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“Não colocamos funções no Secretariado em troca de apoio 
político, mas sim na capacidade de cada profissional”, 

revela o Prefeito eleito de Atalaia Fábio Vilhena

Esta semana a reportagem do Jornal Noroeste recebeu o prefeito eleito de Atalaia para a gestão 2013/2016, Fábio Fu-
magalli Vilhena de Paiva. Fábio Vilhena tem 29 anos e obteve nas últimas eleições 1.669 votos válidos ou seja 53,32%. 
É formado em Economia pela UEM, casado com Carla Armelim, economista do Governo do Estado do Paraná, traba-
lhando no DETRAN há cinco anos. Pág. - 2

ALEX FERNANDES FRANÇA

BREVE EM NOVA ESPERANÇA... Pág. - 12

Brasil só ficará atrás de Iraque em aumento 
de produção de petróleo, diz relatório

O desempenho previsto do Brasil é o melhor entre os países 
que não integram a Organização dos Países Exportadores 
de Petróleo (Opep). De acordo com a AIE, a produção bra-
sileira de petróleo deverá, em 2035, representar mais do que 
o dobro da mexicana, estimada em 2,6 milhões de barris 
diários nesse período. O estudo faz menção às descobertas 
das reservas do pré-sal informando que a produção de pe-
tróleo no Brasil deverá subir, sobretudo, a partir da segunda 
metade desta década. "Nos próximos dez anos, os Estados 
Unidos não precisarão mais importar petróleo do Oriente 
Médio.  Pág. - 5

Orçamento da Saúde 
terá acréscimo de 

R$ 390 milhões 
O Governo do Estado prevê R$ 

390 milhões a mais para a área da 
saúde no ano que vem. A informa-
ção foi dada pelo secretário esta-
dual da Saúde em exercício, René 
José Moreira dos Santos, na aber-
tura do Congresso de Secretarias 

Municipais de Saúde. 
Pág - 3



www.jornalnoroeste.com Nova Esperança, 15 de Novembro de 2012 Nova Esperança, 15 de Novembro de 2012 www.jornalnoroeste.com
2 - GERAL GERAL - 11 

Esta semana a reporta-
gem do Jornal Noroes-

te recebeu o prefeito eleito 
de Atalaia para a gestão 
2013/2016, Fábio Fuma-
galli Vilhena de Paiva.

Fábio Vilhena tem 29 
anos e obteve nas últimas 
eleições 1.669 votos váli-
dos ou seja 53,32%. É for-
mado em Economia pela 
UEM, casado com Carla 
Armelim, economista do 
Governo do Estado do Pa-
raná, trabalhando no DE-
TRAN há cinco anos.

JORNAL NOROESTE: 
O que você atribui o fato 
de ter conseguido se ele-
ger Prefeito de Atalaia?

Fábio Vilhena: “São vá-
rias situações que você tem 
em uma eleição, a vontade 
de mudar, uma tendência 
que não foi só de Atalaia, 
mas meio que geral de re-
novação, os prefeitos de ca-
pitais tiveram a menor mé-
dia de idade até hoje, o fim 
de um ciclo que percebe-
mos na política de Atalaia, 
a renovação na política no 
município que para minha 
sorte aconteceu quando eu 
fui eleito, resumindo, essa 
renovação ocorreu devido 
ao desgaste do atual gru-
po político, conseguimos 
também formar um grupo 
de oposição muito grande, 
das últimas eleições, pelo 
menos as que eu acompa-
nhei, foi sem dúvida ne-
nhuma o maior grupo de 
oposição que já tivemos na 
cidade, o apoio do gover-
no do estado e do governo 
federal, a Dilma e o Beto 
Richa no mesmo palanque 
pesou muito 
também na 
decisão do 
voto, a ques-
tão de termos 
cons eguido 
um bom pla-
no de gover-
no, quer dizer, 
conseguimos 
identificar o 
que a popu-
lação necessi-
tava e colocar 
isso durante 
a campanha, 
apresentando 
as propostas e 
como realizá-
-las durante o mandato, 
tudo isso foi o que real-
mente influenciou para 
termos a nossa vitória”. 

J.N. - Como a sua expe-
riência como economista, 
vereador, presidente da 
câmara pode ajudar Ata-
laia na sua gestão públi-
ca?

F.V.- “Esta foi uma ques-
tão que eu muito explorei, 
desde a eleição passada, 
justamente o meu currícu-
lo na área pública, estou a 
12 anos atuando nesta área 
praticamente pouco traba-
lhei no setor privado, mi-
nha vida foi extremamente 
voltada para o setor públi-
co e isso já fez há 4 anos 
atrás a população acreditar 
que eu tinha um conheci-
mento anterior ao manda-
to para que a gente pudes-
se contribuir muito para a 
cidade estando envolvido 
diretamente com um man-
dato na época de vereador 
, hoje, vimos nesta eleição 
de 2012, mais uma vez 

esta situação, a população 
analisando nosso currícu-
lo, analisando nossas pas-
sagens pela Prefeitura de 
Maringá, Prefeitura de Sa-
randi, no Governo Federal 
por 6 meses e agora todo 
esse tempo trabalhando no 
Governo do Estado dentro 
do Detran, que temos uma 
bagagem que compensaria 
e muito a nossa juventude 
e sempre falamos, estamos 
com 29 anos, disputando 
uma eleição para prefeito 
mas com uma boa expe-
riência com um bom co-
nhecimento na área públi-
ca, e, tudo isso é essencial 
porque na vida pública, 
isso é como qualquer si-
tuação que corremos atrás 
na nossa vida, profissional-
mente falando, os contatos 
que você tem influenciam 
e muito, como temos um 
bom conhecimento na 
questão teórica e prática 
de orçamento público, te-
mos especializações então 
sabemos que isso será fun-
damental para nós, para 
gerenciar bem as contas 
do município, fazer real-
mente um mandato que na 
gestão fiscal tem que ser 
responsável na questão de 
inovação para uma cida-
de pequena como a nossa, 
que tem várias demandas 
a serem resolvidas, vai 
precisar. Na questão dos 
contatos que são criados, 
enfim, refletir diretamen-
te em atração de recursos, 
através tanto do governo 
federal como do estadual, 
para aquilo que promete-
mos durante a campanha, 
então com certeza essa 
experiência foi analisa-
da pelo eleitor e sabemos 
que isso é um ponto mui-
to positivo para quem está 
entrando em uma prefei-

tura adminis-
trada durante 
12 anos pelo 
mesmo grupo, 
que é uma di-
ficuldade na-
tural de quem 
entra nessa 
transição  na 
mudança, o 
novo sempre 
causa um cer-
to espanto, en-
tão temos uma 
e x p e r i ê n c i a 
que dá garan-
tias para a po-
pulação, nós 
não seríamos 

candidatos a começar do 
zero, pois temos um man-
dato de vereador, 2 anos 
de presidente da câmara e 
nesses 2 anos obtivemos a 
melhor contingenciamen-
to de verba que já tivemos 
na câmara, a melhor eco-
nomia se deu em 2011 e 
vai dar também em 2012, 
então pudemos provar o 
que o Beto Richa sempre 
disse na campanha dele, 
que é possível fazer mais e 
melhor e até mesmo gas-
tando menos, então isso 
foi fundamental para nós”.

J.N. - Fábio, em rela-
ção aos novos secretários, 
você já tem algo em men-
te?

F.V.-“Temos hoje algu-
mas conversas bem adian-
tadas sobre o secretariado, 
vou reiterar o que eu disse, 
que não colocamos fun-
ções no secretariado em 
troca de apoio político, 
mas sim na capacidade de 
cada profissional que esta-
mos pensando para cada 

área, como saúde, educa-
ção, obras, administração, 
esporte, assistência social, 
enfim, estamos analisan-
do o perfil técnico de cada 
secretário que vai assumir 
junto comigo em janeiro, 
sabemos que o Secretário 
é ponta direta com cada 
área do município, sabe-
mos que indicações pu-
ramente políticas podem 
dar certo, mas a chance de 
erro é muito grande, então 
temos esse conhecimento 
justamente por ter expe-
riência na área pública, 
grande parte do sucesso da 
Dilma e do Lula foi tam-
bém em função das pes-
soas que eles colocaram no 
governo, tiveram ótimos 
ministros e tiveram um 
excelente resultado, por 
isso que tiveram e tem 
toda essa aprovação, por-
tanto, a nossa preocupa-
ção em Atalaia é a mesma, 
ter pessoas qualificadas, 
tecnicamente falando, cla-
ro que com uma abertura 
política que nos garanta 
um respaldo também no 
viés político do secretário, 
mas que vão ter competên-
cia e vão com seu trabalho 
ajudar-nos a fazer o que 
prometemos que era mu-
dar e mudar para melhor, 
então agente vai pontuar 
tudo isso e hoje não temos 
a nossa equipe fechada, e 
sim só conversas que ainda 
serão decididas agora no 
mês de dezembro, quando 
realmente começaremos 
essa transição”. 

J.N. - Em relação à pre-
sidência da câmara, como 
você está trabalhando 
isso em Atalaia?

F.V.- “Em relação à Câ-
mara, eu fiz 4 vereadores e 
o atual grupo político fez 
5, quer dizer, eu não tenho 
a maioria, a experiência 
que eu tenho de vereador 
e de presidente da Câma-
ra reforçou ainda mais o 
que eu defendi que é a in-
dependência dos poderes, 
que você não deve inter-
ferir o executivo junto ao 
legislativo, eu acho que a 
escolha da presidência da 
Câmara por exemplo deve 
ser decidida pelos verea-
dores, não por mim, que 
atualmente sou o presi-
dente, até porque quando 
eu fui eleito presidente 
não teve participação ne-
nhuma do executivo, foi 
um consenso, uma candi-

datura única construída 
dentro da Câmara, é com 
esse respeito que eu vou 
trabalhar junto aos verea-
dores, junto à Câmara, que 
vai ser a 13ª legislatura, em 
2013, com o prefeito 13, 
trabalhando no sentido 
de tratar todos os verea-
dores da mesma maneira, 
a eleição acabou dia 7 de 
outubro, então aqueles que 
foram eleitos, foram elei-
tos para administrar junto 
com a gente a cidade como 
um todo e não com aquele 
grupo político que os ele-
geu e eu tenho certeza que 
esse é o ponto de vista dos 
vereadores, nós seremos 
parceiros durante esses 
4 anos porque entramos 
para trabalhar para Atalaia 
e isso é o que cada um tem 
que pensar e a presidência 
da Câmara fica a critério 
dos futuros vereadores que 
vão assumir e ver quem é 
a pessoa indicada para es-
tar nesse 2 primeiros anos 
trabalhando à frente da 
Câmara”.

J.N. - Sabemos que 
a saúde pública é uma 
questão nacionalmen-
te precária, em relação a 
Atalaia, como está a si-
tuação? O que você espe-
ra desenvolver?

F.V.-“Em relação à saú-
de, sabemos que é a área 
mais crítica, antes mesmo 
de vir para a entrevista, eu 
estava conversando com 
um médico, que eu sem-
pre lembro de quando o 
Zé Cláudio era Prefeito de 
Maringá e dizia assim, “a 

Saúde é o seguinte,  se ela 
está mal, existe uma certa 
demanda, você melhora 
ela, mas a demanda não 
diminui, ela continua au-

mentando, pois as pessoas 
que não utilizavam a saú-
de pública passam a utili-
zar porque o atendimen-
to foi melhorado,  então 
essa demanda não cessa, 
ela só aumenta, por isso é 
tão sensível, e tem até uma 
brincadeira que me conta-
ram esses dias, não deve-
ria chamar Secretaria da 
Saúde e sim Secretaria da 
Doença, pois quando você 
está com saúde você não 
vai lá.. Então o que acon-
tece, é a área que te traz 
mais problemas, sabemos 
que todos que vão lá não 
tem como esperar, é pre-
ciso do atendimento pra 
ontem, então temos sim o 
compromisso na questão 
de infra-estrutura do nos-
so hospital, o prédio em 
si, vamos correr atrás para 
conseguirmos essas me-
lhorias, uma unidade de 
pronto-atendimento que o 
Governo Federal está hoje 
direcionando para mu-
nicípios pequenos como 
o nosso, mudou muita 
coisa, hoje por exemplo, 
os partos são feitos todos 
aqui em Nova Esperança, 
temos uma reclamação 
muito grande na questão 
do atendimento por par-
te de pediatria que hoje o 
município não disponibili-
za, coisa que vamos correr 
atrás para corrigir. Gine-
cologia é a mesma coisa, 
entre outras, mas sabemos 
que não vamos dar conta 
de tudo, então, melhorar 
a questão do atendimen-
to, é desde a forma como 
o cidadão é recepcionado, 

desde o posto de saúde, até 
o atendimento médico, en-
tão são vários os desafios e 
é aquilo que agente sempre 
pensava, iremos colocar 

em prática a partir de Ja-
neiro, sempre trabalhando 
em questões de pesquisas 
de opinião pública, para 
ver se o que você está fa-
zendo está errado, ou se 
está indo de encontro com 
o que a população espera-
va, se está dando resultado 
ou não, corrigindo, melho-
rando e aprimorando, pe-
gando até mesmo alguns 
exemplos que temos, em 
cidades próximas a nossa, 
que estão muito melhores 
avaliadas, então buscando 
conhecer esses exemplos 
e seguir os mesmos cami-
nhos, pois sabemos que de 
3 prioridades que coloca-
rem em qualquer pesquisa 
de opinião, a saúde estará 
no mínimo em terceiro”.

J.N.- Você é um pre-
feito jovem, que alia pre-
paro e experiência, então 
a população de Atalaia 
sabe que pode contar com 
o seu dinamismo e tam-
bém com a experiência de 
alguém que já esteve na 
Câmara, quais são suas 
considerações finais, algo 
que você gostaria de colo-
car, uma mensagem para 
os cidadãos de Atalaia..

F.V.-“O nosso intuito 
era de mudar, mudar para 
melhor, de fazer um traba-
lho que quando você fala 
de juventude e experiên-
cia, por exemplo, um dos 
grandes erros que acaba-
mos observando nas ad-
ministrações públicas é o 
prefeito que entra querer 
mudar tudo aquilo que o 
anterior fez, achando que 
aquilo vai apagar a ima-
gem do anterior e só ele 
ser lembrado, sempre dis-
semos durante toda a cam-
panha que manteríamos o 
que estava certo, corrigin-
do aquilo que estava er-
rado e fazendo o que não 
foi feito. Nós sabemos das 
demandas que temos, dos 
problemas de habitação, 
de infra-estrutura, como o 
asfalto por exemplo, temos 
uma grande dificuldade 
na geração de empregos, 
Atalaia está parada nesse 
sentido, temos hoje uma 
boa educação, mas pode 
ser melhorada e amplia-
da, desde a educação de 
nível infantil até a de nível 
superior, incentivando o 
nosso jovem ainda mais a 
cursar uma Universidade, 
custeando o transporte 
dele para Maringá ou até 
mesmo para Nova Espe-
rança, então na verdade a 
mensagem final que deixa-
mos, é que nós colocamos 
isso durante a campanha e 
vai ser dessa maneira que 
iremos trabalhar, manten-
do aquilo que a população 
considera que está bom, 
corrigindo aquilo que tem 
certos erros e fazendo mui-
tas das demandas que a ci-
dade tem e que os prefei-
tos anteriores deixaram a 
desejar sempre com muita 
garra, com muito dinamis-
mo, trabalhando incan-
savelmente para cumprir 
todas aquelas propostas 
que nós apresentamos ao 
longo da campanha du-
rante esses próximos 4 
anos de mandato, isso Ata-
laia pode ter certeza que 
quanto eu, como o Duda e 
os vereadores estamos dis-
postos para que isso venha 
realmente a se concretizar 
a partir de 1º de Janeiro de 
2013”.

POSSE DOS 
ELEITOS EM 

ATALAIA:

Dia 01 de janeiro 
às 09 horas nas 
dependências da 

Câmara Municipal.

ENTREVISTA

“Não colocamos funções no Secretariado em troca de apoio 
político, mas sim na capacidade de cada profissional”, 

revela o Prefeito eleito de Atalaia Fábio Vilhena

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

“Uma candidatura única para a Presidência  deverá ser construída dentro da Câma-
ra, é com esse respeito que eu vou trabalhar junto aos vereadores, junto à Câmara, 
que vai ser a 13ª legislatura, em 2013, com o prefeito 13”, disse Fábio Vilhena.

ALEX FERNANDES FRANÇA

“Eu acho 
que a escolha da 
presidência da 

Câmara deve ser 
decidida pelos 

vereadores, não 
por mim”



www.jornalnoroeste.com Nova Esperança, 15 de Novembro de 2012 Nova Esperança, 15 de Novembro de 2012 www.jornalnoroeste.com

Criação de cães no Jardim Los 
Angeles

Queixas e mais queixas contra 
a criação e reprodução de cachorros 
numa residência na av. Rocha Pombo, 
Jardim Los Angeles, próximo a av. Fe-
lipe Camarão, sem qualquer condições 
de higiene. De mais a mais, ali não 
é local para isso. Estou sabendo que 
moradores vão se reunir esta semana, 
levar o caso à Promotoria de Justiça e 
15ª Regional de Saúde. O assunto já foi 
comunicado várias vezes a Saúde local 
que se quer tomou qualquer providên-
cia. Como está havendo aumento de 
mosquitos e odor das fezes dos cães, a 
coisa está ficando insustentável. A pre-
feitura, que tem tantos fiscais de rua, 
deveria tomar providências urgentes 
para resolver esta questão, pois caso 
contrário a situação tende a tomar 
rumos desagradáveis. Inclusive, os pró-
prios fiscais da dengue, que visitam o 
local, poderiam também ajudar, ofere-
cendo denúncias.

A opinião do Blog
UNESPAR, uma realidade!
A Universidade Estadual do Para-

ná, UNESPAR, criada com o intuito de 
reunir as faculdades estaduais isoladas 
existentes nas cidades paranaenses de 
Paranavaí, Campo Mourão, Apuca-
rana, União da Vitória, Paranaguá e 
algumas de Curitiba, fará realizar no 
próximo dia 21 de novembro, sua pri-
meira eleição para Reitor e Vice Reitor, 
quando professores, alunos e outros 
com direto a voto dessas faculdades, 
escolherão os primeiros mandatá-
rios daquela Universidade. Dentre os 
candidatos, a chapa  comandada por 
Antonio Carlos Aleixo como Reitor e 
Antonio Rodrigues Varela Neto, como 
Vice Reitor, com certeza,  deverá ser  a 
vencedora, pelo brilhante trabalho que  
Aleixo e Varela  fizeram e continuam 
fazendo em suas respectivas faculda-
des, sendo exemplos para a Educação 
Paranaense.  O Plano de Gestão dessa 
chapa é intenso e forte, destacando a 
organização da UNESPAR que exigirá 

um esforço concentrado, pois preten-
de criar condições de excelência nas 
áreas do Ensino, Pesquisa, Extensão e 
Cultura. A nova Universidade preten-
de ainda ser referência na formação 
de profissionais das áreas de Ciências 
Sociais aplicadas. A condição de Uni-
versidade multicampi e multirregio-
nal, pode auxiliar sobremaneira, o 
desenvolvimento cultural, científico e 
tecnológico do Estado do Paraná, for-
talecendo a união dessas faculdades 
que, isoladas, não chegariam a lugar 
nenhum. E importante que todos aque-
les que têm direito a voto nessa eleição 
da UNESPAR, não deixem de votar 
pois será um momento histórico para 
a vida acadêmica paranaense.

O que é Gota?
Gota é o tipo mais comum de  Ar-

trite inflamatória  em homens acima 
de 40 anos. Mulheres também podem 
ser afetadas pela Gota, especialmente 
após a menopausa. A Gota acontece 
quando há acúmulo de ácido úrico. 
Isso ocorre pela produção excessiva 
e quanto a eliminação deficiente da 
substância. Com o aumento da con-
centração de ácido úrico no sangue, 
ocorre a deposição de cristais de urato 
nos tecidos, principalmente nas arti-
culações, causando a inflamação. A 
Gota pode levar a destruição das ar-
ticulações, assim como a incapacita-
ção, especialmente se não for tratada 
adequadamente. Sintomas- A crise 
de Gota  ocorre inicialmente em uma 
única  articulação, principalmente em 
dedo do pé, tornozelo ou joelho. O pa-
ciente sente muita dor, edema, verme-
lhidão e calor local, podendo durar de 
3 a 14 dias.  Novas crises podem sur-
gir, atingindo outras articulações, com 
febre ou não, aumento da pressão ar-
terial e alteração da função renal. Fa-
tores que desencadeiam uma crise de 
gota – 1) bebidas alcoólicas; 2)  Excesso 
de peso; 3) Ingestão excessiva de  pro-
teína animal, como carne vermelha  e 
frutos do mar. 4) Trauma local; 5) Me-
dicamentos como diuréticos e aspirinas 

6) Cigarros. Tratamento e orientações 
dietéticas , procure o seu médico.-

Um pouco de história
Nesta data, 15 de novembro, em 

1889, o Brasil tornou-se República, 
libertando-se definitivamente da Mo-
narquia Portuguesa, sendo o Marechal 
Deodoro da Fonseca, o 1º Presidente 
da nação. Nosso Sistema de Governo 
é o Presidencialismo e nossa forma 
é a República, somos, portanto, uma 
República Presidencialista. No presi-
dencialismo o Presidente da República 
é chefe de estado e também chefe de 
governo, portanto tem plena responsa-
bilidade política e muitas atribuições. 
O mesmo é eleito pelo povo de maneira 
direta ou indireta. Em 1993 aconteceu 
um  plebiscito no Brasil, ocorrido  em 
21 de abril daquele ano para determi-
nar a forma e o sistema de governo do 
país. Após a redemocratização do Bra-
sil, uma emenda da nova Constituição 
determinava a realização de um plebis-
cito no qual os eleitores iriam decidir se 
o país deveria ter um regime republica-
no ou monarquista controlado por um 
sistema presidencialista ou parlamen-
tarista. A lei número 8.624, promulga-
da pelo presidente Itamar Franco em 4 
de fevereiro de 1993, regulamentou a 
realização do plebiscito. A maioria dos 
eleitores votou a favor do regime repu-
blicano e do sistema presidencialista, 
maneira pela qual o país havia sido go-
vernado desde a Proclamação da Re-
pública 104 anos antes – com exceção 
de uma breve experiência parlamentar 
entre 1961 e 1963, que também havia 
sido derrotada num plebiscito. Apesar 
da veiculação de propaganda eleito-
ral gratuita nas emissoras de rádio e 
televisão, o comparecimento às urnas 
foi relativamente pequeno (74,3%), 
considerando que o voto é obrigatório 
no país. De lá para cá, o Brasil mudou 
muito. Tornando-se hoje uma nação 
próspera, uma economia forte e temos 
a 1ª mulher Presidente da sua história: 
Dilma Rousseff.

Parabéns Presidente Dilma
Gostei demais da presidente ao 

criar o programa Ciência sem Fron-
teira, que, em quatro anos, vai dar 
oportunidade a mais de 100.000 mil 
pesquisadores brasileiros a fazerem 
aperfeiçoamento, com bolsas de estu-
do, nas maiores universidades dos Es-
tados Unidos e da Europa. O programa 

é muito auspicioso e já está funcionan-
do a todo o vapor com cerca de 14,000 
alunos de graduação e pós graduação 
já se encontram no campus de institui-
ções  de maior prestígio como Estados 
Unidos, Alemanha, Coréia do Sul, 
França, Holanda, Áustria, Inglaterra e 
mais três dezenas de países. Indubita-
velmente, é um grande começo! Só es-
pero que esses potenciais pesquisadores 
voltem  após o término de seus aper-
feiçoamentos e  ajudem o nosso país a 
crescer. .Parabéns Presidente!

Fiscalização medíocre 

Coisa do Cotidiano
•Muitas pessoas comentando co-

migo pelas ruas da cidade que vão 
estudar inglês no próximo ano, junta-
mente com os seus filhos e esposa. Que 
notícia excelente! Quem sabe, um dia, 
poderemos melhorar a pesquisa que 
indica que os brasileiros não sabem co-
municar em inglês; 

•Vereadores da cidade de Rio das 
Ostras, Rio de Janeiro, aumentaram os 
seus salários em 188%. São uns cara 
de pau!

•Para evitar qualquer  atrito polí-
tico, Dilma  está pensando em nomear 
Chalita  (PMDB-SP) pra um cargo de 
ministro, assim também alguém do 
PSD de Gilberto Kassab.;

•E o Fluminense é o legítimo Cam-
peão Brasileiro após nocautear o Pal-
meiras;

•Morre no Rio de Janeiro o Ator e 
Diretor de Novelas Marcos Paulo, aos 
61 anos;

•A empresa Brasil Telecom re-
solveu o problema do poste caído na 
estrada da Ivaitinga, graças a interfe-
rência do gerente da COPEL local, Sr. 
Edmilson, a quem muito agradecemos;

• Não vai ser fácil para a polícia 
de São Paulo resolver os  problemas dos 

homicídios em séries  em seu Estado;

Imigrante qualificado
O governo federal quer facilitar 

o acesso ao Pais de trabalhadores  es-
trangeiros qualificados.  Profissionais 
de setores estrangeiros, como engenhei-
ros da área de petroquímica e técnicas 
de inovação tecnológica, terão entrada 
desburocratizadas, com menor exigên-
cia de documentos e estímulos para 
permanência prolongada no Brasil.  A 
meta é aumentar a competitividade da 
economia. Atualmente, os estrangeiros 
no mercado de trabalho  no Brasil são 
apenas 0,3%  da  população.

Agradecimento
A diretora Tânia Cristina Rodri-

gues Bertonselli Toná da Escola Muni-
cipal Padre Ladislau Ban de Barão de 
Lucena, que vem fazendo um trabalho 
exemplar a frente daquela tradicional 
estabelecimento de ensino, em nome da 
direção, professores, alunos,  pais, coor-
denação e funcionários,  agradecer  o 
excelente trabalho  realizado na Escola 
pela  psicóloga Vanessa Thalita Roma-
nini Amadeu dos Santos e também o 
apoio do Posto de Saúde do Distrito, 
esperando que em 2013, toda a equi-
pe juntamente com Escola possam dar 
continuidade a esta proposta de tra-
balho que envolveu alunos e pais com 
tanta eficiência e dedicação.

Novo escândalo americano
A carreira do general David Pe-

traeus que se demitiu da diretoria da 
CIA na semana passada, ao admitir 
uma relação  extra conjugal com sua 
biógrafa Paula Broadwell foi abalada 
pelo fato de que Paula andou enviando 
uns e-mails para uma outra mulher, 
ameaçando-a, caso não deixasse de 
paquerar o general.  A outra possível 
amante não gostou dos e-mails hostis 

de Paula e comunicou o fato ao Serviço 
de Inteligência dos Estados  Unidos que 
ao averiguar o caso,  encontrou mais 
e-mails amorosos da outra possível 
amante de David endereçada a um 
outro oficial do alto escalão da polícia 
americana.  Escândalos e mais escân-
dalos denigrem a imagem da excelente 
Policia dos Estados Unidos.

Problemas insolúveis-Tragédias 
climáticas

Achei interessante um artigo que li 
no Estado de São Paulo de segunda fei-
ra última, 12 de novembro, onde o es-
critor Gil Castello Branco comenta que 
no Brasil, o  primeiro homem público  
que demonstrou preocupação com 
os fatores   climáticos foi d. Pedro II 
quando ele  prometeu: “ Venderei até o 
último brilhante da minha Coroa para 
acabar com a seca do Nordeste”.  A 
Coroa continua intacta no Museu Im-
perial de Petrópolis e milhares de nor-
destinos, ao longo dos 150 anos passa-
dos, foram sepultados em seus Estados, 
sem qualquer interesse das autorida-
des locais ou federais em resolverem 
o problema da seca nordestina, que 
novamente assola aqueles nossos ir-
mãos. Janeiro, tradicionalmente e  mês 
chuvoso, está ai e novamente, teremos 
deslizamentos de terras, enxurradas, 
alagamentos, desmoronamentos, sem 
qualquer providência prática, apesar 
das tragédias virem com aviso prévio. 
Verbas volumosos, montantes incalcu-
láveis, políticos palhaços comentando 
a tragédia, imprensa falando a toda 
hora dos locais,  serão vivenciados  no-
vamente por nós, pois não termos uma 
política de prevenção de problemas na-
turais. Outra vez, dinheiro público será  
jogado em vão nas mãos de inescrupu-
losos prefeitos  de nosso país. Você tem 
dúvida de  que isso vai acontecer?
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ENTRELINHAS
***A atriz Fernanda Costa, a Nanda Costa, Estrela de Salve Jorge, da Globo, conta que  ela tem a mesma garra 
de sua personagem, a Morena. Não duvidem de mim, disse a atriz. Morena é a mocinha marrenta do horário 
nobre.***Iniciada a colheita da uva em Marialva, maior produtor do Estado.***Em Colorado, PR, professora não 
acreditou quando um aluno contou  que foi apanhar uma  manga e voltou correndo dizendo  que havia uma 
onça pintada no quintal da  escola,  a APAE. Era verdade!***Em conseqüência do calor  excessivo, aumenta os 
acidentes com animais peçonhentos. Fique esperto! O escorpião amarelo anda por aí!***A modelo Luiza Brunet, 
com o seu corpão, aos 50 anos, disse que  não colocaria silicone em seus seios se fosse hoje. Pare de falar bobagem 
Brunet!*** O blog www.pingoserespingos.blogspot.com cumprimenta a prefeita Maly Benatti  pelo seu aniversário 
ocorrido no dia 13 de novembro, terça-feira. Aceite também um abraço pelo seu excelente trabalho à frente do 
município.  -“Liberdade! Liberdade!Abre as asas sobre nós!Das lutas na tempestade... Dá que ouçamos tua 
voz”! - Trecho do Hino da Proclamação da República.

Orçamento da Saúde terá acréscimo de R$ 390 milhões 
O Governo do Estado 

prevê R$ 390 milhões a mais 
para a área da saúde no ano 
que vem. A informação foi 
dada pelo secretário estadual 
da Saúde em exercício, René 
José Moreira dos Santos, na 
abertura do Congresso de 
Secretarias Municipais de 
Saúde. “Orçamento digno 
para a saúde demonstra a 
prioridade que o governo do 
Paraná dá a essa área”, afir-
mou Santos. 

A partir do próximo ano, 
os repasses de recursos aos 
municípios serão feitos fun-
do a fundo (depósitos feitos 
do fundo estadual de saúde 
aos fundos municipais de 
saúde), o que vai agilizar a 
aplicação em projetos, sem a 
necessidade de serem firma-
dos convênios. O projeto de 
lei alterando o Fundo Esta-
dual da Saúde será encami-

nhado à Assembleia Legisla-
tiva para votação.

René Santos destacou 
projetos prioritários para 
2013. Segundo ele, a secre-
taria vai ampliar a implan-
tação das redes de atenção à 
saúde e fortalecer a atenção 
primária. No orçamento, 
em trâmite na Assembleia 
Legislativa, estão propostos, 
por exemplo, a aplicação de 
R$ 126 milhões na Rede Mãe 
Paranaense, R$ 200 milhões 
na Rede de Urgência e Emer-
gência, e R$ 90 milhões para 
o HospSUS (programa de 
apoio de hospitais públicos e 
filantrópicos), R$ 57 milhões 
somente para custeio. 

Para a construção de cen-
tros de especialidades regio-
nais e custeio dos consórcios 
intermunicipais de saúde es-
tão previstos R$ 42 milhões. 
Outro projeto destacado foi a 

nova Escola de Saúde Públi-
ca, que deverá oferecer cur-
sos de formação de gestores 
públicos de saúde.

SUS – Para o secretário, 
o financiamento é um dos 

maiores desafios do Sistema 
Único de Saúde e, por isso, o 
movimento nacional Saúde 
+ 10 está coletando assina-
turas para o projeto de lei de 
iniciativa popular, definin-

do a aplicação de 10% das 
receitas correntes brutas da 
União em Saúde. “Com esse 
percentual, teremos R$ 40 
bilhões a mais para o finan-
ciamento adequado do siste-
ma”, disse Santos. Os estados 
devem aplicar alíquota míni-
ma de 12% para o orçamento 
da área e os municípios, 15%.

O presidente do Conse-
lho de Secretarias Munici-
pais de Saúde (Cosems-Pr) 
e do Conselho Nacional de 
Secretários Municipais de 
Saúde (Conasems), Antonio 
Carlos de Figueiredo Nardi, 
afirmou que a parceria entre 
estados, municípios e go-
verno federal tem garantido 
avanços no SUS. Ele lembrou 
que, em 2013, as entidades 
que representa completarão 
25 anos, assim como o Siste-
ma Único de Saúde.

A representante do Mi-

nistério da Saúde, Sonia 
Brito, destacou a contribui-
ção do Paraná com ideias 
para fortalecer a gestão do 
SUS. “As políticas da Saúde 
são construídas com os par-
ceiros, não são políticas do 
Ministério, mas sim dos três 
entes federados que juntos 
estudam soluções para am-
pliar o acesso do cidadão à 
Saúde de qualidade”.

A presidente do Conselho 
Estadual de Saúde, Joelma 
Aparecida de Souza Carva-
lho ressaltou que a entidade 
reconhece o trabalho sério 
que o Estado e os municípios 
vem desenvolvendo no Pa-
raná. “O Conselho Estadual 
de Saúde é parceiro de todos 
que defendem o SUS, prin-
cipalmente quando há uma 
gestão comprometida e aber-
ta para o debate, como vem 
ocorrendo neste governo”.

A partir do próximo ano, os repasses de recursos aos municípios 
serão feitos fundo a fundo (depósitos feitos do fundo estadual de 
saúde aos fundos municipais de saúde), o que vai agilizar a aplica-
ção em projetos, sem a necessidade de serem firmados convênios.

AEN

Maringá discute construção da nova Ceasa 
O secretário da Agri-

cultura e do Abastecimen-
to, Noberto Ortigara, apre-
sentou na de terça-feira 
(13), em Maringá, o pro-
tótipo de um novo projeto 
para a Ceasa no município. 
Responsável pelo abasteci-
mento de um milhão de 
consumidores regionais, a 
Ceasa de Maringá comer-
cializa, em média, mais de 
10 mil toneladas de produ-
tos hortifrutis por mês. 

Participaram da reu-
nião representantes da 
prefeitura de Maringá, 

permissionários dos bo-
xes, além do presidente do 
Ceasa-PR, Luiz Dâmaso 
Gusi, que analisam estudos 
que demonstram que, em 
decorrência do crescimen-
to populacional e da me-
lhoria de renda dos consu-
midores, a unidade ficará 
saturada a médio prazo. 

Um esboço do projeto 
já está em discussão e ins-
pira-se no modelo de cen-
trais de abastecimento do 
norte da Itália, como Vero-
na. O anteprojeto prevê 74 
boxes de comercialização 

(três vezes maior do que 
os atuais) em um pavilhão 
de 20 mil metros quadra-
dos. Os boxes devem ficar 
na área central, obedecen-
do a logística para rápida 
descarga e eficiente carre-
gamento e escoamento das 
mercadorias. 

Norberto Ortigara de-
fendeu um projeto que re-
duza perdas de alimentos. 
“Queremos um projeto 
com estrutura menos one-
rosa e mais eficiente den-
tro de uma moderna visão 
logística”, disse Ortigara ao 

destacar que o novo mode-
lo atenderá as necessidades 
do mercado regional e in-
ternacional para os próxi-
mos 20 anos. 

Embora a proposta 
deva ser viabilizada através 
de parceria público-priva-
da, existe necessidade de 
licitação pública para a 
obra, uma vez que a Ceasa 
é uma entidade vinculada 
à Secretaria de Estado da 
Agricultura. Os usuários 
dos boxes de comercializa-
ção atuam na condição de 
permissionários. 

O presidente da Ceasa 
diz que o projeto para a 
nova centra de abasteci-
mento de Maringá será 
referência nacional. “A 
unidade ocupará uma área 
já existente na atual estru-
tura, localizada ao lado do 
aeroporto”, informa Gusi. 

O presidente da As-
sociação Representativa 
dos Usuários da Ceasa de 
Maringá, Udenilson Ma-
cedo, elogiou a proposta. 
Ele reconhece que, com a 
instalação de novas redes 
de supermercados e do au-

mento no consumo local 
e regional de alimentos, a 
atual estrutura caminha 
rapidamente para a satu-
ração. 

Fernando Camargo, 
presidente da Urbamar, 
órgão vinculado à prefei-
tura de Maringá, disse que 
o município concorda com 
a sugestão de um novo 
projeto. Na prática, os in-
vestimentos serão somente 
para a construção da nova 
estrutura física e moderni-
zação do sistema de logís-
tica. AENotícias
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UM POUCO DE CULTURA:
VOCÊ CONHECE O AUTOR DE “OS TRÊS MOSQUETEIROS” 
E “O CONDE DE MONTE CRISTO - ALEXANDRE DUMAS?

Alexandre Dumas, Pai, 
nasceu em Villes-Cotte-
rêts, França, em 1802. O 
avô era um nobre fran-
cês que vivia em Santo 
Domingo; a avó era afro-
-americana, escrava du-
rante o domínio francês. 
O pai era general no exér-
cito de Napoleão e depois 
da sua morte, em 1806, a 
família viveu na pobre-
za. Dumas foi caixeiro de 
notário em Villers-Cotte-
rêtes e, em 1823, foi para 
Paris arranjar trabalho. 
Trabalhou com o Duque 
D'Orléans, mais tarde rei 
Luís Filipe, e também no 
teatro e como editor de 
revistas "obscuras". Um 
filho ilegítimo, chamado 
Alexandre Dumas Filho, 
nasceu em 1824. 

Alexandre Dumas Pai é 
um dos escritores mais im-
portantes do século XIX, 
conhecido por romances 
históricos como "Os Três 
Mosqueteiros" e "O Con-
de de Monte Cristo", es-
critos em dois anos (1844-
45), obras fundadoras 
da cultura popular. Com 
Balzac e Eugène Sue, foi 
um dos primeiros a usar 
o "folhetim", o romance 
em série. Era um leitor 
ávido, sobretudo de tea-
tro. Tornou-se produtor 
de teatro. Antes de 1843, 
Dumas escreveu 15 peças 
("Henri III et sa Cour", 
de 1829, foi a primeira). 
Mas foram os romances 
históricos que lhe deram 
dinheiro que o escritor 
desperdiçou depressa. Es-

creveu cerca de 250 livros, 
com 73 assistentes, em 
particular Auguste Ma-
quet, a quem Dumas dava 
muita independência para 
trabalhar. Ganhava quase 
200 mil francos/ano e, só 
pelas 220 mil linhas para 
jornais como "La Press" e 
"Constitutionel", recebia 
63 mil/ano. Maquet pro-
punha temas e fazia "esbo-
ços" dos romances - como 
de "Os Três Mosquetei-
ros" (1844) e "O Conde de 
Monte-Cristo" (1844-45). 
Dumas só começou a es-
crever quando as estrutu-
ras estavam já prontas. A 
história dos mosqueteiros 
continuou em "Vingt Ans 
Après" (1845) e "Le Vi-
comte Bragelonne" (1848-
50). 

Participou na Revolu-
ção de 1830 e tornou-se 
capitão da Guarda Nacio-
nal, contraiu cólera em 
1832 e viajou para Itália. 
Em 1850 surgiu "La Tulipe 
Noire". Em 1851, escapou 
aos credores em Bruxelas. 
Dois anos no exílio, re-
gressou a Paris e fundou o 
jornal "Le Mousquetaire". 
Em 1858, viajou pela Rús-
sia e em 1860 para Itália, 
onde apoiou Garibaldi e 
a sua luta pela indepen-
dência (1860-64). Ficou 
quatro anos em Nápoles, 
regressou a França, mas 
as dívidas continuavam 
a aumentar. Chamavam-
-lhe "rei de Paris", ganha-
va enormes fortunas, mas 
gastava-as de imediato 
com amigos, arte e aman-

tes. Teve dúzias de filhos 
ilegítimos, mas apenas re-
conheceu três. Morreu de 
enfarte em 1870, em Puys. 

As últimas palavras foram: 
"Nunca saberei como tudo 
vai terminar." Público Co-
municação Social S/A.

Acordos firmados no Procon podem ter validade judicial
Os acordos extrajudiciais fir-

mados por empresas e consumido-
res nas unidades do Programa de 
Orientação e Proteção ao Consumi-
dor (Procon) poderão ter validade 
judicial. A inovação será estudada 
pelo grupo de trabalho formado por 
integrantes do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ) e da Secretaria Na-
cional do Consumidor do Ministé-
rio da Justiça.

A análise da viabilidade da pro-
posta é uma das medidas previstas 
no acordo de cooperação firmado 

entre as duas entidades na terça-fei-
ra (13). Além de reduzir conflitos ju-
diciais envolvendo consumo, o gru-
po também quer aumentar o acesso 
à Justiça dos cidadãos que ainda não 
têm conhecimento de seus direitos.

A proposta de homologar judi-
cialmente os acordos firmados nos 
Procons é dar mais celeridade às 
demandas sem que o consumidor 
precise enfrentar os custos e a lon-
ga espera de um processo judicial, 
especialmente nos casos em que 
os acordos firmados deixam de ser 

cumpridos.
A medida também pretende 

desafogar os tribunais e os juizados 
especiais, cujo número de processos 
não para de subir. De acordo com o 
CNJ, a demanda judicial entre 2010 
e 2011 aumentou 8,8%, mas não há 
informação de quantos processos 
envolvem direito do consumidor.

Segundo o CNJ, a homologação 
judicial de acordos firmados no Pro-
con já foi testada com sucesso em 
Mato Grosso, por meio de parceria 
firmada com o Judiciário local. Abr.

Médicos alertam para problemas de visão 
que podem comprometer aprendizagem

No Dia Nacional da Alfabetização, lem-
brado quarta-feira (14), médicos alertam os 
pais para que fiquem atentos aos problemas 
de visão que podem comprometer o proces-
so de aprendizagem dos filhos. Os problemas 
refrativos, como a miopia, a hipermetropia 
e o astigmatismo, estão entre os que podem 
ser detectados facilmente em crianças em 
fase de alfabetização.

Segundo o presidente do Hospital Oftal-
mológico de Brasília, Canrobert Oliveira, os 
primeiros sinais de que a visão não vai bem 
podem ser percebidos bem cedo. “Se é uma 
criança muito próximo do nascimento, qua-
se recém-nascida, ela não para os olhos, não 
fixa o olhar, pode ter até um estrabismo con-
gênito”, explica.

Em crianças até 4 anos, um problema na 
visão pode ser percebidos pelos pais quando 
elas, por exemplo, tropeçam muito em ob-
jetos. Oliveira alerta ainda para um reflexo 

branco, chamado olho de gato, que pode in-
dicar um tumor maligno.

O oftalmologista ressalta que os adultos 
devem estar atentos aos sinais. Aquele que 
não está vendo acaba sendo hostilizado e re-
jeitado. “É necessário que os professores te-
nham boa formação para que não castiguem 
as crianças sem antes fazer um bom exame. 
Às vezes, a criança não está enxergando, não 
está aprendendo e não está fazendo deveres 
porque não enxerga. As crianças, muitas ve-
zes, não sabem que é possível enxergar me-
lhor porque nasceram daquele jeito” diz.

O especialista lembra a importância da 
prevenção precoce e explica que a falta de 
correção até os 7 anos,  (idade até a qual há 
o desenvolvimento da visão) pode atrapalhar 
a pessoa na vida adulta. “Os seis primeiros 
anos são fundamentais para qualquer trata-
mento destinado a melhorar a acuidade vi-
sual. É preciso que as crianças sejam tratadas 

até os 6 anos. Se tratarmos precocemente 
uma criança com miopia, astigmatismo, hi-
permetropia,  e até catarata, ela tem grande 
chance de desenvolver normalmente a visão”

“Ao nascer, é fundamental o teste do 
olhinho para verificar se o bebê não mostrou 
reflexo estranho ou estrabismo. Com 1 ano, 
é bom dar uma olhadinha, pois aí o médi-
co pode detectar problemas funcionais. Em 
seguida, pelo quinto ano de idade, quando a 
criança começa a ses alfabetizada, é impor-
tante renovar o exame de vista” diz Canro-
bert Oliveira.

Ele destaca ainda a importância de cui-
dados com a exposição ao sol. ”É fundamen-
tal que os os pais deem óculos escuros para 
as crianças e as recolham [da exposição ao 
sol] em torno das 10h".   O médico explica 
que os olhos das crianças são mais sensíveis 
ao sol e que a exposição aos raios ultravioleta 
pode trazer danos à visão. Abr
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CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

DR. MESSIAS 
QUEIROZ UCHOA - 

ADVOGADO

PROFESSOR ODAILSON 
VOLPE - COLÉGIO 

CORAÇÃO DE JESUS

HUMOR

Lourival Furquim, retorna 
as atividades à frente do ACP

Segundo, Lourival Furquim, man-
teve contato nesta quinta-feira (08/11), 
com o Presidente Nivaldo Mazzim, 
que oficializou o convite para o cargo 
de Diretor de Futebol e que a partir 
das 10h00 desta sexta-feira, estará ini-
ciando de forma oficial as atividades 
visando a disputa do Campeonato Pa-
ranaense de Futebol Profissional "Sé-
rie Ouro" 2013.

Enquanto aguardava a definição 
da presidência do clube, Lourival Fur-
quim optou por aguardar e disse ini-
ciar os contatos a partir de amanhã, 
tendo como principal foco a escolha 

na contratação do técnico e comissão 
técnica.

"Conversei com o Presidente Ni-
valdo Mazzim que declarou total apoio 
ao meu trabalho e da mesma forma o 
Prefeito Rogério Lorenzetti”, disse ain-
da que acredita que estas mudanças 
serão positivas e quer aproveitar este 
momento de renovação na presidên-
cia do clube, do grupo de apoio e do 
Conselho Deliberativo e vai colocar 
em prática também no seu trabalho, e 
se colocou a disposição da imprensa a 
partir das 10h desta sexta-feira.

Assessoria de Imprensa

Geraldo Bubniak

ESPORTE Polêmica: Jogo tem Criança Possuída 
pelo Diabo, com Missão de Matar os Pais 

Baseado no perso-
nagem Damien que era 
o anticristo encarnado 
no filme "A profecia", a  
produtora Shiver Games 
lançará o jogo Lucius.  
No jogo uma criança 
é possuída pelo diabo 
como resultado de um 
pacto feito pelo avô dele, 
líder de um culto satâni-

co, e o capeta em troca 
de sucesso, dinheiro e 
fama. Em troca o diabo 
poderia ter o corpo de 
seu neto (Lucius).

Após o garoto com-
pletar seu sexto aniver-
sário, o demônio surge 
para coletar sua parte no 
acordo. No game o joga-
dor na pele do menino 

Lucius tem que assassi-
nar todos os residentes 
da casa onde mora, in-
cluindo seus próprios 
pais, sem que as pessoas 
notem que o culpado é, 
na verdade ele.

Para isso acontecer, 
é preciso ser cerebral e 
analisar a rotina de cada 
um dos habitantes, pla-

nejando "acidentes" que 
culminem nas mortes. 
A cada "acidente" bem 
sucedido, a criança ga-
nha mais poderes. Um 
exemplo é a empregada, 
que pode ser morta den-
tro de um frigorífico!

Fonte: Panorama Cristão 
Divulgação: Midia Gospel

Homem sem dor que mastigou 
parte da língua é alvo de estudo

O americano Steve Pete nasceu 
com a desordem congênita conheci-
da como analgésia. Ele é fisicamente 
incapaz de sentir dor física.

Ele não precisa de anestesia quan-
do extrai um dente e nunca sentiu 
dor de cabeça na vida.

Steve Pete agora está participan-
do de um estudo sobre a sua con-
dição e a sua experiência é uma das 
quatro que é tema de uma exposição 
que está sendo exibida no Science 
Museum, de Londres.

A condição de Steve veio à tona 
pela primeira vez quando ele ainda 
era um bebê e mastigou parte de sua 
língua sem se dar conta.

Sua condição foi um problema 
recorrente quando ele estava cres-
cendo.

Crianças levadas
Ele admite que ele e seu irmão, 

que sofrem da mesma condição ge-
nética, não sofriam as mesmas res-
trições que outras crianças.

''Mas meninos são assim. Eles se 
metem em confusões e nós meio que 
levávamos isso a um extremo''. Por 
conta disso, ele e seu irmão estavam 
constantemente sendo cobertos com 
band-aids e sendo internados fre-
quentemente em hospitais.

''Quando éramos crianças, se 
quebrávamos uma perna, continuá-
vamos a usar essa perna, apesar de 
estarmos com ela engessada. E, com 
isso, não dávamos tempo para que a 
perna se curasse'', relembra.

''Se você sofre tantos ferimentos 
assim quando criança, vai começar 
a sentir as consequências de todas 
essas lesões, como artrite nas suas 
juntas e problemas de locomoção'', 
comentou. BBC Brasil

O VENDEDOR

Um certo vendedor 
chegou em uma casa 
e perguntou a dona da 
casa:

- “Interessa-lhe 
uma apólice de segu-
ros?”

A dona respondeu:
- “Não já tenho 

uma.”
Ele perguntou:
- E uma enciclopé-

dia, com nova enca-
dernação?”

Ela respondeu:
- “Não senhor mui-

to obrigada.”
Ele continuou:
- “E uma bateria 

eletrônica, com 800 
ritmos deferentes?”

Ela respondeu:
- “Claro Que não! 

não quero nada!”

- “Para se ver li-
vre de mim, a senhora 
compraria um sabone-
te?”

ela respondeu: 
- “Compro até 5!!”
- “Obrigado mada-

me. É isso mesmo que 
eu vendo! São cinco 
reais.”

RECEITA
Um menino aciden-

talmente engole uma 
moeda de vinte centa-
vos e começa a sufocar 
enquanto seu pai grita 
por socorro. Uma mu-
lher que saboreava seu 
cappuccino do lado de 
fora de um bar vê a 
cena, coloca o jornal 
e a xícara na mesa e 
caminha até o menino. 
Ela o aperta com bas-
tante força até que a 

moeda pula, agar-
ra-a com firmeza, 
entrega-a ao pai e 
volta para a mesa. 
O pai, aliviado, vai 
atrás dela, dizendo 
palavras de agra-
decimento. 

- Foi fantástico! 
- diz ele. - Você é 
médica? 

- Não - respon-
de a mulher. - Tra-

balho para a Re-
ceita Federal.

DANDO UM 
JEITINHO

 Em um 
comício, um político 
em seu discurso, ex-
planou o seguinte:

- Eu prometo que se 
eleito for, vou mandar 
fazer uma ponte aqui 
no bairro de sororoca.

A platéia que o lhe 
ouvia gritaram:

- Mais aqui nos não 
temos rio...

Imediatamente o 
político respondeu.

- Então eu mando 
cavar um rio para pas-
sar por baixo. 

LOUCURAS
No manicômio, os 

loucos resolveram fa-
zer uma surpresa para 
o diretor, já que era 
seu aniversário.

Fizeram uma gran-
de festa e, no final, o 
diretor agradeceu:

— Muito Obrigado, 
gente... Mesmo vocês 
sendo loucos, fizeram 
uma super festa! E um 
louco responde:

— É verdade! Mas 
infelizmente o senhor 
vai ficar sem bolo...

— Não tem bolo? 
— perguntou o diretor.

— É que a gente foi 
escrever “Feliz Ani-
versário” e o bolo en-
roscou na máquina de 
escrever!

Encontro do Portu-
ga

BOLA FORA
O Manoel convidou 

uma mulher que ele 
achava maravilhosa 
para ir a um restau-
rante, daqueles muito 
finos.

Só que o português 
estava tão nervoso que 
não sabia o que dizer à 
mulher. Para se inspi-
rar, decidiu olhar em 
volta para todos os ou-
tros casais.

Então, numa mesa, 
o homem diz à acom-
panhante:

— Você quer mel, 
minha abelhinha?

Numa outra mesa 
também estava um ou-
tro casal:

— Você quer açú-
car, meu torrãozinho.

O Manoel ao ouvir 
isto, teve uma idéia e, 
assim que chegaram 
as entradas, ele vira-se 
para a mulher e diz:

— Quer presunto, 
minha porca?

ARTIGO:

A DIFERENÇA QUE FAZ UM PAI 
Por Karine Rizzardi*

É comum as pessoas 
exaltarem somente a 
importância da mãe na 
educação dos filhos, mas 
hoje você irá saber qual é 
a real diferença que um 
pai faz na vida dos mes-
mos. O envolvimento do 
pai propicia o desenvol-
vimento de competências 
diferentes no cérebro das 
crianças, sobretudo na 
área das relações sociais.

Segundo as teorias 
feitas por John Gottman, 
sustenta-se que toda 
criança precisa realmente 
de um pai, mas nem todo 
pai serve. O verdadeiro 
pai é aquele que é um 
preparador emocional, 
ou seja, aquele que está 
emocionalmente presen-
te, capaz de confortar a 
criança quando está tris-
te, que não é excessiva-
mente crítico e emocio-
nalmente frio, mas que 
está por dentro do dia da 
criança, sabendo os no-
mes de amigos, do que 
eles brincaram e como 
foi ter saído mal na prova 
da escola.

Aprofundei-me nas 
pesquisas científicas so-

bre a importância da fi-
gura paterna (masculina) 
e veja só o que descobri:

•	 Os	 pais	 podem	
influenciar os filhos de 
uma maneira que as 
mães não conseguem, 
especialmente no que 
diz respeito ao relaciona-
mento da criança com os 
colegas e seu desempe-
nho na escola.

	•	 Pesquisas	 indi-
cam, por exemplo, que 
meninos com pais ausen-
tes tem mais dificuldade 
de encontrar equilíbrio 
entre a afirmação da 
masculinidade e o auto-
controle.

	•	 Consequente -
mente, eles tem mais difi-
culdade de aprender a se 
controlar e a lidar com as 
frustrações, sendo essas, 
características que ad-
quirem importância cada 
vez maior a medida que a 
criança cresce.

	•	 As	 meninas	
cujos pais são presentes e 
interessados, são menos 
propensas a cair precoce-
mente na promiscuidade 
sexual e mais propensas 
a estabelecer relaciona-

mentos saudáveis com os 
homens quando se tor-
nam adultas.

	•	 As	crianças	cujos	
pais tinham dado mais 
carinho, tinham relacio-
namentos sociais melho-
res.

	•	 Os	bebês	de	cin-
co meses do sexo mascu-
lino que tinham contato 
com os pais, estranha-
vam menos as pessoas 
e eram bebês que se ati-
ravam mais no colo de 
pessoas estranhas do que 
aqueles cujos pais não 
eram tão envolvidos. Es-
ses bebês quando tinham 
um ano, perceberam que 
choravam menos quando 
deixados com um estra-
nho.

	•	 C on s t a t a r am	
que as crianças de três a 
quatro anos, onde os pais 
brincavam em sessões de 
vinte minutos por dia e 
nas brincadeiras havia 
contato físico, os filhos 
eram mais populares com 
os colegas. Esse mesmo 
estudo comprovou algo 
curioso e significativo: 
Esse mesmo índice de 
popularidade era bai-

xíssimo naqueles filhos 
cujos pais eram autoritá-
rios e críticos nas brinca-
deiras, pois eram crian-
ças que tinham medo de 
se expor ao colegas, por 
acharem que iriam anali-
sar seus defeitos.

	•	 As	 crianças	 que	
foram humilhadas pelos 
pais costumam ser mais 
difíceis. Acabam sendo 
mais agressivas com os 
amigos e geralmente são 
os que se saem pior na 
escola, com alguns sina-
lizadores de violência e 
delinqüência.

	•	 A	 interação	
mãe/filho também é im-
portante, mas verifica-
ram surpreendentemen-
te que comparada com a 
relação do pai, o contato 
com a mãe não fazia pre-
ver com tanta certeza o 
sucesso ou o fracasso da 
criança na escola e com 
os amigos. Agora que 
você já sabe disso, use, 
abuse e explore essas in-
formações!

*A autora é psicóloga 
especialista em casais e 
família.

DIVULGAÇÃO
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Cerca de 60% das mulheres já 
fingiram orgasmo em alguma de 
suas relações sexuais em algum 
momento da sua vida. Mesmo 
as mulheres da atualidade sendo 
tão bem resolvidas se veem em 
situações onde a saída é fingir, e 
porque fingir sendo que o ideal e 
ainda melhor é sentir o orgasmo?  
A resposta é simples diante desta 
situação, a emoção é um compo-
nente chave para estimular a mu-
lher, esta tem a necessidade de ser 
amada, respeitada e querida e es-
tes fatores devem estar presentes 
antes que ela chegue na fase da ex-
citação. Situações como estresse 
e ambiente e clima entre o casal, 
também afetam o humor desta, e 
em contrapartida o homem é es-
timulado visualmente, ao admirar 
um corpo que em sua opinião é 
belo e perfeito isso já é um moti-

vo suficientemente plausível para 
que uma “transa” aconteça.

Já no ponto de vista feminino, 
o sentimento pelo parceiro faz 
com que a mulher não queira que 
o homem se sinta constrangido 
com o seu ego. Estas querem que 
seus parceiros fiquem felizes e sa-
tisfeitos, portanto elas fingem que 
tiveram a mesma experiência or-
gástica e também para fazer com 
que o homem a veja como uma 
mulher quente boa de cama. Mas 
na realidade a mulher não deve 
fazer com que os homens acre-
ditem que elas estão chegando ao 
orgasmo, pois podem fazer seus 
parceiros se sentirem bem con-
sigo mesmos ao fazê-los felizes 
de outras maneiras. O casal deve 
interagir, conversar, ir trabalhan-
do o lado psicológico também, e 
explorando o corpo e os fetiches 

dos mesmos. Os homens devem 
perguntar abertamente a sua 
parceira e o que a satisfaz me-
lhor. Ela, por outro lado, deve ser 
mais aberta para expressar o que 
sente e o que realmente quer e 
espera de seu parceiro.  Quando 
tem cumplicidade entre o casal 
e mesmo assim o orgasmo ainda 
não acontece á mulher deve pro-
curar um ginecologista para ver 
se este evento não é proveniente 
de uma causa de fim fisiológico 
como a frigidez que consiste na 
anorgastia proveniente de altera-
ções hormonais,debilidade física 
por conta de doenças e até mes-
mo pelo uso incorreto de medica-
mentos .

Sexo bom e gostoso e com 
prazer, deve ser mutuo e não com 
fingimento, confiança, comunica-
ção, honestidade são ingredientes 
importantes para um orgasmo. 

Tente manter estes fatores em 
mente e você não terá apenas o 
melhor sexo da sua vida, mas 
também permanecerá seguro e 
satisfeito em suas relações se-
xuais. Não basta só transar tem 
que fazer valer a pena, tem que 
ser bom a ponto de ser lembra-
do no outro dia com gostinho de 
quero mais.

Implantação do serviço de telefonia 
móvel em Nova Esperança

Há 22 anos, o celu-
lar chegou ao Brasil. 
Pouco mais de duas 
décadas que mudaram 
a forma como o brasi-
leiro se comunica, e, 
hoje, com quase 260 
milhões de linhas de 
celular ativas, somos 
o quinto país do mun-
do com maior número 
de acessos móveis. 

Em 01 de novembro 
de 1999 o Jornal No-
roeste noticiou a im-
plantação da telefonia 
móvel em Nova Espe-
rança. A matéria dizia 
que Nova Esperança 
era a mais nova locali-

dade do Paraná a rece-
ber o serviço Celular. 
A inauguração oficial 
do Sistema aconteceu 
no Salão Nobre da 
Prefeitura Municipal 
com a presença de vá-
rias autoridades. Na 
ocasião o sistema foi 
oficialmente inaugu-
rado com um telefo-
nema do Presidente 
da Tim ao prefeito da 
época, José Gerônimo 
Benatti, após presen-
teá-lo com o primeiro 
aparelho celular habi-
litado no município. 

Benatti retribuiu 
o presente com um 

quadro do mascote de 
Nova Esperança (o Bi-
cho-da-Seda de posse 
de um celular). 

Em 1990, o Rio de 
Janeiro havia sido ai 
primeira cidade bra-
sileira a usar a Tele-
fonia Móvel Celular, 
logo depois apareceu 
o sistema da Telebra-
sília em 1991. E foi 
seguido por Campo 
Grande, Belo Hori-
zonte e Goiânia. Em 
1993 houve a inau-
guração da Telefonia 
Móvel Celular em São 
Paulo, e em novembro 
deste mesmo ano a 

Telesp Celular lança o 
seu celular digital. No 
Brasil, segundo da-
dos da Anatel, até se-
tembro de 2012 estão 
habilitados no País 
258,9 milhões. Apesar 
do rápido crescimen-
to no número de celu-
lares e do otimismo, o 
Brasil ainda enfrenta 
obstáculos. O preço 
das tarifas de voz e 
dados estão entre os 
mais altos do mun-
do, e a velocidade dos 
modems 3G deixa a 
desejar. Quem sabe os 
próximos 20 anos se-
rão diferentes.

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
Vou-me Embora pra Pasárgada
Manuel Bandeira
Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu que-
ro
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconseqüente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio

Mando chamar a mãe-d'água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
Tem telefone automático
Tem alcalóide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar
E quando eu estiver mais triste
Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
— Lá sou amigo do rei —
Terei a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.

PORQUE ALGUMAS MULHERES 
FINGEM NA HORA “H”

Brasil só ficará atrás de Iraque em aumento de produção de petróleo, diz relatório
O Brasil deve se tornar o país 

que terá o mais rápido cresci-
mento na produção de petróleo 
fora do Oriente Médio nas pró-
ximas duas décadas, segundo 
estudo da Agência Internacio-
nal de Energia (AIE), com sede 
em Paris, na França. O estudo 
mostra que a produção diária de 
petróleo no Brasil vai crescer 3,5 
milhões de barris até 2035, atrás 
apenas do Iraque cujo volume 
deve aumentar em 5,6 milhões 
de barris por dia no período, 
atingindo 8,3 milhões de barris 
diários.

O estudo denominado Pers-

pectivas da Energia Mundial 
2012 refere-se à produção brasi-
leira diária de petróleo, que foi de 
2,2 milhões de barris em 2011, e 
deverá atingir 4 milhões de bar-
ris por dia em 2020, mantendo a 
tendência de elevação até atingir 
5,7 milhões de barris diários em 
2035.

O desempenho previsto do 
Brasil é o melhor entre os países 
que não integram a Organização 
dos Países Exportadores de Pe-
tróleo (Opep). De acordo com a 
AIE, a produção brasileira de pe-
tróleo deverá, em 2035, represen-
tar mais do que o dobro da me-

xicana, estimada em 2,6 milhões 
de barris diários nesse período.

O estudo faz menção às des-
cobertas das reservas do pré-sal 
informando que a produção de 
petróleo no Brasil deverá subir, 
sobretudo, a partir da segunda 
metade desta década. "Nos próxi-
mos dez anos, os Estados Unidos 
não precisarão mais importar 
petróleo do Oriente Médio. Essa 
realidade terá consequências que 
vão ultrapassar amplamente o 
mercado de energia e que serão 
também geoestratégicas."

  "O Brasil oferece brilhantes 
perspectivas para a produção de 

petróleo fora da Opep. Os cam-
pos do pré-sal devem guiar a 
maior parte do crescimento da 
produção brasileira", diz o estu-
do, que destaca as perspectivas 
do desempenho do país em um 
quadro intitulado "boom de pe-
tróleo no Brasil ganha ritmo".

O estudo da AIE acrescenta 
que os Estados Unidos deverão 
se tornar o maior produtor mun-
dial de petróleo até 2017, ultra-
passando a Arábia Saudita até 
meados da década de 2020, por 
intermédio da   exploração cres-
cente de petróleo e gás de xisto 
e também do chamado "petróleo 

leve" (light tight oil).
Atualmente, os Estados Uni-

dos produzem 10,9 milhões de 
barris diários de petróleo. A Ará-
bia Saudita produz 11,6 milhões 
de barris/dia, segundo a AIE. Os 
Estados Unidos, que importam 
20% de suas necessidades ener-
géticas, deverão tornar-se quase 
autossuficientes em 2035. O país 
se tornará exportador líquido de 
petróleo (exportações superio-
res às importações) em cerca de 
2030, prevê a agência.

A demanda mundial de ener-
gia vai crescer em mais de um 
terço até 2035, prevê a AIE. A 

China, a Índia, o Brasil e países 
do Oriente Médio representam 
60% do aumento global da de-
manda. Na China, o consumo de 
energia crescerá 60% entre 2010 
e 2035, afirma o estudo. No Bra-
sil, o aumento estimado pela AIE 
é de 69% nesse período.

A AIE prevê que a demanda 
mundial de petróleo, de 87,4 mi-
lhões de barris diários em 2011, 
deverá atingir 99,7 milhões de 
barris/dia em 2035, uma expan-
são de 14% no período. Segundo 
a agência, o setor de transportes 
representa mais da metade do 
consumo mundial de petróleo.
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