado
uma proposta de emenda a Cons-
tituição em que vereadores em
município abaixo de 50 mil ha-
bitantes iriam exercer os seus
mandatos gratuitamente, sem
nenhuma remuneração. A pro-

posta ainda limita o total das
despesa das Câmaras dessa ci-
dades a no máximo 3,5% da ar-
recadação municipal. Com essa
proposta,  segundo o senador
Cyro Miranda, os vereadores se-
riam verdadeiros cidadãos, com
diminuição dos gastos públicos
nas  prefeituras. Opinião do Blog;
Que bom seria se o medíocre se-
nador apresentasse também uma
proposta reduzindo o números de
senadores do país, assim como
os seus vencimentos, pedindo
ainda a prisão de todos os políti-
cos corruptos desta nação a co-
meçar pelo Senado. É impressio-
nante como você tem que  ler ta-
manhas baboseiras  de  um Se-
nador da República. É um ver-
dadeiro palhaço! Num passado
não muito distante, o senador
Álvaro Dias (PSDB-PR) veio com
uma proposta semelhante. Lem-
bram-se? Dê a sua opinião no blog
na internet.

Obras em mil km de
rodovias
Mil quilômetros de estradas,

ou 10% da malha administrada
pelo Departamento de Estradas
de Rodagem do Paraná  devem
passar por obras nos próximos
cinco anos no Paraná. O governo
não revela quais as rodovias que
passarão por obras, mas informa
que serão construídas pontes, se-
gundas pistas, acostamentos, ter-
ceiras  faixas, viadutos, trevos,
acessos, marginais, etc. O traba-
lho deverá ser iniciado no segun-
do semestre de 2013. Esperamos
que não fosse mai uma promessa
de eleição!

Capanema é só alegria
Moradores de Capanema, 18

mil habitantes, no sudoeste do
Paraná, desde que o Rio Iguaçu,
que contorna o município em 80
quilômetros e posteriormente
forma as Cataratas do Iguaçu, foi
incorporado ao Parque Nacional
Chico Mendes em 1981,o  uso da
margem esquerda do Rio Igua-
çu não podia ser usado.Muitas
pessoas que tentaram nadar no
rio foram presas pois a área
pertence ao Parque. Depois de
50 anos brigando na Justiça, a
referida margem pode ser usa-
da pelo município de Capane-
ma que pretende desenvolver
um grande turismo na região.
O povo está em festa!

Coisas do Cotidiano
• Já estou sabendo que tem

candidato a prefeito prometen-
do o mundo e o fundo à popula-
ção. Até UTI já estão prometen-
do. Menos  gente, menos;

• Quem fizer uma tatuagem  e
ficar borrada ou mal feita, peça
indenização junto ao PROCON.
Cada queixoso está recebendo em
média R$ 5 mil.;

• Está muito irregular o piso
asfáltico da Avenida São José,
principalmente atrás do cam-
pão. Fizeram um serviço de re-
capeamento  de péssima quali-
dade. Onde estão os vereadores
que não fiscalizaram a obra?
Com a palavra o Secretário Mu-
nicipal de Obras Manezinho;

• Transtorno mental atinge
metade dos viciados em drogas.
Trabalho nesse sentido foi feito
pela Secretaria de Saúde de São
Paulo;

• Mais de 400 pessoas foram
acometidas com a Gripe A no Rio
Grande do Sul com mais de 70
mortes;

• Coritiba derrota o Cruzeiro
e o Grêmio Portoalegrense em
apenas três dias;

• Com a reforma dos  Postos
de Saúde da cidade ao mesmo
tempo, o NIS  está sobrecarrega-
do, ficando  complicado até a lo-
comoção no local;

• Aproveite agora e cuide de
sua volumosa barriga para quan-
do chegar o verão, você não le-
var um “toco” daquela garota;

R$ 30 mil
A justiça gaúcha determinou

que uma professora de Bagé, 28
anos, fosse indenizada em 30 mil
reais. O motivo foi que a profes-
sora depois de ter três filhos, re-
solveu fazer uma laqueadura (ci-
rurgia para não engravidar) em

um hospital público local. Um
ano depois, a professora ficou
grávida e passou por inúmeras
gozações no município, além de
não ter condições para criar
mais um filho. Imaginem só qual
vai ser a situação psicológica
dessa criança junto a família!

Mercado persa das eleições
Enquanto no Supremo, trans-

corre o julgamento do mensalão,
esquema petista de compra de
partidos e parlamentares, con-
tinua por aí em todo o Brasil, a
compra de partidos, eleitores,
votos, com barganhas em di-
nheiro ou empregos,  cestas
básicas, gasolina, pagamento
de talão de luz, água, gás, etc.
Esse é o Brasil de ontem, hoje e
sempre. O problema do mensa-
lão é que envolvia muito di-
nheiro e o deputado Roberto Je-
fferson (PTB) que recebeu a ba-
gatela de quatro milhões e qui-
nhentos mil reais do esquema
achou pouco e fez a denúncia.
Se a moda pegar e a Justiça re-
solver agir, não teremos elei-
ções em lugar nenhum no país,
inclusive Nova Esperança.

Hormônios
Eles comandam tudo, do hu-

mor ao emagrecimento. Assim
são os hormônios. A questão de um
mês, nova descoberta em conse-
qüência de uma ciência em ebu-
lição. Trata-se do hormônio IRI-
SINA, produzido pelos músculos
e agem nas células gordurosas,
evitando o depósito de gorduras
pela sua queima, fornecendo ener-
gia ao corpo.  conforme a revista
científica Nature and Cell. Os es-
tudos conduzidos pelo médico
americano Bruce Splegelman, da
Universidade de Harvard, EUA,
após brilhantes experiências em

camundongos, poderá abrir es-
paço em breve para emagreci-
mento em curto prazo por  ace-
lerar em muito o metabolismo
das gorduras.

Reminiscências
É sempre bom ter lembran-

ças de importantes fatos que a
história nos deixou como a do
ex-presidente do Brasil Getú-
lio Vargas que governou o país
por mais de 15 anos e morreu
em 24 de agosto de 1954 quan-
do se suicidou. Amado pelas
classes populares, Vargas, do
verdadeiro Partido Trabalhis-
ta Brasileiro (PTB), é nome de
ruas, avenidas, praças, na
maioria das grandes cidades
brasileiras, como Maringá, por
exemplo. Se hoje o trabalha-
dor brasileiro tem salário mí-
nimo, férias, décimo terceiro
salário, direito a greve, sindi-
catos, direitos iguais entre ho-
mens e mulheres, inclusive o
direito a voto  para as mulhe-
res, devemos ao presidente
Getúlio Vargas, gaúcho de São
Borja ( RS ). Fato importante
aconteceu em agosto de 1945,
durante a segunda guerra
mundial. Depois dos japone-
ses terem destruído a base
americana de Pearl Harbor,
no Havaí com os seus kamica-
ses (japoneses suicidas), os
americanos deram o troco
matando mais de um milhão
de pessoas nas cidades japo-
nesas de Hiroshima e Naga-
saki com bombas atômicas. Até
hoje, aquelas cidades sofrem
com as seqüelas de queima-
duras e alterações genéticas
das radiações atômicas.
Você professor de história,
não deixe de comentar esses
fatos com os seus alunos.

Da Redação

Cerca de 60 pais presen-
tes no bonito Salão de
Festas da Ivatinga para

saborear uma suculenta fei-
joada feita pela funcionário
do Posto de Barão  Marina
Chiquito e suas auxiliares
em homenagem ao Dia dos
Pais. A  enfermeira Nize Fa-
varo coordenadora do PSF
dos dois Distritos leu uma
mensagem aos pais que mui-
to os sensibilizou e agrade-
ceu nominalmente toda a
sua equipe e foi aplaudida
pelos presentes.. A auxiliar
de enfermagem  Vandeli  fa-
lou sobre a importância do
evento em seu Distrito e o
médico Juarez de Oliveira da
equipe fez uma breve pales-
tra sobre Próstata. Houve
ainda  um show local com
violão Ao encerrar foram
distribuídas lembranças do
evento aos presentes.

Já no Barão de Lucena, o
PSF fez um excelente bingo
aos pais, com entregas de
inúmeros presentes, sendo
servido um suculento lan-
che. A enfermeira coordena-
dor Nize Favaro fez uma sau-
dação aos 120 pais presen-
tes e emocionada agradeceu
toda a sua equipe e o cari-
nho com que tem sido rece-
bida pela comunidade do
Barão e da Ivaitinga, sendo
calorosamente aplaudida.
Em seguida,  o médico Jua-
rez de Oliveira conclamou
os homens acima de 35-40
anos a comparecerem no
Posto de Saúde  para reali-
zação  do exame preventi-
vo das doenças de Próstata
( o PSA ), já que o mês  de
agosto é dedicado aos ho-
mens.

PSF de Barão de Lucena e Ivaitinga comemora o Dia dos Pais

Da Redação

A Secretaria Municipal de
Saúde de Nova Esperança re-
alizou um importante evento
em comemoração a semana do
Aleitamento Materno que se
realiza anualmente no mês de
agosto, conforme calendário
do Ministério da Saúde e das
Secretarias Estaduais e Muni-
cipais de Saúde. O evento
aconteceu no Salão do Clube
da Terceira Idade, na terça fei-
ra 21 de agosto, com a presen-
ça de um bom público, com a
presença de médicos, enfer-
meiras, técnicas em enferma-
gem, auxiliares de enferma-
gem, agentes comunitários de
saúde, inúmeras mães e ges-
tantes. Em nome da Secreta-
ria Municipal de Saúde falou
a médica Beatriz Silveira Li-
boni sobre a importância do
evento, fez a apresentação dos
palestrantes e agradeceu o
público presente. Ao iniciar a
sua fala, o médico Juarez de
Oliveira agradeceu o convite
dos organizadores, do grande
público presente, dos colegas
do PSF onde trabalha, dos téc-
nicos que lhe deram suporte
para o evento e da sua coorde-
nadora do PSF de Barão de
Lucena e Ivaitinga Nize Fava-
ro. Antes de entrar no tema
propriamente dito, o médico
explicou de como se produz o
leite pelas mamas com a in-
terferência hormonal e estabe-
leceu uma comparação muito
interessante sobre o leite ma-
terno, o leite de vaca e o leite
de soja, mostrando da impor-
tância do aleitamento mater-
no nos primeiros seis meses de
vida. Afirmou ainda que,  tan-
to o colostro que o bebê alimen-
ta nos primeiros dias de vida,
como o leite materno  que apa-
rece  entre o  quinto e sétimo
dia após o nascimentos, são
muitos ricos em anticorpos,

ALEITAMENTO MATERNO
Médico Juarez de Oliveira e Psicóloga Vanessa
Amadeo falam da importância da amamentação

evitando doenças e infecções
nos primeiros meses de vida.
Orientou as mães como ama-
mentar,  posições e afirmando
que o leite materno é um leite
ecológico, pronto para dar  a
qualquer hora, sem precisar
preparar e com todos os ingre-
dientes que o bebê necessita
para o seu desenvolvimento
pôndero  estatural. Comentou
também  que as mães devem
evitar  o uso de chupetas,  ma-
madeiras e bicos, pois além de
prejudicar o aleitamento ma-
terno, podem trazer más for-
mações nas arcadas dentári-
as, problemas respiratórios e
até na fala da criança.    Disse
ainda dos benefícios do alei-
tamento materno não somente
para o bebê  mas como tam-
bém   para a  mãe e família, Ao
encerrar, comentou sobre as
leis trabalhistas que protegem
as gestantes e as mães que
amamentam e disse que ama-
mentar é muito mais que ali-
mentar a criança. É um  im-
portante passo para uma vida
mais saudável. Amamentar, é
um ato de amor! Agradeceu e
foi muito aplaudido. Em segui-
da a psicóloga Vanessa comen-
tou de uma maneira muito in-
teressante sobre o prazer que
o bebê tem em mamar em sua
mãe bem como dos benefícios
do aleitamento materno. Dis-
se que crianças que mamam o
leite materno são crianças
mais inteligentes conforme
pesquisa. Afirmou que quando
a mãe amamenta, faz muito
mais do que alimentar o bebê.
Ela transmite amor, carinho,
segurança, saúde e proteção,
fortalecendo os vínculos afeti-
vos entre a mãe e o bebê. Va-
nessa recebeu muitos aplausos
dos presentes. Médico e psicó-
loga responderam inúmeras
perguntas e o evento foi encer-
rado com um lanche aos pre-
sentes.
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Moradores da região do Fórum reclamam
do tráfego intenso na Rua Ulisses Roseira

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Um grupo de morado
res acionou a nossa
reportagem para de-

nunciar um problema que
segundo eles, vem se agra-
vando a cada dia que pas-
sa: O tráfego intenso de
veículos, de portes pesa-
dos e leves na região do
Fórum da Comarca de
Nova Esperança.

Em poucas horas em
que esteve no local, à re-
portagem observou que o
tráfego intenso é incessan-
te e que vários motoristas
empreendem altas veloci-
dades causando a destrui-
ção rápida da malha viária
urbana.

De acordo com os mora-
dores, os veículos carrega-
dos e que utilizam a rota
para o escoamento da pro-
dução atrapalham o trân-
sito, fazem barulho e cau-
sam danos à Rua Ulisses
Roseira e adjacências.
Uma solução apontada pe-
los moradores seria o des-
vio da rota, principalmen-
te de caminhões, para ou-
tras ruas com número me-
nor de residências. Tam-
bém falaram da possibili-
dade de que a Prefeitura
coloque redutores de velo-
cidade (quebra-molas) ou
a mudança no sentido da
rua, tornando à mão úni-
ca. Segundo eles, a rua an-
tes pacata deu lugar ao mo-
vimento desenfreado, co-

De acordo com
os moradores, os
veículos
carregados e que
utilizam a rota
para o
escoamento da
produção
atrapalham o
trânsito, fazem
barulho e causam
danos à Rua
Ulisses Roseira e
adjacências

Uma solução
apontada
pelos
moradores
seria o desvio
da rota,
principalmente
de caminhões,
para outras
ruas com
número menor
de residências

HAUNEY MALACRIDA

CARICATURA DA SEMANA

PROFESSOR MOISÉS LUIZ DA COSTA

POR: PAULO NUNES

QUQUQUQUQUAIS OS PROBLEMAS QUEAIS OS PROBLEMAS QUEAIS OS PROBLEMAS QUEAIS OS PROBLEMAS QUEAIS OS PROBLEMAS QUE
VOCÊS ESTÃO ENFRENTVOCÊS ESTÃO ENFRENTVOCÊS ESTÃO ENFRENTVOCÊS ESTÃO ENFRENTVOCÊS ESTÃO ENFRENTANDO?ANDO?ANDO?ANDO?ANDO?

locando também em risco
a vida das crianças, prin-
cipalmente nos horários
de pico nas idas e vindas
às escolas. “O problema
daqui é o movimento, a
poluição, até as paredes
das casas tremem, eu su-
giro que coloquem reduto-
res de velocidade, até por-
que nem as crianças po-
dem brincar direito devi-
do a isso, eu acho que de-
viam arrumar o asfalto
também, porque está mui-
to esburacado devido a
esse movimento intenso”.
relatou  a moradora Kátia
Flávia dos Santos.

A falta de estrutura da
malha viária urbana para
o tráfego de veículos pesa-
dos também foi uma ques-
tão levantada pelos mora-
dores. Alguns chegam a
afirmar que suas residên-
cias chegam a “tremer”
quando passa alguma car-
reta carregada, por conta
do peso excessivo, cau-
sando a trepidação da via
e aumento do ruído.
“Acontece que esses veícu-
los pesados passam com
muita velocidade por aqui,
está difícil até para atra-
vessar a rua”, desabafou
Maria Aparecida de Jesus.

“O problema é que aqui está
com muito movimento de carros
pesados, as estruturas das casas
de alvenaria estão rachando, mui-
to barulho a noite, muito movimen-
to, as crianças saem das escolas e
precisam ficar bastante tempo es-
perando para atravessar a rua, nos-
sa rua está parecendo mais uma
rodovia e não o centro da cidade e
isso está causando um transtorno
para nós, sem falar no asfalto, que
sofre com isso também, precisa-

mos tomar uma providência, até mesmo porque paga-
mos os impostos sempre em dia”.  Maria Aparecida Lo-
pes Hernandes

“Acontece que esses veículos
pesados passam com muita veloci-
dade por aqui, está difícil até para
atravessar a rua, a poluição também
atrapalha muito, porque a poeira
aumenta muito. Eu sugiro que colo-
quem mais dois ou três quebra-
molas na rua”.- Maria Aparecida de
Jesus

“O problema daqui é o movimen-
to, a poluição, até as paredes das
casas tremem, eu sugiro que colo-
quem redutores de velocidade, até
porque nem as crianças podem
brincar direito devido a isso, eu acho
que deviam arrumar o asfalto tam-
bém, porque está muito esburaca-
do devido a esse movimento inten-
so”. - Kátia Flávia dos Santos

“O problema da rua é o
movimento intenso, principal-
mente de caminhões pesa-
dos, causando muito transtor-
no, deixando a rua muito pe-
rigosa, pois é um movimento
constante, o asfalto também
é muito prejudicado com isso.
As crianças também correm
um grande risco com isso,
devemos prestar muita aten-
ção ao atravessar. Acho que
a mudança da rota seria a
melhor alternativa, mas pode-
riam também é uma boa su-
gestão”.- Margarida Stella

“Quando passa um caminhão
aqui na rua, a pia da cozinha chega
a tremer, de noite, é muito barulho,
não conseguimos descansar direi-
to. A poeira também é outro proble-
ma, agente não consegue limpar a
casa, pois depois de pouco tempo,
está toda suja de novo.  Eu sugiro
que o trânsito seja desviado”. - Ivete
do Rosário Macedo

“ A n t e s
de com-
p r a r m o s
aqui, não ti-
nha esse
movimento
intenso que
tem hoje,
q u a n d o
a c o m p a -
nhamos a
construção
aqui, ob-
servávamos que eram só carros pe-
quenos que passavam por aqui,
isso em torno de 5 anos, após nos-
sa mudança aqui, percebemos a
movimentação de muitos carros
pesados como carretas, ônibus, e
isso causa muito transtorno para
nós,  que não conseguimos descan-
sar. De madrugada já tem caminhão
passando, muito cedo, então isso
atrapalha nosso sono. Eu sugiro o
desvio do trânsito, até porque é um
risco para as crianças, ficar atraves-
sando no meio desses carros pesa-
dos. Outro problema é a poluição,
quem tem problemas respiratórios
sofre com isso” - Ruth Macedo

“O trá-
fego inten-
so aqui da
rua está
sufocan-
do o pes-
soal, esse
aqui é um
bairro po-
pular, nos-
sa rua não
tem estru-
tura para
agüentar
esse mo-
vimento, esse é um bairro residen-
cial, atribuo esse movimento inten-
so à mudança na rota dos cami-
nhões, eu sugiro que coloquem re-
dutores de velocidade, ou fazer o
desvio da rota dos carros pesados.
Isso prejudica demais a malha viá-
ria, esse asfalto não tem estrutura para
suportar todo esse tráfego. Outro pro-
blema é o ar, que fica insuportável,
prejudicando principalmente as crian-
ças e idosos, o risco de atropelamen-
to também é muito alto. Só espero
que alguém nos ajude”. Clodoaldo
Francisco de Oliveira

“O problema aqui é a alta velo-
cidade com que passam aqui, cau-
sando um risco grande de aciden-
te, muita poeira, acho deveriam
colocar quebra-molas ou fazer
mão única em nossa rua”. Aderci
Basseto

FOTOS: HAUNEY MALACRIDA
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A VIDA SEXUAL E
A COCA-COLA !!! 
Dois amigos,

passando dos
cinqüenta, se
encontram depois de
muitos anos.

Ficam conversando
sobre as suas vidas, até
que um pergunta:

- E como vai a tua
vida sexual ???....

- Igual à Coca-Cola
- Opa, que beleza

!!!.... Cheia de gás, heim
?!!!....

- Nada disso !!!....
Antes era ‘NORMAL’,
depois ficou ‘LIGHT’ e
agora é ‘ZERO’ !!!!

RIFA DO BURRO
Certa vez três

meninos, Amador, Edir e
Gilmar foram ao campo
e, por 100 reais,
compraram o burro de
um velho camponês.

O homem combinou
entregar-lhes o animal
no dia seguinte.

Mas quando eles
voltaram para levar o
burro, o camponês lhes
disse:

- Sinto muito, amigos,
mas tenho uma má
notícia. O burro morreu.

- Então devolva-nos o
dinheiro!

- Não posso, já o
gastei todo.

- Então, de qualquer
forma, queremos o
burro.

- E para que o
querem? O que vão
fazer com ele?

- Nós vamos rifá-lo.
- Estão loucos? Como

vão rifar um burro
morto?

HUMOR
- Obviamente não

vamos dizer a ninguém
que ele está morto.

Um mês depois, o
camponês se encontrou
novamente com os três
garotos e lhes
perguntou:
- E então, o que
aconteceu com o burro?

- Como lhe dissemos,
o rifamos.

Vendemos 500
números a 2 reais cada
um e arrecadamos 1.000
reais.

- E ninguém se
queixou?

- Só o ganhador.
Porém lhe devolvemos
os 2 reais e ficou tudo
resolvido.

GATO X RATO
O ratinho estava na

toca, e do lado de fora o
gato:

-MIAU, MIAU, MIAU...
O tempo passava e ele
ouvia:
-MIAU, MIAU, MIAU...
Depois de várias horas e
já com muita fome o rato
ouviu:
-AU! AU! AU!
Então ele deduziu: “Se
tem cachorro lá fora, o
gato foi embora”.

Saiu disparado em
busca de comida. Nem
bem saiu da toca o gato
CRAU!
Inconformado, já na
boca do gato perguntou:
- Pô gato! Que
palhaçada é essa, você
latindo?
E o gato respondeu:
- Meu filho, hoje nesse
mundo “globalizado”
quem não falar pelo
menos dois idiomas...
MORRE DE FOME!.

Um grupo de pesqui-
sadores da Universi-
dade de Strathclyde,

na Escócia, desenvolveu
um mecanismo para rea-
proveitar o sangue perdi-
do pelo paciente durante
cirurgias.

A recuperação e reapro-
veitamento do sangue de
um paciente perdido du-
rante uma grande cirurgia
não é uma ideia nova, no
entanto, o processo atual
é complicado, demorado e
caro.

O novo procedimento,
batizado de Hemosep pe-
los cientistas de Glasgow,
é mais direto e pode ser
menos trabalhoso para re-
ciclar o sangue do pacien-
te durante a cirurgia.

Técnica reaproveita sangue perdido em operações

 Teste com aparelho e bolsa de sangue desenvolvidos pela
Universidade de Strathclyde foi feito com sangue bovino

FOTO: BBC

A Coca-Cola comerci-
alizada no Brasil contém a
maior concentração do 4-
metil-imidazol (4-MI),
subproduto presente no
corante Caramelo IV, clas-
sificado como possivel-
mente cancerígeno. O re-
sultado é de um teste do
Center for Science in the
Public Interest (CSPI), de
Washington D.C. Eles ava-
liaram também a quantida-
de da substância nas latas
de Coca-Cola vendidas no
Canadá, Emirados Árabe,
México, Reino Unido e
nos Estados Unidos.

Um estudo feito pelo
Programa Nacional de To-
xicologia do Governo dos
Estados Unidos já havia
apontado efeitos carcino-
gênicos do 4-MI em ratos,
e fez com que a IARC
(Agência Internacional
para Pesquisa em Câncer),
da OMS (Organização
Mundial da Saúde), inclu-
ísse o 4-MI na lista de
substâncias possivelmen-
te cancerígenas.

Concentrações
De acordo com o CSPI,

o refrigerante vendido no
Brasil contém 263 mcg
(microgramas) de 4-MI em
350 ml, cerca de 267mcg/
355ml. Essa concentração
é muito maior quando

Este procedimento en-
volve uma máquina que
agita o sangue. Mas, o ele-
mento mais importante é
uma bolsa de plástico es-
pecial para receber este
sangue.

Esta bolsa funciona
como uma esponja quími-
ca que absorve o plasma
que diluiu o sangue do
paciente durante a opera-
ção. Este plasma é algo que
os médicos não querem.

O componente mais im-
portante desta bolsa é uma
membrana de policarbona-
to, que separa o plasma e
preserva os componentes
importantes do sangue em
separado.

Estas células concentra-
das podem voltar para o

thclyde e uma companhia
de aparelhos médicos. O
uso do sistema também foi
aprovado no Canadá.

Em cirurgias grandes,
como uma cirurgia cardí-
aca realizada com o peito
do paciente aberto, a quan-
tidade de sangue perdida
é grande e é necessário
muito sangue para reposi-
ção.

A transfusão de sangue
geralmente é a opção pre-
ferida pelos médicos mas,
em uma minoria de casos,
podem ocorrer reações ad-
versas. E o custo de tudo
isto é alto.

“Sangue não é de graça,
de forma nenhuma, e, na
verdade, na América do
norte, os últimos estudos
sugerem que uma unidade
de sangue custa acima de
US$ 1.600 (mais de R$
3.200)”, afirmou o profes-
sor Terry Gourlay. BBC
Brasil

paciente.
O bioengenheiro que li-

derou a equipe de cientis-
tas, Terry Gourlay, afirma
que o novo procedimento
tem vários benefícios.

“É o seu sangue, ao invés

de sangue de outras fon-
tes”, afirmou o cientista.

TESTES
O novo sistema criado

pelos cientistas escoceses
já foi usado em testes
bem-sucedidos na Tur-

quia, onde foi usado em
mais de cem cirurgias car-
díacas.

Agora, o sistema será
vendido na União Euro-
peia em uma parceria en-
tre a Universidade Stra-

Brasil é o país que possui maior concentração de
substância possivelmente cancerígena na Coca-Cola

comparada com a Coca-
Cola vendida no Quênia,
que ficou na segunda po-
sição, com 170 cmg/355ml.
Confira os demais resulta-
dos na tabela abaixo:

A Coca-Cola do Brasil
traz nove vezes o limite
diário de 4-MI estabeleci-
do pelo governo da Cali-
fórnia, que estipulou a ne-
cessidade de uma adver-
tência nos alimentos que
contiverem mais que 29
mcg da substância. Além
dessa quantidade diária, o
risco de câncer seria mai-
or do que 1 caso em 100
mil pessoas.

Pesquisa do Idec A Re-
vista do Idec do mês de

PAÍS 4-MI em microgramas (mcg) em cada 355 ml
Brasil 267
Quênia 177
Canadá 160
Emirados Árabes Unidos 155
México 147
Reino Unido 145
Estados Unidos (Washington, DC) 144
Japão 72
China 56
Estados Unidos (Califórnia) 4

Fonte: Center for Science in the Public Interest (EUA)

QUANTIDADE DE 4-METIL-
IMIDAZOL (4-MI) NA COCA-COLA

EM NOVE PAÍSES

maio (ed. 165) publicou
um levantamento de refri-
gerantes e energéticos que
possuem o corante Cara-
melo IV em sua fórmula.
Diante dos estudos que
apontam para o perigo
desse aditivo, o Instituto
questionou se as empresas
parariam de utilizá-lo.

Na ocasião, o Idec en-
viou cartas à diversas em-
presas e à Anvisa (Agên-
cia Nacional de Vigilância
Sanitária) questionando-
os sobre a periculosidade
do Caramelo IV e sua as-
sociação com o câncer.

O levantamento verifi-
cou que a regulação brasi-
leira sobre o tema é falha e

que os fabricantes de refri-
gerantes e bebidas energé-
ticas não estão dispostos
a informar ao consumidor
a quantidade da substân-
cia tóxica em seus produ-
tos.

“Acreditamos que uma
postura preventiva deve
ser adotada, já que é a saú-
de dos consumidores que
está em jogo”, ressalta a
dvogada do Idec, Mariana
Ferraz, responsável pelo
levantamento. Por essas
razões, o Idec provocará
as autoridades brasilei-
ras para que revejam a le-
gislação atual e prevejam
medidas para minorar os
riscos do consumidor.
Os limites atuais para a
quantidade de Caramelo
IV nos alimentos, estabe-
lecidos pelo JECFA (um
comitê de especialistas
em aditivos alimentares
da FAO/OMS), são base-
ados em estudos da dé-
cada de 1980. Além dis-
so, aqueles estudos foram
gerados pela Internatio-
nal Technical Caramel
Association.

Com os estudos que
agora vem à tona, espera-
se que os limites e a le-
gislação atuais, tanto in-
ternacional como nacio-
nal, sejam alterados.
IDEC
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Dupla altoparanaense Renan &
Raílson em busca do sucesso

 A dupla altoparanaense Renan & Raílson cantou com a famosa
dupla, Chitãozinho & Xororó em Colorado

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Em uma casa simples
do bairro Granada de
Alto Paraná está es-

condida duas vozes mui-
to afinadas dos irmãos
Renan & Raílson.

Com apenas 14 anos,
Renan está na 7ª série e
seu irmão Raílson Apare-
cido de Melo com 18 anos
após dedicar o tempo ao
trabalho na roça, pretende
acompanhar os estudos
fazendo supletivo já que
está 8ª série.

Os filhos do sr. Sebasti-
ão de Melo e da dona Leo-
nice Aparecida Pereira
com o nome sugere for-
mam uma dupla sertane-
ja: Renan & Raílson.

“Eles cantam desde os 5
anos de idade, já partici-

De maneira simples e com voz muito afinada a dupla
altopanaense Renan & Raílson  busca o tão almejado sucesso

param do programa Raul
Gil e cantaram com duplas
famosas como Edson &
Hudson em Paranavaí,
Chitãozinho & Xororó em
Colorado; Milionário &
José Rico; Gino & Geno,
entre outras”, destacou or-
gulho o pai dos cantores,
Sebastião.

Com muita afinação e
simpatia os irmãos de Alto
Paraná sonham e se inspi-
ram em duplas famosas.
“O nosso sonho é fazer
sucesso e se Deus quiser
um dia chegaremos lá,
mas para isso precisamos
de apoio. Somos daqui de
Alto Paraná mesmo, nasce-

mos aqui, eu Raílson e
meu pai trabalhamos na
roça, como bóias frias,
meu irmão Renan ainda
estuda, meu pai tem um
ônibus de transporte ru-
ral, inclusive ele queria
vender esse ônibus para
nos ajudar a buscar esse
sonho”, concluiu emocio-
nado Raílson.

Que cantar é um dom a
maioria sabe. No entanto
a dupla de Alto Paraná
Renan & Raílson quer
manter acesa a cultura do
povo do interior, que traz
no sangue o desejo de va-
lorização da família, dos
bons costumes, da boa
educação dos pais, dos fi-
lhos e da comunidade.

CONTATOS COM A
DUPLA RENAN & RAÍL-
SON: 9940-6147

A melhora da escolari-
dade dos brasileiros levou
à queda na informalidade
do trabalho entre 2002 e
2009, aliada ao bom mo-
mento econômico da déca-
da passada e a políticas
públicas de geração de em-
prego e renda. A conclusão
faz parte da pesquisa Evo-
lução Recente da Informa-
lidade no Brasil, dos pes-
quisadores Fernando Ho-
landa Barbosa Filho e Ro-
drigo Leandro de Moura, do

Melhora da escolaridade do brasileiro diminuiu informalidade no trabalho, aponta FGV
Instituto Brasileiro de Econo-
mia da Fundação Getulio Var-
gas (Ibre-FGV).

A taxa de informalidade
que chegou a 43,6% em
2002 caiu para 37,4% em
2009, uma diminuição de
6,2 pontos percentuais, se-
gundo o trabalho da FGV,
com base em dados da Pes-
quisa Nacional por Amostra
de Domicílios.

A falta de formalização
nas relações de trabalho, que
se traduz principalmente

pela ausência de registro em
carteira, é inversamente pro-
porcional ao grau de esco-
laridade: quanto mais anos
de estudo, maior a formali-
zação. Segundo a pesquisa,
houve queda na informali-
dade em todas as camadas
educacionais.

Com até três anos de es-
tudo, 62,8% dos trabalhado-
res eram informais em 2002,
passando para 59,1% em
2009. Entre os que têm ensi-
no médio completo e superi-

or incompleto, com 11 a 14
anos de estudo, a taxa de
informalidade era 28,7% em
2002 e caiu para 24,7% em
2009. Já os detentores de
diploma universitário, com
mais de 15 anos de estudo,
registravam 26,1% de infor-
malidade em 2002, número
que diminuiu para 23,4%
em 2009.

Para o pesquisador Rodri-
go Moura, existe uma rela-
ção direta entre mais anos
de estudo e exigência profis-

sional, tanto pelo trabalha-
dor como pelo empregador.
“O trabalhador com maior
escolaridade aceita menos
um contrato informal de tra-
balho. Quem tem maior ní-
vel educacional tem maior
poder de barganha”, disse.

Apesar das variáveis eco-
nômicas e políticas não es-
tarem explícitas no levanta-
mento da FGV, o pesquisa-
dor reconheceu que também
devem ser levados em conta
o bom momento vividos pelo

país e o mundo na maior
parte da década passada,
bem como a adoção de po-
líticas públicas de gera-
ção de emprego e renda,
facilitando a contratação.
Outro dado relevante foi o
incentivo federal ao in-
gresso nas universidades
públicas, com a expansão
das vagas.

A pesquisa pode ser
acessada na íntegra no
endereço http://
portalibre.fgv.br/. Abr.

ARQUIVO

JOSÉ ANTONIO COSTA
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Dando a seqüência na
série de entrevistas que
está promovendo com

os candidatos a prefeito de
Nova Esperan-
ça e municípi-
os da região, a
reportagem es-
teve com Gise-
le Potila Faccin
Gui – conheci-
da como “Gi-
sele do Tilera”,
candidata úni-
ca em Presi-
dente Castelo
Branco que
disputa as elei-
ções pelo De-
mocratas. O
município tem
4.081 eleito-
res.

Gisele do Tilera é gradua-
da em História pela Univer-
sidade Estadual de Maringá,
pós-graduada em História
do Brasil e pós-graduanda
em Gestão Pública. Filha de
Aquiles Faccin (popular Ti-
lera) e de Maria Aparecida
Ferreira Faccin. Casada com
Vladimir Wilians Gui e mãe

“Queremos ouvir os cidadãos, buscar soluções conjuntas
e devolver a credibilidade para Presidente Castelo

Branco”, declara a candidata a prefeita, Gisele do Tilera
Candidata única em
Presidente Castelo
Branco, Gisele
segue fazendo
campanha e diz
buscar clima de
diálogo com a
população

“Agradeço também pelo carinho e respeito que
demonstram pelo meu falecido pai, pelo apoio que

recebo de muitos e sei da responsabilidade que deve ter
uma prefeita para cumprir bem o seu trabalho”, revela

Gisele do Tilera, candidata única em
Presidente Castelo Branco

de Eduardo Faccin Gui. É
professora da rede estadual
de ensino.

JORNAL NOROESTE - O
que a credencia a ser pre-
feita?

Gisele Faccin - Do ponto
de vista político o histórico
da minha família especial-
mente do meu pai TILERA
que foi vereador e foi can-
didato a prefeito por duas
vezes (2004 e 2008). Eu já
fui candidata a vereadora,
sempre trabalhei nas campa-
nhas do meu pai e para al-

guns deputa-
dos assim a po-
lítica é algo que
faz parte da
minha vida.
Além disso, es-
tou disposta a
trabalhar pelo
município com
transparência,
honestidade,
possibilitando
melhor quali-
dade de vida
para toda a po-
pulação.

J.N. - Qual
seria o primeiro ato da se-
nhora como prefeita?

G.F. -O primeiro ato se-
ria o de me colocar a par
da situação administrativa
do município e instaurar
um clima de diálogo com
a população, com os fun-
cionários para juntos tra-
balharmos por Castelo
Branco.

esporte, investimento em
educação enfim, o adminis-
trador público precisa ter
em mente que sua obrigação
é prestar atendimento de
boa qualidade para todos os
cidadãos, melhorar sempre,
não se acomodar e trabalhar
sério, com
transparência,
honestidade e
respeito.

J.N. - Qual a
sua principal
proposta?

G.F. - São
muitas propostas, difícil di-
zer apenas uma. Queremos
ouvir os cidadãos, buscar
soluções conjuntas, devol-
ver a credibilidade para nos-
sa cidade, elaborar projetos
de forma a receber recursos
federais e estaduais para
investimento em moradia
através do Programa Minha
Casa Minha Vida, ampliar o
atendimento na saúde com
mais médicos especialistas,
dar incentivo as empresas
locais e buscar novos inves-
tidores para a cidade de for-
ma que sejam criados mais
postos de trabalho e renda
para o município. Temos im-
portantes parcerias inclusive
com o governo do estado.

J.N. - Por que o eleitor
deve votar na senhora?

G.F. - Por tudo que já dis-
se, pela história de luta do
meu pai, porque estou pre-
parada e disposta a mostrar
um bom trabalho em equi-

pe, pela renovação que cer-
tamente acontecerá e prin-
cipalmente porque o eleitor,
o morador de Presidente
Castelo Branco precisa cada
vez mais de melhorias na
saúde, educação, agricultu-
ra, esporte no atendimento

aos idosos, aos
jovens, no es-
tímulo ao em-
prego, e eu ga-
ranto que ca-
pacidade, com-
petência e von-
tade de traba-
lhar para con-

quistar tudo isso não nos
falta.

J.N. - Existe algo mais
que o senhora acha impor-
tante acrescentar? Fique à
vontade

G.F. - Neste momento
agradeço aos companheiros,
a minha família e amigos,
aqueles  que desde já acre-
ditam em nossos ideais, que
confiam nos nossos proje-
tos, sei que esperam o me-
lhor para Presidente Caste-
lo Branco e eu também.
Agradeço também pelo ca-
rinho e respeito que de-
monstram pelo meu faleci-
do pai, pelo apoio que rece-
bo de muitos e sei da res-
ponsabilidade que deve ter
um prefeito, no caso uma
prefeita para cumprir bem o
seu trabalho. Que Deus nos
ajude para que tudo corra
bem e nos ilumine em todos
as nossas atitudes e ações.
Obrigada a todos.

“O morador de
Presidente Castelo

Branco precisa cada vez
mais de melhorias na

saúde, educação,
agricultura, esporte no

atendimento aos idosos,
aos jovens, no estímulo

ao emprego, e eu
garanto que
capacidade,

competência e vontade
de trabalhar para

conquistar tudo isso não
nos falta”

“Sempre trabalhei nas
campanhas do meu pai

e para alguns deputados
assim a política é algo

que faz parte da
minha vida”

FOTO: RAPHAEL GUIMARÃES – 9989-7923)

J.N. - Quais os maiores
problemas da cidade hoje?

G.F. - Difícil dizer o maior
problema, são muitos pro-
blemas os que vemos e in-
clusive que a própria popu-
lação nos aponta nas visitas
de campanha. É preciso que

haja um investimento mai-
or em infraestrutura especi-
almente em asfalto, calça-
das, limpeza pública, o aten-
dimento na saúde precisa
melhorar cada vez mais, é
necessário dar mais atenção
e suporte para a agricultura,
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Em breve o jovem casal de namorados Juliana Toscano
Moser e André Armeiro, estarão colocando alianças na mão
direita. Parentes e amigos no aguardo para comemorarem

juntos com os noivos

Num flash de Cidinha Arneiro, a bela Carol Herrero, rodeada pelo
carinho dos pais Cristina e Edson e das irmãs Juliana e Camila,

comemorou em dose dupla o seu níver e a aprovação no curso de
Enfermagem na Unespar. Carol, além de ser muito querida, é uma das

mais belas jovens da nossa atual sociedade

DIVULGAÇÃO


