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Há alguns anos a 
Igreja Batista Ebené-
zer realiza na cidade 
de Nova Esperança, o 
Festival de Artes dos 
Tabernáculos.

Esta festa tradicio-
nalmente judaica co-
memora a libertação 
do povo do Egito e 
atualmente é celebra-
da para anunciar a 
vinda do Senhor Je-
sus, que nos escolheu 
como Seu tabernácu-
lo, pois hoje Ele ha-
bita na vida de todo 

aquele que O aceita 
como Senhor e Salva-
dor.

Este ano a festa será 
realizada nos dias 10 

e 11 de novembro, nas 
dependência da Igre-
ja Batista Ebenézer, e 
começará no sábado 
a noite com a apre-

sentação do musical 
“ONDE MORA A FE-
LICIDADE?”

Um tema muito in-
teressante, já que nos 
dias de hoje todos al-
mejam a tão sonhada 
felicidade.

No domingo a noi-
te haverá também a 
mostra de dança com 
o tema SOU LIVRE, 
que contará com a 
participação de pes-
soas de diversas fai-
xas etárias, adorando 
ao Senhor através da 

dança, expressando 
sua alegria em servir 
a Deus!

Teatro, música e 
dança farão parte 
deste mix, que trará 
um brilho todo espe-
cial para aqueles que 
participarem. Con-
vidamos você e sua 
família para estarem 
conosco nestes dois 
dias de festa em lou-
vor e glória ao Senhor 
Jesus.

Não perca. Vale a 
pena conferir! 

12 - GERAL

Sicoob Noroeste completa 1 
ano em Nova Esperança com 

R$ 6 milhões em ativos
Pág 3

Igreja Batista Ebenézer apresenta neste fim de 
semana  o musical “Onde Mora a Felicidade”

Com o final da saga de 
"Crepúsculo" se aproxi-
mando com o último fil-
me, o ator Taylor Lautner 
busca um novo alvorecer 
para o próximo estágio de 
sua carreira.

Lautner, de 20 anos, 
ganhou fama após ser es-
calado para interpretar o 
lobisomem Jacob Black 
nos filmes "Crepúsculo", 
envolvido em um tórrido 
triângulo amoroso com 
Bella Swan, interpretada 
por Kristen Stewart, e o 
vampiro Edward Cullen, 
de Robert Pattinson.

Ele ficou bastante co-
nhecido pela sua boa apa-
rência e pelas cenas sem 
camisa. Em "Amanhecer-

-Parte 2", em exibição 
nos cinemas norte-
-americanos a partir 
de 16 de novembro, o 
personagem de Laut-
ner encontra um novo 
amor, embora inco-
mum, e apresenta um 
lado cômico, enquanto 
a história chega ao fim.

Lautner conversou 
com a reportagem so-
bre deixar para trás 
Jacob e seus colegas 
de elenco e por que o 
filme final da saga po-
derá fazer os fãs chora-
rem.

P: O que tem de di-
ferente em Jacob em 
"Amanhecer - Parte 2"?

R: Ele sempre foi mui-

to estressado e emocio-
nal e as coisas não vão 
do jeito dele e um enor-

me peso foi tirado de 
suas costas nesse filme, 
enorme. Foi legal in-
terpretar esse lado de 
Jacob, no qual ele po-
dia descansar e relaxar 
e sorrir e contar piadas 
engraçadas de vez em 
quando.

P: Jacob encontra 
sua alma gêmea na 
filha de Bella e Ed-
ward, Renesmee, no 
momento em que ela 
nasce. Foi um desafio 
equilibrar a afeição 
dele por ela sem se de-
parar com algo assus-
tador?

R: Foi um desafio e 
é algo muito complicado, 
mas de fato ninguém en-

tende mais disso do que 
Stephenie Meyer, que o 
criou. Eu estava confe-
rindo suas ideias o dia 
inteiro sobre isso. Ba-
sicamente, ela me disse 
várias vezes: ‘Taylor, pare 
de pensar demais sobre 
isso, pare de tentar levar 
isso a lugares diferen-
tes...Trata-se de um elo 
de uma vida inteira entre 
duas pessoas, é isso.' No 
filme, (Renesmee) tem 10 
anos, é muito mais uma 
relação de protetor no 
momento, e é claro que 
a relação crescerá, mas 
não exploramos isso, mas 
foi importante para mim 
mantê-la simples.

P: Do que você vai sen-

tir mais falta sobre o seu 
personagem e a franquia?

R: Esses personagens 
nunca pararam de mudar 
durante toda a franquia e 
é disso que eu gosto em 
Jacob. O próprio Jacob 
cresceu tanto e passou 
por tantos obstáculos e 
foi um personagem fan-
tástico de interpretar. 
Para mim, será difícil não 
passar mais tempo com 
as pessoas que amo. Fica-
mos tão próximos nos úl-
timos anos. Nossa relação 
vai superar isso, mas não 
ter essa desculpa para 
passar dia após dia juntos 
durante as filmagens ou 
as promoções será dife-
rente. Reuters

Taylor Lautner busca novos rumos após "Crepúsculo"
DIVULGAÇÃO

Sete em cada dez indenizações do 
Dpvat são por acidente com moto

O Departamento 
Nacional de Trânsi-
to (Denatran) esti-
ma que o número de 
motos saltou de 5 mi-
lhões para 16 milhões 
na última década, o 
que representa 27% 
da frota nacional de 
veículos. Os aciden-
tes consequentemen-
te aumentaram. Em 
junho deste ano, o 
Ministério da Saúde 
divulgou que 77.113 
motociclistas foram 
internados em 2011 e 
os custos chegaram a 
R$ 96 milhões. 
Pág 5

Brasileiros 
não sabem 
comunicar 
em Inglês - 
Pág. 2

Prorrogação do IPI reduzido 
para veículos mantém 

mercado aquecido - Pág. 4

As concessionárias de veículos 
tiveram no mês passado segundo 
melhor mês de vendas de automó-
veis e comerciais leves (como vans 
e furgões) neste ano. Em número 
de veículos vendidos, foi o melhor 
outubro, com 326,9 mil unidades, o 
que representa aumento de 17,8% 
sobre setembro (277,5 mil) e de 
23,9% sobre igual mês do ano pas-
sado. No acumulado do ano, houve 
crescimento de 7,27%, com 2,9 mi-
lhões de unidades vendidas.

Obama deve 
manter política 
em relação ao 

Brasil e à América 
Latina, avaliam 
pesquisadores 

brasileiros

Com a reeleição do 
presidente norte-

-americano, Barack 
Obama, deverá ser 
mantida a política 
externa do país em 

relação ao Brasil e ao 
restante da América 
Latina, segundo pes-
quisadores brasileiros 
que acompanham o 

assunto. Pág. 6

Câmara aprova tipificação de 
crimes cometidos pela internet

As penas variam de três meses a dois anos de prisão, a depender da 
gravidade do caso.  Pág. 6

Igreja Batista 
Ebenézer apresenta 

neste fim de semana  o 
musical “Onde Mora a 

Felicidade” - Pág 12

V Noite do Elohin
Igreja do Evangelho Quadran-
gular, Sábado, 10 de Novem-
bro no Clube dos Professores. 

Pág. 11
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De acordo com a 
pesquisa feita pela 
empresa interna-

cional EF English Profi-
ciency Índex (EFEPI) de 
2012, o Brasil ocupa a me-
díocre posição de 46º lugar 
entre 54 países que menos 
sabem comunicar em In-
glês.  Para essa pesquisa, 
130 mil brasileiros foram 
ouvidos, o que não deixa 
de ser um número bastan-
te considerável.  Quais as 
razões desse pífio desem-
penho dos brasileiros?  O 
blog www.pingoserespin-
gos.blogspot.com convi-
dou a professora de Inglês 
Ana Paula Marchi Bona-
dio, Coordenadora da Es-
cola de Idiomas WIZARD 
para Nova Esperança e Pa-
ranacity, para falar sobre 
esse assunto.

  Para a professora Ana 
Paula, “a 46ª posição nes-
sa pesquisa é algo preo-
cupante não só porque 
a Copa e as Olimpíadas 
serão sediadas aqui, mas 
também porque os brasi-
leiros viajam o mundo em 
busca de lazer, enriqueci-
mento profissional e edu-
cacional e a língua univer-
sal é o inglês. Talvez esta 
defasagem se dê por uma 

questão cultural ou até 
educacional, pois infeliz-
mente também ocupamos 
uma das piores posições 
no ranking, quando se tra-
ta de educação. 

 Temos que primeira-
mente melhorar o nível 
de aprendizagem da nossa 
língua para que posterior-
mente, a língua estrangei-
ra possa ser aprendida. 
Mas também, não pode-

mos ficar de braços cru-
zados esperando alguma 
atitude do governo para 
mudar isso. O incentivo a 
leitura é um ótimo come-
ço”, afirmou a professora 
Ana Paula. 

  “Aprender um idioma 
se tornou uma necessidade 
básica não só para a vida 
profissional, mas também 
para a vida pessoal, e o 
inglês  não foi escolhido 

como língua universal 
por acaso.  Nós brasileiros 
saímos em vantagem por-
que pela nossa variação 
fonética, disse Ana Pau-
la,  aprender outra língua 
é muito mais fácil do que 
qualquer outra nacionali-
dade. Temos que colocar 
na cabeça que o inglês não 
é mais um “luxo” e sim 
uma necessidade. Com o 
avanço da internet, por 

exemplo, tudo fica mais 
fácil se você tiver conhe-
cimento em inglês. Todo  
dia  nos deparamos com 
palavras como hotdog, 
pet shop, facebook, jeans, 
shopping, link, lan house, 
milk shake, notebook,play 
etc.  e estas e muitas ou-
tras palavras nos mostram 
que o inglês está sim pre-
sente em nossas vidas e 
entender esta língua só 

nos trará benefícios.  A 
globalização  chegou e fa-
lar inglês significa se co-
municar com o mundo”. A 
professora  disse ainda:  “ 
se compararmos  com al-
guns anos atrás, notamos 
que as pessoas estão mais 
cientes dessa necessidade 
e estão buscando aprender 
o inglês, não somente aqui 
na WIZARD, mas também 
nas outras escolas que se 
dedicam ao aprendizado 
desse idioma. Em nosso 
dia a dia, observamos que 
tanto em Nova Esperança 
como em Paranacity, te-
mos alunos que consegui-
ram empregos, aumento 
de salário, passaram no 
teste de proficiência do 
mestrado, conseguiram 
se comunicar em viagens 
ao exterior, entenderam 
uma música de que tanto 
gostavam ou mesmo um 
filme sem dublagem, por-
que buscaram aprender 
inglês.” Finalizando, com 
muita propriedade, Ana 
Paula disse que “essa mu-
dança de comportamento 
não é algo a curto prazo, 
mas se as pessoas não de-
rem o primeiro passo, isso 
nunca vai mudar e o uso de 
gestos para se comunicar, 
infelizmente, será a única 
saída.” Obrigado “teacher” 
pela excelente entrevista.-. 
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Brasileiros não sabem comunicar em Inglês
Dr. Juarez de Oliveira

ALEX FERNANDES FRANÇA

“Temos que primeiramente melhorar o nível de aprendizagem da nossa língua para que posteriormente, a língua 
estrangeira possa ser aprendida”  disse a professora de Inglês, Ana Paula Marchi Bonadio.

STJ suspende falência da Vasp
O Superior Tribunal de 

Justiça (STJ) suspendeu a 
decisão da Justiça paulista 
que converteu a recupe-
ração judicial da Viação 
Aérea São Paulo (Vasp) 
em falência. Em nota, o 
ministro Massami Uyeda 
disse que levou em consi-
deração a necessidade da 
prevalência do princípio 
da preservação da em-
presa em detrimento dos 
interesses individuais de 
alguns credores.

A Justiça de São Paulo 
havia decretado a falência 
da empresa em 2008, com 
a alegação de que a em-
presa não executou seu 
plano de recuperação ju-
dicial. Com a decisão do 
STJ, a empresa volta à re-

cuperação judicial e, caso 
ela consiga pagar suas dí-
vidas, vai poder voltar a 
operar.

Na opinião do minis-
tro Uyeda, determinados 
credores, visando a satis-
fação de interesses indi-
viduais, impediram que 
a empresa cumprisse em 
parte seu plano de recu-
peração judicial. Para ele, 
isso prejudicou a massa 
de credores e de empre-
gados da Vasp e violou o 
princípio da continuidade 
da empresa.

Como exemplo, o mi-
nistro citou o pedido 
feito pela Empresa Bra-
sileira de Infraestrutura 
Aeroportuária (Infraero) 
de reintegração de posse 

das áreas ocupadas pela 
Vasp nos aeroportos, que, 
de acordo com ele, tornou 
inviável a manutenção do 
funcionamento da empre-
sa, já que uma empresa de 
aviação necessita de áreas 
aeroportuárias para o de-
senvolvimento de suas 
atividades essenciais. 

Uyeda concluiu que a 
decisão do Tribunal de 
Justiça de São Paulo não 
observou corretamente o 
princípio da preservação 
da empresa, já que, de 
acordo com ele, a   Vasp 
não descumpriu volunta-
riamente o estabelecido 
no plano de recuperação 
judicial.

Ainda cabe recurso da 
decisão. Abr.
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Opinião do Blog
Salve Obama
Brasileiros e o resto do mundo 

vibraram com a reeleição de Ba-
rack Obama a presidente dos Es-
tados Unidos da América (EUA). 
Numa das campanhas mais acir-
radas da memória recente, ape-
sar de Obama e o seu oponente 
Mitt Romney discutirem muito 
sobre economia, problemas inter-
nos do país, Oriente Médio e Chi-
na, nada se falou sobre qualquer 
relação com o Brasil nos diversos 
pronunciamentos. Mas também 
não foi citado o seu vizinho o 
Canadá, nem a União Européia, 
Turquia, etc. Os eleitores ameri-
canos estavam mais preocupados 
com a geração de empregos e a 
reforma do sistema de saúde. De-
pois de receber um país quebrado 
do ex-presidente George Bush, a 
recuperação da economia ameri-
cana é notória, assim como a me-
lhoria na taxa de novos empre-
gos. Obama que já concedeu 801 
mil vistos de entrada de brasilei-
ros ao país, pretende aumentar 
esse número; Outro fato é que  o 
novo governo de Obama preten-
de é adicionar etanol brasileiro 
na gasolina  americana. Já Mitt 
Romney não iria permitir isso, 
pois historicamente o Partido 
Republicanos defende com unhas 
e dentes o petróleo dos EUA. O 
presidente Obama beneficiou 
as Usinas brasileiras de álcool 
de cana-de-açúcar pelo fim das 
sobretaxas dos produto naquele 
país. Como se vê, em poucas pa-
lavras, Obama é muito melhor 
para o Brasil que Romney. Salve 
Obama!

14 de Novembro, Dia Mun-
dial da Diabetes

A Diabetes, doença que atinge 
cerca de 350 milhões de pessoas 
em todo o mundo, só no Brasil 
são 16 milhões, tem o seu dia 

mundial comemorado em 14 de 
novembro.  É a doença crônica 
que mais mata no mundo. Mas 
mesmo assim,  poucos se preo-
cupam em conhecer melhor a 
doença, enfermidade grave que 
está ligada diretamente ao estilo 
de vida. Doença que tem como 
característica fundamental o 
excesso de açúcar no sangue, a 
chamada hiperglicemia, em con-
seqüência da deficiência de insu-
lina produzida pelo pâncreas, tem 
como sintomas os chamados 3ps: 
Polidípsia (ingere muita água), 
Poliúria (urina muito) e Polifa-
gia (alimenta muito). A alimen-
tação inadequada, com ingestão 
excessiva de açúcares, gorduras, 
carnes, embutidos, massas, quei-
jos, doces, bebidas e refrigeran-
tes, pode levar à obesidade e à 
diabetes. Outro fator de risco é o 
sedentarismo, caracterizado pela 
falta de exercícios físicos. Por ser 
uma doença insidiosa que ataca 
em silêncio, muitas vezes assin-
tomática em sua fase inicial, fa-
zendo com que o paciente fique 
anos com a doença, sem procu-
rar médico. Doença de crianças, 
jovens, adultos e até gestantes 
em 2%, a diabetes pode produzir 
efeitos devastadores no coração, 
rins, olhos, nervos, impotência, 
vasos, insensibilidade dolorosa 
nos pés, ferimentos, machucadu-
ras, gangrena dos dedos dos pés, 
dos membros inferiores, amputa-
ções e óbito. Você que está lendo 
este blog, passe numa Unidade de 
Saúde  Pública e verifique gratui-
tamente a sua glicemia. Com ali-
mentação adequada, exercícios 
físicos e controle medicamentoso, 
você poderá viver muitos, mas 
muitos anos em boas condições 
de vida com a doença.

A  força da Copersucar
A brasileira Copersucar, 

maior comercializadora de açú-
car e etanol do país, está investin-

do pesado no setor, adquirindo a 
empresa americana Eco-Energy, 
formando a maior empresa co-
mercializadora de etanol do 
mundo, com 12% do mercado, 
conforme afirmam  os executivos 
da empresa. Com o negócio, a 
Copersucar terá ima maior inter-
nacionalização de sua empresa e 
poderá entrar no mercado ameri-
cano e mundial com os seus prin-
cipais produtos: Açúcar e Etanol. 
O montante da compra e venda 
não foi divulgado no negócio.

Maconha, cuidado com a 
droga

Segundo dados, cerca de um 
milhão de brasileiros consomem 
maconha por dia. Ainda segun-
do  informações, essas pessoas 
estão convencidas de que a dro-
ga não faz mal pois conseguem 
trabalhar, estudar, namorar, ler 
um livro,  cuidar dos filhos, etc. 
O consumo das folhas secas e das 
flores da Cannabis são consumi-
das com naturalidade, poluindo 
o ar nas baladas, nas áreas de 
lazer dos condomínios fechados, 
nos carros, nas imediações das 
escolas, parecendo até que as leis 
brasileiras permitem o seu uso.  
Nos Estados Unidos diversos es-
tados já liberaram o uso da droga 
burlando a Constituição do país 
que é contra.  No Uruguai e na 
Holanda a maconha é vendida 
como um produto refinado e de 
qualidade. Na contramão dessa 
euforia, cientistas estão anun-
ciando para todo o mundo que a 
maconha produz lesões cerebrais 
gravíssimas e irreversíveis, sobre-
tudo quando o seu uso se  inicia 
na adolescência.  Mais de mil 
voluntários participaram duran-
te vários anos da pesquisa com 
cientistas americanos.

Coisas do Cotidiano
•	 Corrigindo:	 Na	 edição	

passada comentamos que a al-
tura que a jovem brasileira Ca-
tarina (20 anos) gostaria de ser 
deflorada durante uma viagem 
aérea  seria voando a 30 mil me-
tros de altura. Na realidade, são 
30 mil pés de altura. Pé, é uma 
unidade de medida que equivale 
a 0,3048 metros. Portanto, 30 mil 
pés  equivaleria a  9.200 metros, 

que é mais ou menos a altura que  
voa um jato;

•	 O	 consagrado	 modelo	
novaesperancense Felipe Favaro 
Prandi, filho do casal Ednéia Fa-
varo/Marcos Prandi, está de ma-
las prontas para viajar em dire-
ção a Monqueejua, Peru. Felipe, 
que está fazendo muito sucesso 
nos desfiles das grifes da moda 
verão do MERCOSUL, represen-
tará o Brasil no Concurso Mister 
Cooper World. Boa sorte Felipe!

•	 Há	oito	anos	que	o	Atlé-
tico Mineiro não ganha do Cori-
tiba pelo Brasileiro, em Curitiba. 
Domingo último, o coxa derrotou 
novamente o galo mineiro por 1 
x 0, dando praticamente o título 
ao Fluminense. Por outro lado o 
Atlético Paranaense ganhou do 
São Caetano de 3 x 1, ficando 
muito próximo de  sua volta a di-
visão de elite do futebol brasilei-
ro. A imprensa carioca e paulista, 
assim como a regional, não de-
ram  destaques a  nenhum desses 
fatos. Lamentável!

•	 Está	sendo	realizado	em	
Maringá, a 20ª Olimpíada das 
APAES de todo o Brasil. Todos os 
Estados estão participando com 
as suas delegações e teremos dis-
putas em dez modalidades;

•	 Em	 entrevista,	 a	 atriz	
Regina Duarte demonstrou arre-
pendimento ao dizer em 2002, na 
campanha de Lula para presiden-
te que tinha medo de votar em 
Lula por ser de esquerda. Lula foi 
um excelente presidente e calou a 
boca de Regina Duarte;

•	 Você	sabia	que	uma	das	

causas da queda de cabelos é o 
stress e que a pele é uma das re-
giões do organismo que mais so-
fre com esse problema;

•	 Excelente	 a	 	 entrevista	
com a professora  de Inglês Ana 
Paula Marchi Bonadio, Coor-
denadora da Escola de Idiomas 
WIZARD para Nova Esperança e 
Paranacity. O assunto é sobre as 
razões das deficiências da comu-
nicação em inglês por parte dos 
brasileiros. Veja a matéria  aqui 
no  Jornal ou  neste blog, na In-
ternet.

Sem segurança
De repente, São Paulo pre-

senciou uma série de  mortes por 
execuções em todos os cantos da 
cidade e no ABC. Os seguidos 
assassinatos de policiais atingem 
em cheio a atual estratégia de 
Segurança do Governo Alckmin. 
Segundo a revista Época, a crise 
na Segurança originou pelo fato 
do governador Alckmin prestigiar 
a Polícia Militar  nas investiga-
ções em detrimento da Polícia Ci-
vil, com afastamento de inúmeros 
delegados. Segundo o atual Secre-
tário, ambas  polícias necessitam 
de uma “limpeza”. Esse embate 
entre as duas polícias gerou um 
esvaziamento nas investigações, 
abrindo espaço para atuação de 
bandidos em todos os cantos.  A 
luta política também não está 
descartada nessa onda de violên-
cia. Quem sofre é o povo!

Cuidado com os Consigna-
dos

Financiadoras não estão me-
dindo esforços para convencer 
aposentados e até muitos funcio-
nários públicos a pegar dinhei-
ro a juro Uma vez conquistado, 
o cliente dificilmente consegue 
quitar o débito antes do previsto. 
Também há uma total ausência 
de informações sobre o valor total 
a ser pago e falta de clareza sobre 
o comprometimento da renda. É 
preciso mascarar, iludir o idoso, 
disse a Folha de Londrina uma 
ex-funcionária de financiadora. 
Vamos ficar esperto gente! 

O Livro Cinqüenta Tons de 
Cinza continua sucesso

A corrida para compra de 
exemplares desse best-seller  con-
tinua. As pilhas de exemplares 
nas livrarias dos grandes centros 
ocupam lugares de destaque. Em 
muitas delas, até chicotes, másca-
ra e algemas fazem parte do pa-
cote de vendas.  Nas redes sociais,  
as chamadas “Greyzetes”, apelido 
das fãs do protagonista Crystian 
Grey, comentam o tempo  todo 
sobre as qualidades do milionário 
e suspiram inconformadas com a 
possibilidade remota de um dia 
serem tratada como Anastásia 
Steele,  namorada de Cristian. 
Essa curiosidade toda em saber 
o que há de interessante nas pá-
ginas do livro fez com que os ho-
mens também lessem o livro da 
britânica E, L. James. Essa exci-
tação toda fez aumentar a alegria 
dos donos de sex shops, cujas as 
vendas de produtos eróticos  au-
mentaram em mais de 40%.

ENTRELINHAS
***As mudanças climáticas aumentaram a frequência e a intensidade das catástrofes naturais, sendo 
a América do Norte o continente mais afetado.***O aquecimento global está deixando as águas dos 
oceanos mais quentes possibilitando as formações freqüentes de furacões.  Até o gelo do Oceano Ártico 
está derretendo com o aquecimento global.***A cantora Sandy anda irritada pelas piadinhas com o 
nome do furacão.***O Supremo Tribunal Federal (STF), antes, um órgão apático, com o julgamento 
do mensalão, mandando todo mundo pra cadeia, tornou-se um órgão de respeito em todo o país.***A 
atriz Luana Piovani ficou irritada com algumas jovens que disseram que ela está um pouco gorda 
numa determinada revista que fez um ensaio fotográfico. “Luana disse que enquanto elas criticam, os 
seus namorados estão curtindo o seu corpo com a revista no banheiro”.*** O gorducho jogador Adria-
no, mais uma vez apronta em cima do Flamengo. Será que há tanto dinheiro assim na jogada?***Com 
o sepultamento político de José Serra do PSDB, o Senador mineiro Aécio Neves, do mesmo partido, 
quer um investimento maciço em torno do seu nome como candidato a Presidente da República.*** 
“Para os Estados Unidos da América, o melhor ainda está para vir”- Palavras de Obama, após ser 
ovacionado pelos americanos após sua reeleição

A manhã de quinta-feira, 
01 de novembro foi es-
pecial para os clientes 

e funcionários do Sicoob No-
roeste de Nova Esperança. A 
data marcou o primeiro ano de 
atividade do Sicoob na cidade.

A Gerente do Sicoob Nova 
Esperança, Terezinha Lazarini 
fez um agradecimento aos pri-
meiros cooperados que acre-
ditaram. Ela lembrou das pri-
meiras visitas realizadas com o 
intuito de abrir a agência Nova 
Esperança, agradecendo as 
pessoas da cidade que enten-
deram a mensagem de união 
proposta pelo cooperativismo. 
“União é a palavra que define 
a abertura do Sicoob em Nova 
Esperança, hoje são quase R$ 
6 milhões em ativos e mais de 
600 cooperados. O Sicoob é 
impulsionado por vocês que 
acreditaram, confiaram em 

nossa proposta e no trabalho 
sério desta Cooperativa que a 
cada dia tem promovido em 
nossa cidade o desenvolvi-
mento econômico e social com 
respeito às pessoas”, destacou a 
gerente Terezinha Lazarini na 
presença de clientes, colabora-
dores, políticos, líderes empre-
sariais e comunitários.

Falando em nome do Pre-
sidente do SICOOB na região 
noroeste, Hélio Nakatani, o vi-
ce-presidente, Rafael Cargnin 
agradeceu a acolhida de Nova 
Esperança neste primeiro ano 
de atividades da cooperativa, 
enfatizando que os resultados 
são frutos do trabalho reali-
zado em equipe pela Gerente 
Teresinha junto aos clientes. 
O vice presidente descartou a 
concorrência com outras coo-
perativas ou com o sistema 
financeiro convencional. Pelo 
contrário, apontou. “O Sicoob 
quer ser parceiro a cada ano 
parceiro, unindo forças, contri-
buindo para ‘humanizar’ o ca-

pital. Na prática, uma forma de 
melhorar a vida do associado, 

através de taxas melhores e da 
distribuição de resultados”.

O prefeito eleito Gerson Za-
nusso fazendo uso da palavra 
frisou “diferente das casas Ban-
cárias tradicionais a dinâmica 
da cooperativa de crédito é di-
ferente, pois o que se capta aqui 
é reinvestido aqui. Ao ouvir 
a gerente e os diretores do Si-
coob eles me informaram que 
55% das sobras da Cooperati-
va retorna para os cooperados, 
isso é excelente pois é dinheiro 
que estará em circulação no co-
mércio de nossa cidade e não 

será mandado para fora, para 
outros estados ou para grandes 
centros. Nova Esperança é uma 
cidade onde as pessoas são feli-
zes e seu povo é trabalhador e 
com isso o Sicoob cresce junto 
com essa cidade”, enfatizou o 
prefeito eleito Gerson Zanusso.

Como detalhou o prefei-
to eleito, o sistema financeiro 
convencional atua como um 
dreno, retirando as riquezas da 
cidade e canalizando os lucros 
para os grandes centros onde 
se localizam as suas adminis-
trações. O Sicoob, pelo contrá-
rio, redistribui as sobras, pois é 
formado por pessoas da cidade 
e da região. 

Ainda estiveram presentes 
na solenidade que marcou o 
primeiro ano de atividade do 
Sicoob em Nova Esperança o 
Gerente Regional, Kazuo Fu-
kuyama e o Diretor Adminis-
trativo e Financeiro, Osvaldo 
dos Santos, além de colabora-
dores do Sicoob Noroeste de 
Paranavaí e região. 

COOPERATIVISMO

Sicoob Noroeste completa 1 ano em Nova 
Esperança com R$ 6 milhões em ativos

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

JOSÉ ANTÔNIO COSTA

Na presença de clientes, colaboradores, políticos, líderes empresariais e comunitários a diretoria do Sicoob e a gerente de Nova Esperança, Terezinha Lazarini comemoraram 1 
ano de atendimento e quase R$ 6 milhões em ativos
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PARA MEDITAR

EM TODO TEMPO
Do nascimento do sol até ao ocaso, lou-
vado seja o nome do Senhor. Sal. 113:3.

É comum louvar a Deus 
quando o coração trans-
borda de alegria e gratidão. 
É também comum procu-
rá-Lo quando as coisas pa-
recem escapar do controle 
e você sente que não tem 
mais forças para continuar 
resistindo aos furacões da 
vida. Não falo de furacões 
como o Katrina, Vilma 
e recentemente o Sandy, 
que arrasaram tudo, mas 
pelo menos deixaram a es-
perança da reconstrução. 
Refiro-me àqueles venda-
vais emocionais que levam 
embora até a vontade de 
continuar vivendo.

O que acontece quando 
o ser amado um dia olha 
para você e diz: “Foi bom 
enquanto durou, mas es-
tou partindo porque que-
ro ser feliz”? O que você 
sente quando, depois de 
toda uma vida de trabalho, 
a traição de alguém em 
quem você confiava parece 
destruir todos os seus so-
nhos? Como reagir diante 
do corpo inerte do filho 
amado, ou do diagnóstico 
de um câncer terminal em 
plena juventude?

Buscar a Deus nos mo-
mentos de alegria e de tris-
teza será mais fácil se a de-
claração do verso de hoje 
for uma realidade na ex-
periência. Louvar o nome 
de Deus precisa ser um ato 
permanente. “Do nasci-
mento do sol até ao ocaso.” 
Andando, viajando, traba-
lhando, vivendo, o louvor 
deve estar presente em 

cada pulsar do coração.
O humanismo de nos-

sos dias concentra a aten-
ção do homem no próprio 
homem. “Busque a solução 
dentro de você”, afirma. 
“Tire a energia interior”, 
declara. A teologia bíbli-
ca é teocêntrica. Segundo 
ela, todos os caminhos e 
intenções humanas devem 
convergir para Deus. A Bí-
blia ensina que Deus está 
no Céu, mas quer estar 
na vida da criatura. Todos 
os dias e em todos os mo-
mentos.

Deixará você que Deus 
caminhe ao seu lado hoje? 
Pedir-Lhe-á orientação an-
tes de tomar a decisão que 
precisa tomar? Desligar-se 
da presença de Jesus, um 
minuto que seja, é como 
tirar o tubo de oxigênio de 
um enfermo terminal.

Se você aprender a sen-
tir a presença de Deus em 
todo o tempo, será mais 
fácil fazê-lo em meio à 
dor, quando as lágrimas o 
impedirem de enxergar o 
Senhor.

Abra o coração a Jesus. 
Abrace seus amados antes 
de sair de casa. Encoraje 
o fraco, conforte o triste 
e encare com segurança 
os desafios deste dia. Ah! 
Não se esqueça: “Do nasci-
mento do sol até ao ocaso, 
louvado seja o nome do 
Senhor.”

Pr. Alejandro Bullón
www.esperanca.com.br

SÚMULA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

MONTREAL ENERGIA LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ 04.677.206/0001-01 torna público que requereu ao IAP, 
a Licença de Instalação para o parcelamento do solo urbano 
residencial horizontal a ser implantado no lote 075, com área 
de 36,300 m2 situado na Gleba Patrimônio Cruzeiro do Sul, do 
município de Cruzeiro do Sul , estado do Paraná.
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HÁ MUITO TEMPO
Uma mulher decide fazer as 

últimas compras de Natal, em 
cima da hora, em uma loja mui-
to movimentada. Quando che-
ga a sua vez de ser atendida, ela 
comenta com o balconista: 

- Sabe, eu entrei nessa loja há 
15 anos, quando ainda era uma 
criança... 

Ao que ele automaticamente 
responde: 

- Lamento, senhora, mas es-
tou atendendo o mais rápido 
que posso! 

TESTE DE ALCOOLISMO

A caminho de um espetácu-
lo, um malabarista é detido pela 
polícia. 

- O que 
é que essas 
m a c h a d i -
nhas estão 
fazendo no 
seu carro? - 

pergunta o guarda. 
- Eu as utilizo no número 

que faço. 
- É mesmo? - duvida o poli-

cial. - Mostre-me como. 
O malabarista começa a ati-

rar e a apanhar as lâminas mor-
tais. 

- Meu Deus! - grita um mo-
torista que passava pela estrada. 
- Ainda bem que não bebo mais 
antes de dirigir. Olhe só o teste 
que a polícia está fazendo com 
as pessoas.

SUPER HERÓI

O português estava andando 
à noite num lugar muito peri-
goso, quando

dois assaltantes encapuzados 
o abordaram e começaram a 
surrá-lo.

Enquanto apanhava o portu-
guês gritava: 

- "Socorro !!!! Socooorr-
roooo!!! Alguém me ajude!!!"

Eis que surge do nada um 
homem vestido de preto

com uma máscara preta, 
chapéu preto e uma espada.

O homem luta com sua es-
pada e faz uma marca de Z no 
peito

de um dos bandidos. O ou-
tro bandido recebe uma marca 
de Z 

na sua testa. Eles fogem cor-
rendo.

O português ainda no chão é 
ajudado pelo homem

- "Levanta Manoel"
Todo machucado, mas ali-

viado e salvo, Manoel agradece:
- "Obrigado!!! Muito obriga-

do Zuper-Homem"

Falar de ejaculação pre-
coce parece tão simples, um 
tema tão debatido mais este 
ainda é um fantasma que as-
sombra a vida de muitos ho-
mens, não é apenas um pro-
blema físico, mas também 
psicológico. Para entender 
melhor, precoce é conside-
rada a ejaculação que acon-
tece logo após ou até mesmo 
antes da penetração, sem 
que o homem consiga man-
ter o controle deste evento. 
Este é considerado como 
distúrbio quando em mais 
de 50% das suas relações se-
xuais o homem não conse-
gue satisfazer a sua parceira, 
já que o descompasso se tor-
na ainda maior pelo fato da 
mulher demorar mais tem-
po para alcançar o orgasmo. 

Existem inúmeras cau-
sas responsáveis pela difi-
culdade de alguns homens 
controlarem a ejaculação, 
como: aumento da pressão 

sanguínea, lesão no músculo 
perônio (músculo peniano), 
respiração mais rápida e pe-
sada, ansiedade relacionada 
com fatores emocionais e 
com o desempenho sexual, 
movimentos sexuais muito 
rápidos ou maus hábitos de 
masturbação que levem a 
um orgasmo rápido. Todos 
eles combinados ou apenas 
um contribui ao transtorno 
sexual acima citado.

Ao preparamos para fa-
zer amor os nossos hormô-
nios nos levam à loucura 
com a excitação do contac-
to intimo e do ato sexual. 
E quando o homem tem 
consciência de que sofre de 
ejaculação precoce toda essa 
excitação vai com certeza 
contribuir para agravar ain-
da mais o problema e fazer 
que quanto mais se pense, e 
se tenta evitar, mais depres-
sa a ejaculação irá por acon-
tecer.

Algo de muita ajuda são 
medicamentos indicados 
pelo urologista e exercícios 
de alto controle indicados 
pelos psicólogos, ou até mes-
mo pode ser a concentração 
nas preliminares. Para alem 
de causar mais prazer à mu-

lher irá ajuda-o a controlar 
a sua ansiedade. O homem 
não deve penetrar, enquanto 
não sentir que está razoavel-
mente controlado e, se no 
ato do sexo, sentir que esta a 
perder o controle este pode 
parar e, fazer mais alguns 
carinhos, mudar a posição é 
uma boa pedida, quando es-
tiver novamente sobre con-
trole recomece. Claro que 
tudo isto feito em conjunto, 
com a colaboração e muito 
carinho por parte da parcei-
ra, e assim acaba sendo mais 
fácil de obter os resultados 
esperados. 

A ejaculação precoce é 
curável, mas os métodos 
diferem de homem para ho-
mem. Quanto antes o pro-
blema for diagnosticado e 
tratado por um profissional 
habilitado consegue-se obter 
resultados mais facilmente. 
Mas o homem mais velho 
que continua a ter orgasmos 
demasiadamente rápidos, 
principalmente no que toca 
ao aspecto psicológico, vai 
encontrar mais dificuldade 
em superar este problema. 
No entanto é sempre pos-
sível controlar a ejaculação 
precoce recorrendo a técni-
cas psicológicas ou físicas. 
Por isso procure seu médico, 
e não se cobre tanto por seu 
desempenho sexual ou por 
outros tabus machistas que 
pareciam ter acabado mais 
que ainda se faz presente nas 
rodinhas de bares e jogos de 
futebol; O verdadeiro ho-
mem é aquele que se ama e 
cuida da sua saúde e satisfaz 
a mulher não com uma boa 
“pegada” mais quando a faz 
se sentir única especial por 
estar em seus braços.

4 - GERAL GERAL - 9 

Ejaculação Precoce:
Isso não faz de você 

menos homem!

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

Antonio Zanchetti Neto 
Prefeito reeleito de 

Uniflor

Dirceu Trevisan
Vereador eleito de 
Nova Esperança

O mês era abril. O ano 1996... Na 
edição nº 11, em seu primeiro ano 
de circulação, o Jornal Noroeste no-
ticiava de forma inédita a implanta-
ção do Transporte Coletivo Urbano 
para Nova Esperança. A empresa 
responsável, vinda de Mandaguari, 
Turisboff Transporte Coletivo Ltda, 
pertencente ao Sr. Agostinho Boff 
Filho opera até hoje, ininterrupta-
mente no município.  De início com 
linhas para todos os bairros, distri-
tos (Barão de Lucena e Ivaitinga) e 
centro. Agora, somente nos distri-
tos.  O início do atendimento deu-
-se na primeira quinzena de maio 
de 1996.

HUMOR

Prorrogação do IPI 
reduzido para veículos 

mantém mercado aquecido
As concessionárias 

de veículos tiveram 
no mês passado se-
gundo melhor mês 
de vendas de auto-
móveis e comerciais 
leves (como vans e 
furgões) neste ano. 
Em número de veí-
culos vendidos, foi o 
melhor outubro, com 
326,9 mil unidades, 
o que representa au-
mento de 17,8% so-
bre setembro (277,5 
mil) e de 23,9% sobre 
igual mês do ano pas-
sado. No acumulado 
do ano, houve cresci-
mento de 7,27%, com 
2,9 milhões de unida-
des vendidas.

Segundo o presi-
dente da Federação 
Nacional da Distri-
buição de Veículos 
Automotores (Fena-
brave), Flavio Me-
neghetti, o resultado 
reflete em parte o fato 
de outubro ter tido 
três dias úteis a mais 
do que o mês anterior. 
Meneghetti apontou 
ainda a influência do 

Imposto Sobre Pro-
dutos Industrializa-
dos (IPI), cuja vigên-
cia terminaria no fim 
de outubro. Com isso, 
muitos consumidores 
correram às lojas para 
não perder a redução.

Com a decisão do 
governo federal de 
prorrogar a renún-
cia fiscal até o fim do 
ano, Meneghetti acre-
dita que o mercado 
mantenha-se aqueci-
do, embora não espe-
re desempenho seme-
lhante ao de agosto, 
quando as vendas 
foram recorde, com 
o escoamento de 405 
mil unidades no mer-
cado interno.

“Agosto foi tam-
bém um mês bastan-
te auspicioso”, disse o 
executivo, lembrando 
que os dois últimos 
meses do ano terão 
menos dias úteis. Para 
o ano que vem, Me-
neghetti espera que as 
vendas acompanhem 
o crescimento proje-
tado para a economia, 

em torno de 3,5%.
Por segmento, em 

outubro, um dos des-
taques da evolução 
mensal foi a venda 
de caminhões, com 
alta de 48,1% sobre 
setembro e 12,5 mil 
unidades vendidas. 
Ainda assim, não foi 
possível recuperar o 
movimento em re-
lação a outubro do 
ano passado – o to-
tal ficou 9,5% abaixo 
do daquele período e 
21,5% menor no acu-
mulado do ano.

De acordo com 
o presidente da Fe-
nabrave, a melhora 
no desempenho está 
associada aos juros 
menores cobrados 
nos financiamentos 
oferecidos por meio 
do Financiamento 
de Máquinas e Equi-
pamentos (Finame),   
linha de crédito do 
Banco Nacional de 
D e s e nvo lv i m e nt o 
Econômico e Social, e 
pela retomada da sa-
fra agrícola.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com
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A Fomento Paraná 
aprovou esta semana a 
ampliação da linha de 
financiamento do Banco 
do Empreendedor, des-
tinada e micro e peque-
nas empresas (com fatu-
ramento anual entre R$ 
24 mil e R$ 3,6 milhões). 
Com a mudança, o cré-
dito poderá ser acessado 
por micro e pequenas 
empresas com CNPJ re-
gistrado há menos de um 
ano (desde que os sócios 
possuam experiência de 
pelo menos dois anos no 
ramo) – o que até agora 
era vedado. Além disso, 
foi autorizado o finan-
ciamento de veículos uti-
litários e ampliada a fai-
xa de financiamento para 
capital de giro. 

O Banco do Empreen-
dedor financia micro e 
pequenas empresas dos 
setores industrial, co-
mercial e de prestação 
de serviços sediadas no 
Paraná. Os recursos des-
tinam-se a investimento 
em ampliação, moderni-
zação e expansão da ca-
pacidade produtiva das 
empresas. A instituição 
também empresta recur-
sos para capital de giro, 
desde que associado ao 
projeto. O volume de re-

cursos para 
essa fina-
lidade não 
poderá ex-
ceder 70% 
do empres-
tado para in-
vestimento 
(até agora, 
o percentual 
era de 30%). 

A linha 
de crédi-
to permiti-
rá também 
f i n a n c i a -
mentos de 
veículos uti-
litários com 
até três anos 
de uso. 

As taxas de juros con-
tinuam as mesmas: 0,55% 
ao mês, desde que as 
empresas façam o paga-
mento do financiamento 
em dia, mantenham a 
quantidade de empregos 
e participem dos cursos 
de capacitação de gestão, 
com mínimo de 24 ho-
ras/aula, validados pela 
Fomento Paraná. 

“Estamos amplian-
do o acesso ao crédito e 
otimizando os processos 
de financiamento”, dis-
se o diretor presidente 
da Fomento Paraná, Ju-
raci Barbosa Sobrinho. 

Segundo ele, a análise 
de crédito passará a ser 
mais rápida, graças à im-
plantação de um sistema 
que faz automaticamente 
o processo antes reali-
zado manualmente por 
analistas. 

VALORES – Os fi-
nanciamentos da linha 
Banco do Empreende-
dor para microempresas 
são de R$ 10.000,00 até 
R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), a cada 12 meses. 
Para pequenas empre-
sas, os valores variam de 
R$ 10.000,00 (dez mil 
reais) até R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais). 

O prazo máximo de fi-
nanciamento é de 60 me-
ses, incluindo o prazo de 
carência, que é de até 12 
meses. AEnotícias
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Os prefeitos eleitos para 
o mandato 2013 a 2016 já se 
vêem as voltas com a forma-
ção da equipe que irão compor 
a nova administração pública. 
Escolher bons nomes invaria-
velmente esbarra no contexto 
político. É quase que impos-
sível, dentro da cultura bra-
sileira, imaginar alguém que 
não se engajou na campanha 
dos eleitos ou mesmo dos que 
apoiaram adversários serem 
escolhidos para secretariar o 
novo governante. Mesmo que 
seja a pessoa mais competente 
do planeta, a questão política 
indubitavelmente fala mais 
alto. Isto é fato.

 A meu ver, as Secre-
tarias Municipais deveriam 
ser ocupadas por pessoas ca-
pacitadas tecnicamente, com 
conhecimento profundo da 
área a ser gerida. Ocupantes 
sem conhecimento, invariavel-
mente aliado à incompetência 
não servem para secretariar. 
Importa imbuir-se de respon-
sabilidades para poder auxiliar 
o prefeito da melhor forma, 
para que assim, toda a cidade 
ganhe. É evidente que a si-
tuação de hoje, será oposição 
amanhã. Não tenha dúvidas 
quanto a isto. Explorar os pon-
tos falhos e vulneráveis da ad-
ministração em questão será 
alvo do grupo opositor, ainda 
mais especificamente em Nova 
Esperança, onde despontam 
neste cenário, duas principais 
correntes políticas. Na atual 
administração, principalmen-
te com o advento da eleição 
municipal, o assunto Saúde 
Pública foi o principal alvo da 
oposição e sem quaisquer dú-
vidas, o que culminou com a 
votação maciça recebida pelo 
prefeito eleito Gerson Zanusso 
e seu vice Fábio Yamamoto. O 
momento que se iniciará em 
janeiro próximo será opor-
tuno para Gerson e Fabio so-
lucionarem tudo aquilo que 
debateram junto à população 
por conta da campanha – a 
ineficácia do setor da Saúde. 
Caberá também ao povo exer-
cer, como em todo sistema 
democrático, a cobrança das 
promessas feitas.

O que se houve pela cidade 
é sobre quem serão os novos 
Secretários Municipais. No 
inebriante jogo da política não 
vale apenas querer acomodar 
os ‘companheiros de jornada 
eleitoral’. Necessário é avaliar o 
grau de competência que o in-
divíduo possui para enfrentar, 
com o máximo de excelência, 
o desafio proposto.

 Uma administração 
pública não é feita somente da 
pasta da Saúde. Outras igual-
mente são importantes, pois 
unidas, formam o todo, o bolo 
a ser servido para o povo, para 
quem o poder público deve 
convergir.  Um investimen-
to maciço e substancial, com 
foco centralizado  em todas as 
Secretarias vai redundar em 

benefícios para o povo. Sem 
dúvidas, os coordenadores de 
campanha deverão ter um pa-
pel importante na montagem/
escolha dos novos Secretários 
Municipais. Existem nomes 
de até então candidatos a ve-
readores que, embora tenham 
obtido ótima votação, pelas 
regras da proporcionalidade 
eleitoral não conseguiram en-
trar entre os 09 eleitos para a 
próxima legislatura. É pratica-
mente certo que alguns destes 
nomes deverão figurar entre 
aqueles escolhidos para secre-
tariar o novo prefeito. Estes 
são os chamados “bloco do 1º 
escalão” do governo munici-
pal. Será que teremos alguma 
surpresa? Algum nome que 
não vem sendo cogitado, mas 
que poderá figurar na compo-
sição deste novo corpo de se-
cretários municipais? O perfil 
dos secretários deve ser de al-
guém que resolva as situações, 
que leve os problemas  ao pre-
feito em último caso, quando 
sua resolutividade dependa 
diretamente da intervenção do 
chefe do executivo. O Secretá-
rio deve ser aquele a filtrar os 
problemas, buscar resolvê-lo 
para primordialmente atender 
a população, e conseqüente-
mente  zelará pela boa ima-
gem da administração junto 
ao povo de sua cidade. Isto se 
faz com muito trabalho, ética, 
transparência e acima de tudo 
responsabilidade! O povo 
acreditou nas propostas dos 
candidatos, tanto é que esco-
lheu seus representantes. Uma 
administração forte se faz tam-
bém com um legislativo com-
prometido com as causas da 
população. Não precisamos de 
vereadores que façam propos-
tas fantasiosas e sem qualquer 
possibilidade de aplicação 
pratica. Basta o exemplo de 
vereadores que encaminham 
ofícios às concessionárias de 
pedágios pedindo a isenção do 
pagamento dos veículos em-
placados em seu município. 
Isto é utopia, não cola mais. O 
vereador precisa sim, legislar 
em prol da comunidade, apro-
vando os projetos que interes-
sam ao povo e vetando os que 
de nada servem. O vereador 
precisa e deve legislar para a 
cidade e não para o grupo que 
o elegeu. A política, embora 
tantas vezes achincalhada por 
conta dos maus, deve ser um 
instrumento de transforma-
ção social. O vereador é o elo 
entre o povo e o prefeito e não 
deve confundir o seu papel 
primordial que é de criar leis e 
fiscalizar. Para isto o elegemos. 
Desejo toda a sorte na elabo-
ração do quadro de Secretários 
Municipais, como também aos 
novos vereadores, sucesso nas 
novas ações a serem empreen-
didas, não furtando ao nosso 
papel de imprensa que é de 
estar vigilante, exercendo ple-
namente junto à população o 
direito de cidadania!
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 A formação do 
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“Um político pensa na próxima eleição; 
um estadista, na próxima geração”.

James Clarke (1800-1862).
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Governo do Paraná amplia crédito para 
micro e pequenos empresários do estado 

Arnaldo Alves / ANPr

Diretor presidente da Fomento Paraná, Juraci Barbosa Sobrinho. 

Mais de 22 milhões de crianças em 
todo o mundo não receberam vaci-

nação básica em 2011, diz OMS
Mais de 22 milhões de 

crianças em todo o mundo 
não receberam, em 2011, as 
três doses da vacina contra 
difteria, tétano e coquelu-
che, consideradas essen-
ciais durante o primeiro 
ano de vida. Os dados são 
da Organização Mundial 
da Saúde (OMS).

De acordo com o levan-
tamento, cerca de metade 
dessas crianças vive na Ín-
dia, na Indonésia e na Ni-

géria, onde os programas 
de imunização são prejudi-
cados por problemas como 
fornecimento insuficiente 
de doses e falta de acesso 
das populações mais vulne-
ráveis.

O balanço indica que o 
cenário global de vacina-
ção infantil progrediu nos 
últimos dois anos, uma vez 
que, há 40 anos, menos de 
5% das crianças em todo o 
mundo eram imunizadas 

contra as três doenças. No 
ano passado, quatro em 
cada cinco receberam as 
doses recomendadas.

“Vacinar essas crianças 
para protegê-las da difteria, 
do tétano e da coqueluche, 
assim como da catapora, 
da poliomielite e de outras 
doenças preveníveis, é vital 
para mantê-las vivas e sau-
dáveis”, informou o órgão.

A estimativa é que 130 
milhões de crianças nas-

çam todos os anos no mun-
do e que os programas de 
imunização salvem a vida 
de 2 a 3 milhões delas.

A OMS lembrou que 
reforçar a vacinação infan-
til é tarefa crucial para que 
se consiga alcançar um dos 
Objetivos de Desenvolvi-
mento do Milênio que tra-
ta da redução em dois ter-
ços das mortes de crianças 
menores de 5 anos até 2015 
(em relação a 1990).Abr.

Sete em cada dez indenizações do 
Dpvat são por acidente com moto

Dados da Seguradora 
Líder, que opera o Seguro 
Obrigatório de Danos Pes-
soais Causados por Veícu-
los Automotores de Vias 
Terrestres (Dpvat), revelam 
que sete em cada dez inde-
nizações foram pagas por 
acidente com moto nos úl-
timos três meses. Somente 
no primeiro semestre do 
ano, a indenização por cau-
sa de acidentes com moto-
ciclistas representou 69% 
do total pago.

O diretor de Relações 
Institucionais da Segura-
dora Líder, Márcio Norton, 
disse que o crescimento no 
número de motos no país 
contribui significativamen-
te para a quantidade de in-
denizações pagas. “A estru-
tura do trânsito brasileiro 
não acompanha na mesma 

proporção o aumento da 
frota de veículos. As ações 
de conscientização do go-
verno acabam sendo neu-
tralizadas pelo volume.”

O Departamento Nacio-
nal de Trânsito (Denatran) 
estima que o número de 
motos saltou de 5 milhões 
para 16 milhões na última 
década, o que representa 
27% da frota nacional de 
veículos. Os acidentes con-
sequentemente aumenta-
ram. Em junho deste ano, 
o Ministério da Saúde di-
vulgou que 77.113 motoci-
clistas foram internados em 
2011 e os custos chegaram 
a R$ 96 milhões.

Norton alerta que as 
campanhas de conscienti-
zação no trânsito não estão 
surtindo o efeito esperado. 
“A consciência do motoris-

ta ainda não é a melhor. Há 
ainda uma debilidade na 
conscientização dos moto-
ciclistas nos perigos da di-
reção.”

No primeiro semestre 
de 2012, foram 216.150 
indenizações pagas por to-
dos os tipos de acidente de 
trânsito, aumento de 31% 
em relação ao mesmo pe-

ríodo do ano passado. Ao 
todo, foram empenhados 
nos pagamentos R$ 1,261 
bilhão. O cidadão pode so-
licitar o seguro Dpvat nos 
casos de morte, invalidez 
permanente ou para reem-
bolso de despesas médicas 
ou hospitalares decorren-
tes de acidentes de trânsito. 
Abr
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A delegação paranaense 
destacou-se no primeiro 
dia de competições da 20ª 
edição nacional das Olim-
píadas Especiais das Apaes, 
em Maringá. Atletas do Es-
tado conquistaram 22 me-
dalhas nas modalidades de 
tênis de mesa, capoeira, gi-
nástica artística e rítmica. 

A equipe de tênis de 
mesa, que ganhou seis me-
dalhas de ouro e duas de 
bronze, foi a grande sen-
sação. De acordo com o 
técnico Wilson Bini Junior, 
as conquistas são resulta-
do de um trabalho intenso 
de preparação dos alunos. 
“Eles gostam e se dedicam 
muito ao esporte”, afirmou. 

A equipe é formada por 
oito atletas, três deles inte-
grantes do programa Top 
Formador, do governo do 
Estado, que fornece bol-
sas de estudos para alunos 
com potencial para dispu-
tar os Jogos Olímpicos em 
2016. 

O estudante Dione Fer-
reira da Cruz é um dos ta-
lentos. Dione, junto com 
o colega Juliano Fiorentin 
Miranda, conquistou a pri-
meira medalha de ouro da 

equipe. “Nós já temos um 
entrosamento muito bom, 
então já esperávamos ir 
bem nas competições. Foi 
bem legal”, contou. 

Além do tênis de mesa, 
as equipes de capoeira, gi-
nástica rítmica e artística 
e natação também garan-
tiram os primeiro lugares. 
A aluna Aline da Silva, da 
Apae de Apucarana, ga-
nhou a medalha de ouro na 

ginástica rítmica. 
Aline já havia conquis-

tado a medalha de ouro nas 
Paralimpíadas realizadas 
em São Paulo em outubro 
desse ano. “No começo eu 
fiquei um pouco nervosa, 
mas depois tudo deu certo”, 
disse a aluna. 

A delegação é composta 
por 116 pessoas entre para-
-atletas e comissão técni-
ca. As provas seguem até 

sábado (10). “Esse 
bom desempenho 
dos nossos alunos 
é resultado do tra-
balho que a Secre-
taria da Educação 
vem desenvolvendo 
na área das ativi-
dades esportivas”, 
afirmou Aluizio da 
Rosa, coordenador 
de Esporte Escolar 
do Departamento 
de Educação Básica. 

A Secretaria 
Educação, explicou 
o coordenador, tra-
balha para propor-
cionar aos alunos 
uma educação de 

qualidade e ativida-
des de prática de es-
porte e lazer através 
de programas que 

são desenvolvidos em con-
traturno escolar. 

“Esses programas pro-
porcionam aos alunos a 
oportunidade de praticar 
esportes, além da aula de 
educação física, onde eles 
podem se especializar mais 
nas modalidades esporti-
vas”, concluiu Aluízio. 

Mais de 41 mil alunos 
participam o programa 

Hora Treinamento, esporte 
e lazer. Outros 20 mil alu-
nos de mais de 280 escolas 
participam de atividades 
esportivas através do pro-
grama Segundo Tempo, 
desenvolvido pela Secre-
taria da Educação em par-
ceria com a Secretaria do 
Esporte e Ministério do 
Esporte. 

SEGURANÇA - Cerca 
de 200 alunos do curso de 
soldados da Polícia Mili-
tar do Paraná e da Escola 
de Formação e aperfeiçoa-
mento de Praça (Esfaep) 
trabalham na 20ª edição 
das Olimpíadas Nacional 
das Apaes. Além da segu-
rança, os alunos partici-
pam de atividades culturais 
e atuam como tutores das 
delegações. 

Um desses trabalhos é 
desenvolvido pela equi-
pe dos “Anjos da Guarda” 
composta por 45 alunos 
responsáveis por acompa-
nhar as delegações durante 
todos os dias das competi-
ções no município. 

“Essa atividade traz 
uma segurança maior para 
quem está chegando a uma 
cidade nova, a um lugar di-

ferente”, disse a aluna Gise-
le Limonta Munhoz Araújo 
da Silva, que acompanha a 
delegação de Pernambuco. 

Os soldados são pre-
parados para lidar com as 
mais variadas situações. 
“Caso aconteça um impre-
visto, eles já sabem todo 
o suporte que precisa ser 
dado. A finalidade é a pro-
teção dos alunos a todo 
momento”, explicou o ca-
pitão Ademir da Fonseca 
Junior. 

Para o soldado Guilher-
me Ramos da Cruz, que 
acompanha a delegação do 
Mato Grosso, existe uma 
aproximação maior da po-
lícia com a comunidade. 
“Esse trabalho é muito gra-
tificante. É um jeito de nós 
estarmos mais próximos 
da sociedade”, disse. 

Além dos “Anjos da 
Guarda”, outros 160 sol-
dados-alunos participam 
com atividades culturais e 
da segurança dos jogos. O 
trabalho é uma ação desen-
volvida em conjunto entre 
a Secretaria de Estado da 
Educação e Secretaria de 
Estado da Segurança Pú-
blica.AENotícias

ARTIGO:

A Câmara dos Deputados aprovou na 
quarta-feira (7) dois projetos de lei que 
tipificam os crimes cometidos por meios 
eletrônicos e pela internet, os chamados 
crimes cibernéticos, e que alteram o Có-
digo Penal. O Marco Civil da Internet 
será votado na semana que vem. Os textos 
aprovados seguem para sanção da presi-
denta Dilma Rousseff.

De autoria do deputado Paulo Teixei-
ra (PT-SP), o Projeto 2.793/2011 trata de 
temas como a invasão de computadores, 
o roubo de senhas e de conteúdos de e-
-mails, a derrubada proposital de sites, 
entre outros.

As penas variam de três meses a dois 
anos de prisão, a depender da gravidade 
do caso. Os condenados podem ter a pena 
aumentada em caso de agravantes, como 
obter benefícios financeiros ou invadir 
dados de autoridades como o presidente 
da República ou de um dos Poderes da 
República.

Já o Projeto de Lei  84/1999, relatado na 
Câmara pelo deputado federal Eduardo 
Azeredo (PSDB-MG), tipifica, por exem-
plo, o uso de dados de cartões de crédito 
ou débito obtidos indevidamente ou sem 
autorização do titular. A proposta equi-
para a prática ao crime de falsificação de 
documento particular, com penalidade de 
um a cinco anos de reclusão e pagamento 
de multa.

“Um complementa o outro e a ideia é 
que a presidente sancione. Tivemos uma 
discussão que foi vencida de que não pre-
cisávamos fazer nada. Precisamos sim e o 
vírus é o caso mais típico de que não exis-
te no Código Penal”, disse Azeredo.

“A minha luta era para termos uma 
legislação. Agora, falta fazer muita coisa. 
Junto com a legislação, temos que ter a 
educação, ferramentas tecnológicas cada 
vez melhores para se proteger. Isso não é 
fácil. Outro dia me roubaram milhas de 
companhias aéreas”, contou Azeredo. Abr.
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Obama deve manter política em relação ao Brasil e à 
América Latina, avaliam pesquisadores brasileiros

Com a reeleição 
do presidente 
n o r t e - a m e r i -

cano, Barack Obama, 
deverá ser mantida a 
política externa do país 
em relação ao Brasil e 
ao restante da América 
Latina, segundo pesqui-
sadores brasileiros que 
acompanham o assunto. 
Os desafios de Obama, 
nos próximos quatro 
anos, concentram-se na 
busca pelo equilíbrio e 
por avanços econômi-
cos, assim como a con-
solidação de ações na 
área social. O ponto de 
tensão deve ser o Orien-
te Médio, avaliam os 
pesquisadores.

Para os professores da 
Universidade de Brasília 
(UnB) Ricardo Caldas, 
do Instituto de Ciência 
Política, e Antônio Jorge 
Ramalho, do Instituto 
de Relações Internacio-
nais, o Brasil e o restante 
da América Latina não 
estão entre as priorida-
des do presidente norte-
-americano. Segundo 
eles, a preocupação do 
governo norte-america-
no em relação à região 
concentra-se em defen-
der a estabilidade e o 

crescimento econômico 
incentivando maior li-
beralização.

Obama foi reeleito 
com 303 votos dos 538 
nos principais colé-
gios eleitorais do país. 
Reeleito com o lema 
de campanha “Four 
More Years!” (em tra-
dução livre: “Mais qua-
tro anos!”), Obama 
disse, ao discursar, que 

“o melhor está por vir”. 
Os pesquisadores bra-
sileiros atribuem a vi-
tória de Obama às me-
didas adotadas por ele 
na área social, como o 
plano de saúde para os 
norte-americanos, e ao 
empenho para conter 
os efeitos da crise eco-
nômica internacional, 
além do pragmatismo 
norte-americano.

Tradicionalmente, a 
política norte-ameri-
cana de guerras deverá 
ser mantida, segundo os 
professores. “A questão 
está colocada principal-
mente na relação dos 
Estados Unidos com o 
Irã, se Obama vai partir 
para esforços em busca 
do diálogo ou vai es-
colher uma política de 
tensão. Se a segunda op-

ção for feita, o resultado 
poderá ser catastrófico”, 
disse Ramalho, ao lem-
brar que é fundamental 
observar as ações entre 
Israel e Irã cuja a amea-
ça de guerra é constante.

Para Caldas, no se-
gundo mandato, Oba-
ma deverá dar conti-
nuidade às políticas que 
implementou de 2008 a 
2012. “Mas é importan-

te ter em mente que a 
aprovação do Orçamen-
to dos Estados Unidos, 
por exemplo, não está 
nas mãos do presidente 
e, sim, do Parlamento. 
No primeiro mandato, 
ele esbarrou em dificul-
dades”, disse o profes-
sor, ao recordar que o 
Senado tem maioria do 
Partido Democrata – le-
genda de Obama –, mas 
a Câmara de Represen-
tantes é dominada pelo 
Partido Republicano, 
que faz oposição ao go-
verno.

Ramalho ressaltou 
que Obama “falhou” 
ao não dissociar de sua 
imagem várias difi-
culdades, enfrentadas 
no primeiro mandato, 
como o combate aos 
elevados índices de de-
semprego. “Foi uma 
gestão difícil, embo-
ra ele [Obama] tenha 
se esforçado bastante. 
Mas havia uma série de 
aspectos, como os ín-
dices de desemprego e 
as dificuldades na eco-
nomia, que vinham de 
uma herança de Bush 
[George W. Bush, ex-
-presidente dos Estados 
Unidos].”Abr

Shawn Thew/Lusa/ABr

Obama foi reeleito com 303 votos dos 538 nos principais colégios eleitorais do país.

“… aquilo que o homem se-
mear, isso também colherá…” 
(Gálatas 6:7). “Há muito tempo, 
uma menina chamada  Lili se ca-
sou e foi viver com o marido e a 
sogra. Depois de alguns dias, pas-
sou a não se entender com a so-
gra, pois as personalidades delas 
eram muito diferentes e Lili foi 
se irritando com seus hábitos e a 
sogra, por sua vez, freqüentemen-
te a criticava. Meses se passaram 
e elas cada vez mais discutiam e 
brigavam.

De acordo com antiga tradi-
ção chinesa a nora tinha que se 
curvar à sogra e obedecê-la em 
tudo. Lili, já não suportando mais 
conviver com ela, decidiu tomar 
uma atitude e foi visitar um ami-
go de seu pai. Depois de ouvi-la, 
ele pegou um pacote de ervas lhe 
disse: – Vou lhe dar várias ervas 
que irão lentamente envenenando 
sua sogra. Você não poderá usá-
-las de uma só vez para se libertar 
de sua sogra porque isso causaria 
suspeitas. A cada dois dias ponha 
um pouco destas ervas na comi-
da dela. Agora, para ter certeza de 
que ninguémsuspeitará de você 
quando ela morrer, você deve ter 
muito cuidado e agir de forma 
muito amigável. Lili respondeu: 
– Sim, Sr. Huang, eu farei tudo o 
que o que o senhor me pedir.

Lili ficou muito contente, agra-
deceu e voltou apressada para 
casa para começar o projeto de 
assassinar a sua sogra. Semanas 
se passaram e a cada dois dias Lili 

servia a comida “especialmente 
tratada” à sua sogra. Ela sempre 
lembrava do que Sr.Huang tinha 
recomendado sobre evitar suspei-
tas e, assim, controlou o seu tem-
peramento, obedeceu a sogra e a 
tratou como se fosse sua própria 
mãe. Depois de seis meses, acasa 
inteira estava com outro astral. 
Lili tinha controlado o seu tempe-
ramento e quase nunca se aborre-
cia. Nesses seis meses, não tinha 
tido nenhuma discussão com a 
sogra, que agora parecia mais 
amável e mais fácil de lidar. As ati-
tudes dasogra também mudaram 
e elas passaram a se tratar como 
mãe e filha.

Um dia, Lili foi novamente 
procurar o Sr. Huang para pedir-
-lheajuda e disse: – Querido Sr. 
Huang, por favor, me ajude a evi-
tar que o veneno mate minha so-
gra. Ela se transformou numa mu-
lher agradável e eu a amo como se 
fosse minha mãe. Não quero que 
ela morra por causa do veneno 
que eu lhe dei. Sr. Huang sorriu e 
acenou com a cabeça. – Lili, não 
precisa se preocupar.

As ervas que eu dei eram vi-
taminas para melhorar a saúde 
dela. O veneno na verdade estava 
na sua mente e na sua atitude, mas 
foi jogado fora e substituído pelo 
amor que vocêpassou a dar a ela”.

Amados, em vez de envenenar-
mos cada vez mais as pessoas, de-
veríamos nos esforçar para amá-
-las… QUEM SABE ELAS NÃO 
MUDAM???

Câmara aprova tipificação de 
crimes cometidos pela internet

Quadro de saúde de Niemeyer 
é estável, informa hospital

O arquiteto Os-
car Niemeyer, de 
104 anos, precisou 
ser submetido a um 
procedimento para 
colocação de uma 
sonda gástrica du-
rante sua interna-
ção no Hospital Sa-
maritano, no Rio 
de Janeiro, segundo 
informou um comu-
nicado médico nesta 
quarta-feira.

Niemeyer foi leva-
do ao hospital após 

apresentar mais 
uma vez dificulda-
des para se alimen-
tar e ingerir líquido, 
e os médicos cons-
tataram a necessida-
de de colocação da 
sonda.

"O estado clínico 
do paciente é está-
vel. Oscar Niemeyer 
está lúcido e respira 
sem ajuda de apare-
lhos", diz o boletim 
médico divulgado 
nesta quarta.

De acordo com o 
hospital, ainda não 
há previsão de alta 
para o arquiteto, que 
completará 105 anos 
em dezembro.

Niemeyer rece-
beu alta do hospital 
no dia 27 de outu-
bro, depois de pas-
sar cerca de 15 dias 
internado com um 
quadro de desidrata-
ção. Esta é a terceira 
internação dele em 
2012. Reuters

É impossível ele passar des-
percebido. Ele mesmo se auto 
define sem inimigos, tratando 
com respeito crianças e adul-
tos, jovens e idosos. Assim é 
José Lourenço Miranda, que 
pelo nome pouca gente conhe-
ce mas se você perguntar nas 
ruas e avenidas de Nova Es-
perança: Você conhece o Ze-
zão? Grande parte das pessoas 
saberão informar quem ele é! 
Algumas pessoas definirão 
como uma grande figura. Ou-
tras como um companheiro de 
bar, Outras ainda como aquele 
que tem o seu copo sempre a 
mão e pode facilmente ser en-
contrado nas lanchonetes nas 
noites de Nova Esperança ou 
ainda terá a definição de um 
homem da gargalhada demo-
rada e contando histórias com 
as roupas um tanto quanto di-
ferentes das usuais e que talvez 
não seria aprovado num 
programa de moda de TV, 
porém assim é o Zezão.  

Nascido em Paulo de 
Faria-SP, antes de Nova 
Esperança, Zezão passou 
por Maringá (1962) e Ita-
pecerica da Serra-SP, mas 
decidiu ficar aqui no início 
da década de 70 para tra-
balhar como ensacador de 
café, porém foi como dono 
de restaurante que ele ficou 
conhecido onde trabalhou por 
quase 40 anos.

Hoje com 73 anos, Zezão 
tem muita história para con-
tar. Abandonou o trabalho 
como ensacador e foi cuidar 
da AABB - Associação Atléti-

ca Banco do Brasil onde traba-
lhou por 8 anos. “Depois saí e 
comprei o Bar Toda Hora que 
passou a chamar Bar do Zezão, 
dalí eu saí e fui para a Bambu 
onde hoje é A Churrascaria”.

Na Lanchonete Bambu, Ze-
zão define ter vivido os melho-
res tempos profissionais de sua 
vida, apesar de um fato triste 
ter marcado sua passagem 
por lá. “Houve um tiroteio e 
morreu uma adolescente e um 
policial, além de um rapaz de 
Alto Paraná. Isso foi muito 
triste e marcante. Porém aqui 
em Nova Esperança tive mui-
tas alegrias, foram muitos bai-
les de carnavais e festas, é ób-
vio que ouve as peripécias, no 
entanto ainda acredito que as 
alegrias foram maiores”.

Durante sua conversa com 

a reportagem Zezão lembrou 
dos momentos mais tristes que 
viveu aqui. “um dos momentos 
mais tristes da minha vida foi 

quando eu perdi minha esposa 
ao entrar em choque durante a 
anestesia para uma cesariana, 
depois perdi meu filho que ela 
deixou quando morreu, pois 
salvou a criança, o Fernan-
do que morreu atropelado de 
bicicleta na avenida São José. 
Recomecei a vida, casei com 
minha cunhada, tive dois fi-
lhos. Com a primeira esposa 
tive três filhos: Flávio, Juliana 
e o Fernando já do segundo 
casamento veio o Fabrício que 
eu perdi também vítima de 
suicídio e a Fernanda que está 
nos Estados Unidos”.

Sobre os momentos de 
alegria, Zezão definiu “Vive 
momentos muito bons na 
Lanchonete Bambu, trabalhei 
muito, recebi muitos artistas, 
depois na Avenida 14 de De-
zembro onde hoje é o Bom a 
Bessa, tive o Restaurante do 
Zezão, lá fiz muitos amigos, 
aumentei meu círculo de ami-
zade, conheci muitas pessoas”.

Com um problema no 
joelho e cada fiho seguindo 
a sua vida, cansado de traba-
lhar, Zezão decidiu vender o 
Restaurante onde hoje fun-
ciona o Bom a Bessa. “Esta-
va cansando, foram quase 40 
anos servindo as pessoas, 25 
anos só no Restaurante do 
Zezão da Avenida 14 de De-
zembro, daí resolvi parar”.

Finalizando, Zezão des-
tacou que o melhor é viver 
em harmonia com todos des-
de crianças as pessoas idosas, 
porque o que vale é o respei-

to. “Inimizade não tenho com 
ninguém graças a Deus, tenho 
muitos amigos aqui em Nova 
Esperança. Vivo muito bem 
com minha família e  amo 
muito meus filhos, não tenho 
nada a reclamar, para mim 

está tudo muito bom. Gosto 
de Nova Esperança, minha 
rotina todo mundo conhece e 
não tem como esconder, pois 
tomo minhas cachaças e meu 
whisky e assim vou levando a 
vida”, concluiu sorrindo.

Histórias de Nova Esperança

Você conhece o Zezão?
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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Paraná é destaque nas Olimpíadas das Apaes que acontecem em Maringá
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Pelo menos 48 pessoas morrem em terremoto na Guatemala
Pelo menos 48 pessoas 

morreram na quarta-feira 
(7) na Guatemala, devi-
do ao terremoto de 7,2 
graus na escala Richter 
que atingiu parte do país. 
Há ainda 23 pessoas de-
saparecidas. Em memória 

das vítimas, o presidente 
guatemalteco, Otto Pérez 
Molina, decretou três dias 
de luto, depois de visitar 
as áreas afetadas pelos tre-
mores. "A dor é generali-
zada em nossos corações", 
disse Molina.

O risco de novos aba-
los sísmicos ainda é pre-
sente nas regiões de San 
Marcos, Quetzaltenango, 
Sololá e Retalhuleu, que 
estão sob alerta verme-
lho. Cerca de 6,6 milhões 
de pessoas vivem nessas 

áreas. Pelas informações 
preliminares, 207 mil pes-
soas foram afetadas pelo 
terremoto. "Por enquanto, 
a situação está sob contro-
le", disse o presidente da 
República.

O governo colocou em 

ação um plano de ajuda 
às vítimas, dando priori-
dade às buscas aos 23  de-
saparecidos, à garantia 
de assistência médica e 
alimentos às populações 
afetadas, preservando o 
abastecimento de energia 

e água.
O epicentro do terre-

moto ocorreu a 163 quilô-
metros de área próxima à 
Cidade da Guatemala, ca-
pital do país, destruindo 
casas e deslocando pes-
soas. Abr

ALEX FERNANDES FRANÇA

Amo muito meus 
filhos, tenho 

muitos amigos 
e gosto de Nova 

Esperança

Gerson Moura Martins

Não gosto de uma 
pessoa, o que faço?


