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O que pode e o que não pode no dia das eleições
Tire suas dúvidas e informações sobre as eleições municipais de domingo,
veja como usar a urna eletrônica e saiba como denunciar candidatos que
cometem irregularidades. PÁG. 5

Motociclistas de
Nova Esperança

são flagrados
transportando

passageiros
sem capacetes

A equipe da
reportagem do

Jornal Noroeste
flagrou esta

semana,
motociclistas

transportando
passageiros sem o

uso da capacete.
PÁG. 3

Em correspondência envi-
ada ao Gerente-Geral da
Refinaria Presidente Getú-
lio Vargas de Araucária, o
Deputado Evandro Junior
(PSDB) pede para que a
PETROBRÁS garanta a
normalidade de forneci-
mento de diesel aos Dis-
tribuidores e Postos para
que a produção agrícola
paranaense não seja afeta-
da. “Nosso Estado é o lí-
der na produção de grãos,
responsável por 20% da
safra nacional. PÁG. 4

Deputado pede que a PETROBRÁS garanta
a normalidade no fornecimento de diesel

Nova Esperança jogou contra Escolinha
do Corinthians Paulista - PÁG. 13
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C
átia Santos Nunes, dou-
toranda do Programa
de Pós-Graduação em

Química da UEM, recebeu o
prêmio Bernhard Gross de
melhor pôster experimental
apresentado no Simpósio A
- From Theory to Experi-
ment: advances in materials
engineering, no XI Brazilian
MRS Meeting, da Socieda-
de Brasileira de Pesquisa em
Materiais (SBPMat). Cátia
Nunes, que é orientada pelo
professor Edvani Curti Mu-
niz, do Departamento de
Química da UEM, concor-
reu com mais de 1800 tra-
balhos apresentados no con-

Doutoranda em Química da
UEM é premiada em Congresso

Brasileiro de Materiais
gresso.

O trabalho premiado, in-
titulado Polymer Recycles:
Technological application of
ethanol supercritical fluid-
ionic liquid catalyzed reac-
tion, descreve e discute so-
bre a combinação de etanol
supercrítico e líquido iôni-
co para despolimerização
de PET (material plástico
utilizado principalmente
para a fabricação de garra-
fas de refrigerantes). O re-
sultado da pesquisa mostra
que esta combinação leva a
completa despolimerização
do PET, gerando os monô-
meros DET (tereftatalto de

dietila) ou o BHET (terefta-
talato de bishidroxietila),
dependendo das condições
utilizadas.

A partir destes monôme-
ros (BHET e/ou DET) o PET
poder ser novamente obti-
do por subsequente reação
de polimerização, o que
pode levar ao reuso do ma-
terial reciclado em diversas
áreas, inclusive na área de
alimentos. O rendimento
máximo obtido é de 98% e
o tempo de reação é de me-
nos de 1 hora. Os resultados
mostram que a combinação
de etanol supercrítico e lí-
quido iônico tem grande po-

tencial para aplicação tec-
nológica para a reciclagem
química do PET. Já existe
uma patente, do mesmo gru-
po de pesquisa, para a des-
polimerização de PET em eta-
nol supercrítico, porém sem
o uso de líquido iônico.

Além de Cátia Santos Nu-
nes, o trabalho teve como au-
tores Adonilson dos Reis Frei-
tas, Danielle Cristina da Sil-

Cátia Nunes reside em
Nova Esperança há
quase dois anos, é
esposa do Pr. Paulo
Nunes, caricaturista do
Jornal Noroeste, e foi
orientada pelo professor
Edvani Curti Muniz, do
Departamento de
Química da UEM,
concorrendo com mais
de 1800 trabalhos
apresentados no
congresso que teve 72
palestrantes convidados
de diversos países
dentres eles: China,
Espanha, Alemanha,
França e Austrália

FOTO: ANTÔNIO CARLOS LOCATELLI

va, Fernanda Andréia Rosa,
Adley Forti Rubira e Edvani
Curti Muniz (orientador). O
trabalho foi todo realizado
na UEM dentro dos labora-
tórios do Grupo de Materiais
Poliméricos e Compósitos
(GMPC) do Departamento de
Química. O congresso no qual
ocorreu a premiação foi na
cidade de Florianópolis, de
23 a 27 de setembro.
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ENSINO

Estudantes da EJA-Educação de
Jovens e Adultos de Presidente
Castelo Branco relatam suas

experiências no âmbito escolar

DIVULGAÇÃO

A Secretaria de Educação de Presidente
Castelo Branco destaca  nesse momento

a importância do retorno aos estudos
para os Jovens e Adultos e espera mais
incentivo por parte dos familiares para

que outros procurem  a escola no
próximo ano

ARQUIVO

A auto afirmação do sujeito alfabetizado,
desvelando mitos e desfazendo preconceitosA

 Educação de Jovens e
Adultos - EJA é uma
modalidade da educa-

ção básica destinada aos jo-
vens e adultos que não ti-
veram acesso ou não
concluíram os estu-
dos no ensino funda-
mental e no ensino
médio.

É importante des-
tacar a concepção
ampliada de educa-
ção de jovens e adul-
tos no sentido de não
se limitar apenas à
escolariazação, mas
também reconhecer a
educação como direi-
to humano funda-
mental para a consti-
tuição de jovens e
adultos autônomos,
críticos e ativos fren-
te à realidade em que
vivem.

A Secretaria de
Educação de Presi-
dente Castelo Branco
destaca  nesse mo-
mento a importância
do retorno aos estu-
dos para os Jovens e
Adultos e espera mais
incentivo por parte
dos familiares para
que outros procurem
a escola no próximo
ano. Após começar a
frequentar a escola e
vencida a primeira
batalha que é o pre-
conceito é preciso
muita determinação
para vencer o cansa-
ço após um dia de
trabalho e estudar.

“Precisamos cola-
borar com a quebra
de algumas barreiras
que esses alunos en-
frentam garantindo a
eles um processo de
alfabetização que co-
labore com a vida
dos mesmos em soci-
edade. Esses alunos
precisam de garantias
sociais que em certo
momento lhe falta-
ram. É necessário co-
laborar na superação
dessas dificuldades e
prepará-los para inte-
ragir no mundo dos
letrados com grandes
capacidades.” Afirma
a Secretária de Edu-
cação Aparecida
Paião Teixeira. No
Brasil, o EJA consoli-
dou-se com influên-
cia das ideias do edu-
cador Paulo Freire e
em forte relação com
o movimento de edu-
cação popular.

O segmento é regu-
lamentado pelo artigo
37 da Lei de Diretri-
zes e Bases da educa-
ção (a LDB, ou lei nº
9394.[2] de 20 de De-
zembro de 1996). É
um dos segmentos da
educação básica que
recebem repasse de
verbas do Fundeb.

A partir de 2002, o
governo federal criou
o Exame Nacional de Certi-
ficação de Competências
(Encceja), por meio do qual
pode, mediante convênio
com estados e municípios,
substituí-los na realização
de exames supletivos .Cria-
da pelo Decreto Presidenci-
al nº 4.834/2003[3] para tra-
tar exclusivamente da alfa-
betização de jovens e adul-
tos, a Comissão Nacional de
Alfabetização e Educação de
Jovens e Adultos (Cnaeja)
teve seu âmbito e composi-
ção ampliados pelo Decreto
nº 5.475, de junho 2004, re-

“Meu nome é Tatiana Cristina Santos Silva, nasci em
Campinas -São Paulo. Quando criança não pude

estudar pois eu sou a única mulher da família por isso
tinha que cuidar dos meus irmãos, comecei a estudar

mas por causa da responsabilidade eu acabei
desistindo. Quando completei 15 anos minha mãe pediu

que eu voltasse para escola mas eu tinha muita
vergonha e por isso não frequentei. Aos 33 anos voltei a

estudar pois encontrei uma amiga que me incentivou e
também meu marido e minhas filhas me ajudam e me

estimulam para isso. Minha professora é a Denize, mas
por ela estar de licença prêmio estamos com a Vilma e

a Luzinete ( na foto comigo). Apesar do cansaço e
preocupações familiares me esforço muito e faço

opinião para ir à escola todos os dias”.

“Meu nome é Viviane de Paula
Gereminsk, tenho 33 anos de

idade. Minha mãe me colocou na
escola quando eu já estava com 10

anos , como eu tinha muita
dificuldade para aprender e os

colegas riam de mim eu parei, não
quis mais estudar. Só agora, depois

de adulta senti uma necessidade
enorme de voltar para escola pois

tenho um sonho que é tirar carteira
de motorista, agora estou

realizando meu sonho de aprender
a ler e escrever graças as minhas

professoras que eu amo muito
Denize, Luzinete e Vilma ( comigo

na foto) . Estou muito feliz”.

“Meu nome é Sérgio Sabino Alves, tenho 37
anos, nasci aqui mesmo em Presidente Castelo
Branco. Estudei até a 2ª série quando passei
para a 3ª parei de estudar. Na época eu não
tinha noção da importância do estudo. Em 2010
voltei a estudar pois precisava tirar carteira de
motorista, só que mesmo após isso pretendo
continuar os estudos porque hoje sei o quanto
faz a diferença. Tenho 3 filhos na escola e
sempre os aconselho para que não façam como
eu fiz, pois meus pais falavam e eu não levei a
sério  só depois é que vi o quanto estavam
certos”.

“Meu nome e Ana Rosa
Xavier,  tenho 59 anos
de idade ,nasci na
cidade de Riacho
Santana. Quando eu
tinha 10 anos meu
padrinho pagava um
professora para dar aula
para mim e meus irmãos
em sua casa.
Estudamos por três
anos depois o
professora ficou doente
e não pôde nos ensinar
mais. Os anos foram se
passando e só agora
pude retornar à escola.
Já sei ler e escrever e
cada dia aprendo mais”.

“Meu nome é Antônia Júlio
Correia, nasci em Floraí, tenho 28

anos. Quando pequena eu morava no
Paraguai, a escola era muito longe e

eu e minhas duas irmãs tinha que
trabalhar na roça. Hoje aproveito essa

oportunidade, adoro ir à escola com
minha amiga e vizinha Cida”.

“Meu nome é Luzia Dias Gomes,
tenho 62 anos, nasci em

Ganharuns-Pernambuco. Eu tinha
muita vontade de estudar mas meu
pai não deixava porque dizia que

tinha que trabalhar e que aprender
a ler e escrever só ia servir para
escrever carta para namorado.

Meus pais também eram
analfabetos, minha mãe tentava
convencer meu pai a deixar nós

irmos para escola, mas ele
deixava 2 ou 3 dias e já fazia

parar. Mesmo com a boa vontade de minha mãe e da professora que era
amiga dela tive que parar de vez. Com 20 anos vim para São Paulo trabalhar
em casas de família estudar a noite mas não deu certo, a patroa achava que

atrapalhava. Depois me casei, criei 4 filhos, grávida do 5º voltei a estudar
em Itaquaquecetuba mas com uma invasão na escola onde houve vários

tiros fiquei assustada e não tive mais coragem de voltar para estudar. Após
19 anos voltei e ia muito bem, com os filhos criados, mas de repente perdi

um de meus filhos e isso me fez perder a vontade de estudar e o sofrimento
fez sumir muita coisa da minha mente. Depois disso fiz outra tentativa, mas

em 2 meses a escola fechou. Em dezembro de 2010 eu e meu marido
viemos aqui para o Paraná para passear e gostamos daqui então viemos

para morar. Quero muito aprender a ler e escrever, já sabendo ler o
ônibus me ajuda então quero aprender muito mais. Gosto muito da

professora, ela me ajuda muito”.

“Meu nome é Ana Luzia Cordeiro,  tenho 60 anos
de idade e nasci na cidade de Londrina Paraná.

Quando eu tinha 7 anos minha mãe me matriculou
na 1º série, tive  oportunidade  de continuar  mais
não  continuei e  da vida que eu vivi me fez muita

falta,  as dificuldades são muitas para a pessoa que
não sabe ler e escrever . Agora, depois de 53 anos,

retornei  à escola ao aceitar um convite da
professora Charlisa. Estou aprendendo bem e

gosto de ir à escola, tenho amigos e já
sei fazer meu nome” .

“Meu  nome é Fernando Alves dos Santos,  eu
tenho 38 anos de idade nasci na cidade de Amargosa

na Bahia. Quando eu tinha 7 anos minha mãe me
matriculou na escola  só fiz a 1º série. Parei de

estudar porque eu  era o filho mais velho e tinha que
trabalhar na roça para ajudar sustentar  os meus

irmãos, os anos se passaram e só agora tive
oportunidade para voltar à escola. Já sei escrever, me

sinto feliz e quero continuar estudando”.

“Meu nome é Maria Aparecida Cândido
Barros, tenho 48 anos, nasci em Lagoa
Seca  Estado de São Paulo. Quando
pequena a escola era muito longe e eu tinha
que ajudar meus pais nas colheitas. Por
faltar muito para ir para roça acabava
perdendo o ano e assim reprovando várias
vezes até fazer 15 anos, no segundo ano
então parei para só trabalhar em casa.
Agora resolvi voltar a estudar porque é mais
fácil, a escola é mais perto, distraio com os
colegas, já sei ler bastante, escrever
também, o mais difícil é matemática... mas
não pretendo desistir”.

“Meu nome é Antônio José
Marin eu tenho 52 anos de idade

nasci em Quatituba em Minas
Gerais no ano de 1975, quando

eu tinha 17 anos resolvi procurar
a escola para estudar, fui até a

escola do município  e me
matriculei , tive aulas com a

professora Isabel Valdomiro, por
apenas 6 meses na infância não

pude estudar porque a escola
era longe da minha casa, eu era

um dos filhos mais velhos e
meus pais não me deixaram

estudar.No ano de 2008 voltei a
estudar na Escola Municipal Iroí
com a professora Helena e hoje
estou cursando a terceira etapa
com a professora Denize, gosto
de estudar  e tenho fé em Deus
que irei terminar o quarto ano”.

“Meu nome é Hélio Santos Jesus, eu tenho 25 anos
de idade nasci na cidade de Amargosa na Bahia

quando eu tinha 10 anos minha mãe me matriculou
na escola. Fiz a primeira série e a segunda parei de
estudar porque eu era o filho mais novo porque eu

não pode, eu gostaria de estudar mas não podia
porque eu era um menino com paralisia no ano de
2010 voltei a estudar na escola Municipal Iroí com

as professoras Denize e Daniele”.

“Meu nome é
Valdomiro dos

Santos, tenho 44
anos de idade, sou

filho de pais
analfabetos e por
esse motivo não

conheciam a
importância do

estudo, sendo assim,
não me matricularam

quando criança na
escola. Vim a

freqüentar a escola
em minha

adolescência sem
influencia nem  o
apoio de ninguém e por não ter alguém que me

instruísse sobre o valor do estudo, não levava a sério.
Em 2001 voltei a procura  da escola, já com 34 anos.
Freqüentei por alguns meses  e não dei continuidade.

Hoje, por motivo de força maior, tive que voltar a
estudar. Sinto-me muito animado e feliz  por  ter

retornado a sala de aula e agora com mais interrece
por ter descoberto o quanto é importante

ser uma pessoa culta””.

“Eu me chamo
Odete Petronillo
Dos Reis, estou
com 63 anos de
idade. Quando

criança meus pais
nunca me deram a

oportunidade de
freqüentar uma
escola, embora

tinha muita  vontade
de ler e escrever, ao
ponto de chorar por

que via meus
colegas aprendendo

e eu tinha que
trabalhar na roça
desde os meus 8

anos. Meu pai dizia que mulher não precisava
estudar pois usaria isso para ficar escrevendo

cartas para namorados.Procurei a escola no ano de
2006 (Paraná Alfabetizado) e não dei continuidade

por motivo de mudança. Voltei a freqüentar a escola
na E.J.A com a professora  Helena e hoje estudo

com a professora Denize e sinto-me muito feliz por
estar conseguindo ler e escrever”.

afirmados pelo Decreto nº
6.093, de abril de 2007.
Sua composição recente
foi estabelecida pela Por-
taria nº 602, de março de
2006. É formada por 17
membros, sendo quatro re-
presentantes dos governos
federal (Secad e SEB/
MEC), estaduais (Conselho
Nacional de Secretários de
Educação) e municipais
(União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Edu-
cação); um representante
da UNESCO e um das ins-
tituições de ensino supe-

rior; e dez representantes
da sociedade civil (fóruns
de EJA, movimentos de al-
fabetização, trabalhadores
da educação, movimentos
sociais do campo, de indí-
genas, afrodescendentes e
juvenis, bem como organi-
zações não governamen-
tais dedicadas a questões
da educação e do meio am-
biente.

As dificuldades e expe-
riências são relatadas pe-
los estudantes de Presiden-
te Castelo Branco nessa
matéria.
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A
 equipe de Fute-
bol society do
“Gol de Placa”

jogou no último sá-
bado  (29) contra o

Nova Esperança empatou série de
jogos contra Escolinha do Corinthians

Os jogos
aconteceram
na manhã de
sábado, dia 29

time de Paiçandu,
equipe que tem con-
vênio com o Corin-
thians Paulista e ob-
teve bons resulta-

FUTEBOL

dos. Numa série de
06 jogos, venceu 03
sendo as vitórias nas
categorias Fraldinha
Pré-Mirim e entre 14/

15 anos. O técnico
Ayrton Felipe agrade-
ce a todos os pais e
atletas pelo empenho
e colaboração.

Imprensa estrangeira dá espaço
para o 'papelão' de Resistencia
O cancelamento da par-

tida entre Brasil e Argen-
tina por falta de luz no es-
tádio Centenário, em Re-
sistencia, foi criticado. Em
sua versão online, o jornal
inglês Daily Mail destacou
a falta de energia que sus-
pendeu a decisão do Su-
perclássico das Américas.

A publicação britânica
ressaltou o fato de os atle-

tas ficarem mais de 30 mi-
nutos em campo aguardan-
do decisão do árbitro chi-
leno Enrique Osses, que
optou por cancelar o con-
fronto. Além disso, o veí-
culo enfatizou a falta de
grandes jogadores no emba-
te, com a Argentina tendo o
meio-campista Maxi Rodri-
guez como principal refe-
rência. Já os jornais argen-

tinos Olé e Clarín adota-
ram postura mais crítica e
definiram o cancelamento
como "papelão". Outro fa-
tor destacado pelas publi-
cações sul-americanas foi
o anúncio de que a organi-
zação do evento devolverá
o dinheiro dos ingressos
aos torcedores que compa-
receram no estádio Cente-
nário. Esportes.ig

ALEX FERNANDES FRANÇA
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Eleições 2012 - 1
Neste domingo, 07 de outu-

bro, acontecerá em quase todos
os municípios brasileiros,  as
eleições de 2012, que serão
para prefeitos e vereadores. Em
Nova Esperança, 21.168  elei-
tores estarão em condições de
votar. Aqueles que não pude-
rem exercer esse direito obri-
gatório deverão justificar no
dia ou posteriormente em pra-
zo pré-determinado. Aqui, te-
mos quatro candidatos a pre-
feito: Gerson Zanusso, Júnior
Moser, Moacir Olivatti e Ra-
fael Kreling com os seus res-
pectivos vices. A eleição é
majoritária. Quem fizer o
maior número de votos váli-
dos é o prefeito com o seu res-
pectivo vice. A posse do novo
prefeito e seu vice dar-se-á no
dia primeiro de janeiro de
2013 e governará o município
por quatro anos.

Eleições 2012 – 2
Já a eleição para vereado-

res são chamadas de eleições
proporcionais. São inúmeros
candidatos de diversos parti-
dos, formando as coligações, o
que torna a eleição do verea-
dor um pouco mais complica-
da quanto à definição dos nove
eleitos para o município. Cabe
ressaltar aqui que muitas ve-
zes um candidato tem uma
grande votação e perde para
outro menos votado. É a Legis-
lação Eleitoral vigente. Dentre
os nove vereadores eleitos para
um mandato de quatro anos,
um será eleito o Presidente da
Câmara, no mesmo dia da pos-
se em primeiro de janeiro de
2013, dependendo do acerto
político, independente de sua
votação nas eleições. O seu
mandato de presidente será de
dois anos. Vale lembrar que o
Presidente da Câmara recém
eleito é que passará a dirigir
os trabalhos da Sessão Solene,
dando posse ao novo prefeito
com o seu respectivo vice, dan-
do a palavra a quem dela quei-
ra fazer uso, fazendo a sauda-
ção final de posse dos vereado-

ENTRELINHAS
***Você sabia que Max Factor ( 1877-1938 ), o  polonês que  foi morar  em  Los Angeles,

EUA, terra das estrelas e do cinema, criou o rímel, a sombra, a base, tinturas para cabelos,
eletrólise para remover os fios da testa,  produtos para deixar os lábios carnudos, destaques
para as maçãs do rosto, lápis para delinear  sobrancelhas, os cílios postiços, o glos e a
maquiagem a prova d´água?  Pelo visto, Max Factor revolucionou a beleza no início do
século XX e as mulheres de todo o mundo, de todas as idades agradecem a esse gênio criador
da marca de cosméticos mais poderosa do mundo.*** “Barracão De zinco, sem telhado Sem
pintura, lá no morro, Barracão é bangalô.

Lá não existe Felicidade de arranha-céu, Pois quem mora lá no morro, Já vive pertinho do
céu. Tem alvorada, tem passarada, Alvorecer, Sinfonia de pardais Anunciando o anoitecer. E
o morro inteiro, No fim do dia, Reza uma prece Ave Maria. Ave Maria, a - a – ave. E quando
o morro escurece, Eleva a Deus uma prece, Ave Maria.”-(Ave Maria no Morro - Letra e
Música de Herivelto Martins.

(Interpretada por Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Eduardo Araújo, Jair Rofri-
gues, Cauby Peixoto, Elizete Cardoso, Beth Carvalho, etc).

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

res, prefeito ao povo presente na
solenidade e a Nova Esperança.

Eleições 2012 – 3
Como vocês viram no item an-

terior, a eleição de um vereador
é tão importante como a do pre-
feito e vice, pois na ausência do
executivo (por viagem internaci-
onal, doença, etc.), quem assu-
me a prefeitura é o Presidente da
Câmara, conforme a Lei Orgâni-
ca do Município que segue a
Constituição Federal. Se o seu
candidato a vereador é candida-
to a reeleição, veja o que ele fez
pelo nosso município (não por
você) durante os quatro anos
de mandato. Se você achar que
ele não fez nada, mude de can-
didato. Se achar que ele foi
bom, mantenha-o. Faça outra
opção. Exerça o seu direito e
vamos aperfeiçoar a democra-
cia para melhores condições de
vida de nossa gente. Que Deus
nos ajude!

Maus Hábitos dos Brasileiros
Pesquisa Vigitel realizada

pelo Ministério da Saúde nas
capitais dos estados brasileiros
indica que sedentarismo e abuso
da gordura (no leite integral, por
exemplo) e de açúcar

(em refrigerantes) estão entre
os principais maus hábitos dos
brasileiros. Esses são alguns dos
fatores causadores de doenças
cardiovasculares. Vejam os fato-
res selecionados em percentual.

a) Consomem leite integral --
56,4%

b) Consomem regularmente
refrigerantes com açúcar--85%

c) Não fazem atividade físi-
ca --85,1%

d) Assistem a três ou mais ho-
ras de televisão por dia--28,2%

Um pouco de história
Croácia - País com uma popu-

lação de aproximadamente 4,5
milhões de pessoas, é uma das
repúblicas mais prósperas da ex
– Iugoslávia, cuja sua indepen-
dência juntamente com a Eslo-
vênia se deu em 1991, da pró-
pria Iugoslávia. Situada no con-
tinente europeu, a Croácia tem

como limites a Eslovênia, Hun-
gria, Bósnia - Herzegóvina, Sér-
via e o Mar Adriático. Sua capi-
tal é Zagreb (800 mil habitan-
tes) e as principais cidades são:
Split (200 mil habitantes ), Ri-
jeka ( 150 mil habitantes ), Sua
religião é o cristianismo  com
91%, sendo 80% de católicos. A
população do país é formada de
78,5% de croatas, 12,5 de sérvi-
os, húngaros, eslovenos, iugosla-
vos e outros cerca de 9%. Idioma
oficial é o croata. O país é forma-
do basicamente de croatas,
oriundos de tribos croatas da
Ucrânia. A moeda oficial é o
kuna, sendo necessários três ku-
nas, aproximadamente, para
comprar um real. A fonte de ren-
da do país é o turismo, cujo seu
litoral é recortado de penínsu-
las, diversas ilhas e baias, O sis-
tema de governo é misto com pre-
sidente e primeiro-ministro.
Para o mundo, a Croácia man-
dou os Dálmatas (os lindos cães
brancos salpicados de preto) e a
gravata, oriunda dos lenços que
os soldado croatas usam, adap-
tados para gravata pelos france-
ses.

Argentina em queda
Depois de sua reeleição no

ano passado, a presidente argen-
tina Cristina Kirchner está sub-
metendo os argentinos ao isola-
mento econômico, fazendo com
que os “cacerolazos” (bateção de
panelas) aconteçam todos os dias
nas ruas centrais das grandes
cidades , um  sinal de que as coi-
sas não vão bem. Numa queda
incrível de sua popularidade (de
65% para 35%.), Cristina cer-
ceou a liberdade de comunica-
ção do rádio, jornal e televisão.
Diário tradicional como o Jornal
El Clarinm está constantemente
nas barras dos tribunais em ques-
tões ajuizadas por Cristina. A
presidente também assumiu o
controle total da saída de dóla-
res do país, obrigando inúmeras
empresas internacionais a fe-
charem as suas portas, como a
grife  Louis Vuitton. Está haven-
do uma fuga de capitais estran-
geiros. O Supermercado Carre-
four está com a água no pescoço.
Ninguém pode comprar moeda
estrangeira para guardar. Os
negócios de compra e venda de
imóveis caíram 70%. As impor-
tações  estão limitadíssimas. A
inflação está na casa dos 23%.
Brasileiros e estrangeiros que têm
negócios por lá estão sendo tra-
tados como piratas.  As coisas vão
de mal a pior, faltando inúmeros
gêneros alimentícios nas prate-
leiras dos supermercados. Cris-

tina quer valorizar somente os
produtos argentinos. A justifica-
tiva da presidente é “salvaguar-
dar a nação”.  Está muito com-
plicado a coisa por lá.

COISAS DO COTIDIANO
• Domingo a noite, 07 de ou-

tubro, sairá um especial deste
blog sobre as nossas eleições, na
internet;

• Tristeza geral no país com a
morte da diva da TV brasileira
Hebe Camargo, aos 83 anos;

• Este Blog comentou em seu
número anterior sobre o sucesso
mundial do livro Cinqüenta Tons
de Cinza, reforçado domingo úl-
timo pelo Programa Fantástico
da Rede Globo.  As mulheres es-
tão ouriçadas para lerem o livro
que já está nas grandes livrarias
do país, editado em português. É
uma leitura simples, romântica,
mais bem apimentada sexual-
mente falando. Vale a pena con-
ferir;

• Você que é cabo eleitoral ou
que faz\ propaganda de bicicle-
ta, moto ou carro, trate de rece-
ber o que você tem direito do seu
candidato até neste sábado. Do-
mingo, dia da eleição, caso for
trabalhar para um candidato,
trate de receber antecipadamen-
te. Depois das eleições meu ami-
go, o candidato vencedor ou per-
dedor poderá lhe dar o maior
balão;

• Diretoria da ASSERNE (As-
sociação dos Servidores Munici-
pais de Nova Esperança) reali-
zou domingo, 30/09/2012, um
grande bingo entre os associados
da ASSERNE com distribuição
farta de prêmios em dinheiro.
Apesar do evento não ter conota-
ção política conforme a direto-
ria da entidade, o bingo poderia
ter sido realizado depois das
eleições, evitando a presença no
recinto de vários candidatos em

campanha e cabos eleitorais,
usando e abusando dos adesivos
e pedidos de votos;

• As modificações sugeridas
pela presidente Dilma Rousseff
para o novo Código Florestal
combatia os desmatamentos em
beira de rios. Mas os ruralistas
do Congresso pressionaram os
seus colegas e fizeram com que
quase tudo voltasse  ao que era,
ou seja, continuar os desmata-
mentos a beira dos rios.

• Quando termina setembro,
já nos dá uma sensação que o ano
terminou, pois a partir de outu-
bro, é uma sucessão de feriados
até o final de dezembro. Você
também não tem essa mesma
impressão?

OPINIÃO DO BLOG
Candidatos em campanha
Está havendo uma relação

perfeita entre candidatos e reli-
gião. Aqui, como em todo o Bra-
sil, há muitas igrejas que vira-
ram verdadeiros cabos eleito-
rais, enquanto os candidatos en-
tram devidamente paramenta-
dos nos templos, acompanhados
ou não de seus cabos eleitorais,
pedindo votos aos fiéis, benção
aos pregadores ou santos.  Ou-
tros candidatos caminham pelas
ruas. Carregando os seus santi-
nhos em uma das mãos e a Bíblia
na outra, saudando os irmãos.
SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGU-
RANÇA continuam sendo eterna-
mente as estrelas galácticas das
campanhas políticas em todos os
lugares.

Câmera na Sala de aula: É
bom ou ruim?

O ambiente está sendo filma-
do. Mas as imagens são confiden-
ciais de acordo com a Lei. Ape-
sar disso, alunos do Colégio Rio
Branco, em São Paulo, Capital,
protestaram contra a colocação

de câmeras nas salas de aula
alegando que os direitos dos
alunos estavam sendo cercea-
dos, inibindo as discussões de
temas polêmicos como drogas,
por exemplo, a espontaneida-
de na relação professor e alu-
no. Como pontos positivos, é
uma garantia para seguran-
ça do ambiente escolar, aju-
da a manter a disciplina du-
rante as aulas, evita situa-
ções de conflitos entre pro-
fessores e alunos, inibe prá-
ticas inadequadas como o
Bullying, destruição do pa-
trimônio, etc. O monitora-
mento das salas de aula está
dividindo a opinião pública.
Qual a sua opinião?

A Sagração da Primavera
Espetáculo de rara beleza

em versão do Balé do Teatro
Guairá de Curitiba foi apre-
sentado quarta e quinta últi-
ma, no Teatro Calil Haddad
em Maringá.  Considerado um
marco  nas danças e nas artes,
o espetáculo de  Stravinsky e
Nijinski foi apresentado pela
primeira vez em 1913 em Pa-
ris, causando muita polêmi-
ca na época por se tratar de
um ritual sacro-pagão. O es-
petáculo baseia-se em velhos
sábios sentados em círculo,
observam a dança mortal de
uma linda jovem adolescen-
te, a eleita, sendo sacrifica-
da e oferecida ao deus da
primavera. No ritual,  o ofe-
recimento da vida da jovem
tem por objetivo a consagra-
ção de boas colheitas para
toda a tribo. Este mesmo es-
petáculo gratuito será apre-
sentado em  Paranavaí, Lo-
anda, Umuarama, Morretes,
Antonina, Apucarana. Que
pena Nova Esperança estar
fora do circuito! Por que será?

TRÂNSITO

Motociclistas de Nova Esperança são flagrados
transportando passageiros sem capacetes

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

A
 equipe da reportagem
do Jornal Noroeste
flagrou esta semana,

motociclistas transportan-
do passageiros sem o uso
da capacete. Foram feitas
imagens durante a semana
em horário comercial e o
resultado mostra como al-
guns novaesperancenses
parecem não estar preocu-
pado com as leis de trân-
sito e com a sua seguran-
ça. Um dos  flagrantes foi
feito nas imediações do
Parque Industrial e outro
nas proximidades da Ave-
nida Brasil. As fotos fo-
ram feitas quando a repor-
tagem se dirigia às regiões
da cidade com intuito de
produzir outras matérias.
Com a câmera em mãos,

As fotos foram
feitas quando a
reportagem se
dirigia às
regiões da
cidade com
intuito de
produzir outras
matérias. Com
a câmera em
mãos, registrar
o fato foi
inevitável

registrar foi inevitável.
De acordo com o Códi-

go de Trânsito Brasileiro
(CTB), o uso do capacete
para quem utiliza motoci-
cleta, motoneta ou ciclo-
motor é obrigatório e se
desrespeitado é considera-
do como infração gravíssi-
ma, com possibilidade de
multa e suspensão do di-
reito de pilotar. O código
de trânsito já existe há vá-
rios anos e a população
infelizmente não se cons-
cientiza de que o capacete
é importante na hora de
utilizar uma motocicleta.

O capacete evita ou mi-
nimiza o traumatismo cra-

niano, desde que ele este-
ja compatível com a velo-
cidade permitida na via,
porque quanto maior a ve-
locidade, maior será o im-
pacto, podendo comparar
a batida com uma pedrada
maior de 100 quilos.
Aqueles cidadãos que não
usam capacete acham que
o equipamento é somente
uma questão de legislação
de trânsito, para não ser
multado, porém o uso do
capacete é proteção da vida

USO CORRETO
Mas não basta somente

usar o equipamento. É pre-
ciso saber o modelo certo,
o tamanho certo e também

usar corretamente. Capa-
cete aberto, com a viseira
levantada ou sem estar
bem afivelado não protege.

A analista executiva do
Instituto Nacional de Me-
trologia, Normalização e
Qualidade Industrial (In-
metro), Petra Carla Sabba,
explica o que o motociclis-
ta deve levar em conside-
ração na hora de escolher
o capacete: “Existem vári-
os tamanhos de capacete.
Ele tem de ficar confortável
e de maneira firme. Além
disso, ao comprar o capa-
cete é muito importante ve-
rificar se tem certificação
do Inmetro, que indica que
este capacete foi fabricado
atendendo aos requisitos de
segurança”.

O código de trânsito já existe há vários anos e a população
infelizmente não se conscientiza de que o capacete é

importante na hora de utilizar uma motocicleta

Transporte de passageiro
sem capacete em Nova

Esperança

A onze dias do primei-
ro turno das eleições
municipais, marcado
para 7 de outubro, o Tri-
bunal Superior Eleitoral
(TSE) informou que o
tempo médio de votação
será 40 segundos. O cál-
culo se baseou em infor-
mações coletadas em
eleições anteriores. O
tempo de votação foi cal-
culado a partir do mo-
mento em que o eleitor se
dirige à urna até o ins-
tante em que confirma o
voto para o segundo car-
go.

No próximo dia 7, o
eleitor votará primeiro
para vereador, depois
para prefeito. Em cida-
des com mais de 200 mil
eleitores, se o primeiro
colocado não obtiver, no
primeiro turno, mais de
50% dos votos mais um,
haverá segundo turno.
No dia 28 de outubro,
está marcado o segundo
turno das eleições muni-
cipais.

No pleito municipal
de 2008, cada eleitor le-
vou 31 segundos, em
média, para votar nos

Eleitor levará em média 40

segundos para votar, calcula TSE

candidatos a prefeito e a
vereador, em 5.563 mu-
nicípios. Agora as elei-
ções ocorrem em 5.568
municípios.

Já o tempo médio de
atendimento ao eleitor
foi de 39 segundos, em
2008, segundo o TSE. O
tempo de atendimento é
calculado a partir da
digitação do número do
título do eleitor por par-
te do mesário até a con-
firmação do voto no se-
gundo cargo.

A Justiça Eleitoral es-
timula que os eleitores le-
vem a chamada cola no
dia da votação. No pa-
pel devem conter os nú-
meros de seus candida-
tos. O TSE colocou à dis-
posição um modelo de
cola que pode ser impri-
mido e preenchido com
os dados dos candidatos
a prefeito.
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E
m correspondência
enviada ao Gerente-
Geral da Refinaria

Presidente Getúlio Vargas
de Araucária, o Deputado
Evandro Junior (PSDB)
pede para que a PETRO-
BRÁS garanta a normali-
dade de fornecimento de
diesel aos Distribuidores
e Postos para que a produ-
ção agrícola paranaense
não seja afetada. “Nosso
Estado é o líder na produ-
ção de grãos, responsável
por 20% da safra nacional.
Em meados de agosto, re-
cebemos reclamação em
nosso Gabinete que o es-
toque do diesel nos Postos

Deputado pede que a PETROBRÁS garanta
a normalidade no fornecimento de diesel

Para Evandro
a produção
agrícola do
Paraná não
pode ser  
afetada

de Combustíveis ficou
abaixo do necessário em
função da entrega de ape-
nas metade dos pedidos.
Estou com a FAEP nesta
luta, juntamente com seu

Presidente Ágide Mene-
guette e nossos produtores
agrícolas, para conseguir-
mos no menor prazo pos-
sível a normalização do
abastecimento. Conto com

a sensibilidade e uma res-
posta rápida das autorida-
des responsáveis pelos
compromissos da PETRO-
BRÁS com o nosso Paraná”,
enfatizou Evandro Junior.

CARICATURAS DA SEMANA

SILVANIO Ribeiro de Andrade – Servidor Público da
Câmara Municipal de Nova Esperança

POR: PAULO NUNES

Nerino SÉRGIO Paixão
Central Rolamentos e Correias

HUMOR
MENTIRA DE PESCADOR
Um pescador estava na bei-

ra do rio com o cesto lotado de
peixes graudos, de repente
chegou um policial florestal à
paisana e começou a especu-
lar:

-E aí amigo, pegou bastan-
te? - pergunta o policial.

-Vixe, peguei muito, esse
cesto não é nada! Já mandei
uma camionete lotada pra ci-
dade!

-Mas você pegou tudo na
vara?

- Não, eu tenho mais ou
menos umas 50 redes arma-
das aí pra cima.

E então o policial disse:
- O senhor sabe com quem

está falando?
- Não, disse o pescador.
- Sou policial florestal e o

senhor está preso!
- E o senhor sabe com quem

está falando?
-Não - disse o policial.
- Com o maior mentiroso

aqui da redondeza!

NO TIRO DE GUERRA
Quando prestava o serviço

militar inicial no Tiro de Guer-
ra, um dia saímos para acam-
par. À meia-noite o sargento me
acordou intimando-me a acom-
panhá-lo aos postos das senti-
nelas. No segundo posto, mes-
mo sem claridade, ele perce-
beu que o soldado dormia em
pé, escorado no fuzil, no canto
da cerca. Experiente, o sargen-
to pediu que eu ficasse onde
estava e se aproximou da sen-
tinela, sem fazer barulho.
Abruptamente perguntou, aos
gritos:

- Está acordado, soldado?
E, de pronto e atordoado, fa-

zendo posição de sentido, o sol-
dado respondeu, também gri-
tando:

- Não, senhor!

POLÍTICO
Um assaltante abordou um

pedestre dizendo "Passa a gra-
na!", amedrontado, o pedestre
exclamou: "Você não pode me

assaltar, eu sou um deputado".
O assaltante, a ouvir a explica-
ção, pensou por alguns segun-
dos e respondeu: "Bem... nesse
caso, passa a minha grana!".

ÍNDIO
Certa vez, Zorro cavalgava

pela pradaria sem fim junto
com seu fiel companheiro, o ín-
dio Tonto. De repente, diante
deles surge uma fileira de co-
manches.

- Oh, não, Tonto, comanches
ao norte, vamos desviar para
oeste.

E assim fizeram. Cavalga-
ram mais um pouco pela pra-
daria sem fim, e nova fileira de
comanches.

- Oh, não, Tonto, comanches a
oeste, vamos desviar para o sul.

Logo em seguida, nova fileira.
Desviam-se para leste e, pouco
depois, na pradaria sem fim, ou-
tra fileira de comanches. Diante
do inevitável, Zorro comenta:

- Oh, não, Tonto, nós estamos
cercados!

Ao que Tonto, prontamente,
responde:

- Nós quem, cara-pálida?

COM JEITINHO...
Um casal dedicava especi-

al atenção e carinho a um gato

de estimação. Quando fize-
ram uma longa viagem de fé-
rias, deixaram o gato sob os
cuidados da empregada.
Após alguns dias, a madame
ligou e perguntou sobre como
estava o gato. A empregada,
então, respondeu:

- Seu gato morreu”.
A madame, nervosa e de-

sesperada, entrou em pâni-
co. O marido, também, cho-
cado, repreendeu a empre-
gada, dizendo-lhe que deve-
ria ter sido mais cuidadosa
e sensível ao dar a notícia.
Ele a instruiu sobre uma for-
ma mais sutil de transmitir
tais acontecimentos:

- Você poderia começar
dizendo “o gato subiu no te-
lhado”. Depois diria que ele
se desequilibrou. Em segui-
da, que caiu do telhado e
acabou não resistindo à que-
da. Seria mais sensível.

Semanas depois, estando
ainda de férias, a madame
ligou novamente para a em-
pregada e perguntou-lhe se
tudo estava bem. A empre-
gada, cuidadosamente, res-
pondeu-lhe:

-As coisas estão indo
muito bem. Mas sua mãe su-
biu no telhado...

Honra aos Pais

Acho lindo o gesto de pes-
soas que não têm vergonha
de seus pais. Um pastor há
quem muito admiro fala de
seu pai com tanto orgulho e
satisfação que parece ser um
homem notável. E é, a des-
peito de ser um agricultor
pobre. Notável não é sinôni-
mo de famoso ou destacado.
Não é alguém célebre, culto
ou famoso – mas é um ho-
mem de Deus que semeou em
sua vida.

Eliseu quando recebeu o
chamado de Elias, teve uma
atitude igualmente bonita
para com seus pais. Por mais
honroso que fosse o chama-
do e até mesmo algo que pou-
cos poderiam ser encontra-
dos aptos a responder, ele
ainda priorizou seus pais.
Basta olhar para os aconte-
cimentos na vida deste ho-
mem de Deus, tão logo assu-
miu seu posto como profeta,
para ver cumprido o princí-
pio de que quem honra seus
pais vai bem. Eliseu talvez
não tenha tido a mesma ex-
tensão profética de Elias, seu
mestre, mas com certeza foi
um profeta bem-sucedido.
Isso, meu querido leitor, de-
veria ser o suficiente para
mim e para você.

Sempre que olhamos para
nossos pais devemos ver ins-

FOTO: ILUSTRATIVA

“Então, deixou este os bois, correu após
Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a

minha mãe e, então, te seguirei. Elias
respondeu-lhe: Vai e volta; pois já sabes o

que fiz contigo.” 1 Reis 19:20.

trumentos de Deus, mesmo
que não tenham sido os pais
que gostaríamos de ter tido,
ou mesmo que realmente
não tenham sido bons pais.
Cabe a nós honrá-los, res-
peitando-os se vivos e à sua
memória se falecidos. Não
significa que devamos neces-
sariamente concordar com
eles ou com suas atitudes,
mas gratidão pelo dom da
vida sim.

Devemos crer nos princí-
pios da Palavra de Deus de
forma submissa e confian-
te, assim como Eliseu o fez.
Sou grato pela vida de meus
pais que, mesmo não conhe-
cendo ao Senhor, permiti-
ram que eu me desenvolves-
se para ter condições de ser
quem hoje sou. Procuro
honrar a memória de meu
pai e a vida de minha mãe
na medida de minhas possi-
bilidades e frequentemente,
oro a Deus com gratidão por
eles.

“Senhor, não posso te
chamar de Pai Celestial sem
ter gratidão pelos meus pais
terrenos. Ensina-me a ter
gratidão a despeito de como
eles se comportaram comi-
go, pois sei que o Senhor tem
propósito com isso.”

Pr. João Rodrigues & Pra.
Izabel Gouveia

Este texto também ensina
que alimentar a ira é peca-
do. Deste modo, além de não
alimentar a raiva nos mo-
mentos de crise, para se sair
bem de um momento de es-
tresse terá que orar a Deus e
exercitar o domínio sobre seu
temperamento (Provérbios
29:11; Eclesiastes 7:9). Pode-
rá fazer isso por que Deus co-
loca a sua disposição todo o
poder dEle (ver Filipenses
4:13).

Quando vier a vontade de
xingar, ore a Deus em pensa-
mento, lembre de algum ver-
so bíblico, de algum momen-
to feliz que passou com al-
guém ou conte até dez (ou
mesmo até cinqüenta),…
Faça de tudo para não dar
rédeas a seu impulso. No
momento em que estiver
mais “treinado” fará isto com
facilidade.

Reavaliar sua ira também
ajuda muito. Pergunte a si
mesmo: “quais são as coisas
que me deixam zangado? Por
que estou assim?” Avaliando
a origem do problema e refle-
tindo para encontrar soluções
terá calma diante das circuns-
tâncias negativas. Veja que
importante conselho Deus dá

COMPORTAMENTO

Como controlar a ira?
A ira em si não é um pecado. O que a torna
pecaminosa é o uso errado dela, ou seja,
direcioná-la às pessoas ao invés de concentrá-la
nos problemas: “Irai-vos e não pequeis; não se
ponha o sol sobre a vossa ira” Efésios 4:26.

a respeito disto: “Irai-vos e
não pequeis; consultai no
travesseiro o coração e sos-
segai.” Salmo 4:4.

Separe um tempo para
conversar com as pessoas
sobre os seus problemas.
Fazendo isto, a ira não acu-
mulará e poderá desabafar
acerca do que está aconte-
cendo. Para isto, é preciso
que ambos (você e o cônju-
ge, por exemplo) adquiram
o hábito de falarem franca-
mente um com o outro e in-
formar o momento em que
a raiva está aquecida. Tal
advertência feita no início
pode ajudar a evitar que
surja a discussão.

É possível controlar a
ira; prova disto é o fato de
que, quando estamos na
frente de nosso chefe ou na
companhia de alguém pe-
rante o qual não queremos
ser envergonhados, “apren-
demos” e “conseguimos”
controlar nossas emoções.
Irá depender de nosso dese-
jo de fazê-lo. É nossa res-
ponsabilidade adquirir o
domínio sobre nossas ações
com o poder e ajuda do Es-
pírito Santo (Gálatas 5:22,
23).

A R T I G O
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GUIA DO ELEITOR

O QUE PODE E O QUE NÃO
PODE NO DIA DAS ELEIÇÕES

DE OLHO NO
CANDIDATO?
O que é compra
de voto?
A compra de voto, proi-

bida por lei, se dará quan-
do o candidato doar, ofe-
recer, prometer, ou entre-
gar, ao eleitor, com o fim
de obter-lhe o voto, bem
ou vantagem pessoal de
qualquer natureza, inclu-
sive emprego ou função
pública, desde o registro
da candidatura até o dia da
eleição, inclusive, sob
pena de multa e cassação
do registro de candidatu-
ra ou do diploma, se elei-
to.

O que pode e o que não
pode no dia da votação?

O que pode:
• Funcionamento do co-

mércio, desde que empre-
gados possam votar

• Manifestação indivi-
dual da preferência polí-
tica do eleitor

• Divulgação de pesqui-
sas feitas em data anterior
às eleições

• Divulgação a partir
das 17h de pesquisas fei-
tas no dia das eleições

O que não pode:
• Aglomeração de pes-

soas com vestuário padro-
nizado (por exemplo ca-
misetas/coletes de candi-
dates), bandeiras, broches,
dísticos e adesivos que ca-
racterizem manifestação
coletiva

• Uso de vestuário ou
objeto com propaganda
política por servidores da
Justiça Eleitoral, mesários
e escrutinadores – respon-
sáveis pela contagem de
votos

• Porte de celular, má-
quinas fotográficas, filma-
doras na cabine de votação

• Uso de vestuário pa-
dronizado por fiscais par-
tidários que trabalhem na
votação

• Propaganda de parti-
dos ou de candidatos

Como eu denuncio um
candidato?

Se você quiser fazer de-
núncia formal de irregula-
ridade nas campanhas,
procure a procuradoria
eleitoral de seu Estado.
No site www.eleitoral.

Tire suas dúvidas
e informações
sobre as eleições
municipais de
domingo, veja
como usar a urna
eletrônica e saiba
como denunciar
candidatos que
cometem
irregularidades

mpf.gov.br , em "Como de-
nunciar", você pode ser re-
direcionado para a página
da sua regional.

URNA ELETRÔNICA?
Qual é a ordem da vo-

tação na urna?
Primeiro, a urna exibi-

rá ao eleitor o painel rela-
tivo ao cargo de vereador
(5 dígitos). Depois, o pai-
nel relativo aos cargos de
prefeito e vice-prefeito (2
dígitos).

Posso levar cola na
hora de votar?

Sim. Os eleitores po-
dem levar anotados os nú-
meros dos seus candida-
tos.

Posso fazer boca de
urna?

Não. Boca de urna é a
ação dos cabos eleitorais e
demais ativistas, denomi-
nados "boqueiros", junto
aos eleitores que se diri-
gem à seção eleitoral, pro-
movendo e pedindo votos
para o seu candidato ou
partido. A Lei Eleitoral
proíbe a realização de ati-
vidades de aliciamento de
eleitores, e quaisquer ou-
tras, visando ao convenci-
mento do eleitor nos últi-
mos momentos antes da
votação.

Qual é a diferença en-
tre voto branco e nulo?

São nulos os votos su-
fragados a candidatos que
não obtiveram registro da
candidatura (mesmo que
seus nomes constem na
urna), votos destinados a
políticos ou partidos ine-
xistentes ou quando o
eleitor escolhe o mesmo
postulante para os dois
cargos de senador. Já o voto
em branco pode ser acio-
nado pela tecla específica
na urna eletrônica. Apesar
de não interferirem nos
cálculos, é importante
considerar que quanto
maior o número de votos
nulos e brancos, menor a

necessidade de votos vá-
lidos para que um candi-
dato seja eleito.

Quando saem os resul-
tados?

A apuração e a totaliza-
ção dos resultados come-
ça às 17h (horário de Bra-
sília) dos dias de votação
em 1º e 2º turnos (7 e 28
de outubro). O fim do
prazo para divulgação do
resultado do 1º turno é
12 de outubro. No 2º tur-
no, o prazo é 2 de novem-
bro.

TÍTULO DE ELEITOR:
Como eu sei se meu tí-

tulo está em dia?
O eleitor pode fazer a

consulta da situação de
seu título pelo site do TSE
( www. tse.jus.br) no cam-
po Situação Eleitoral. É
necessário que sejam in-
formados ou o nome com-
pleto e a data de nasci-
mento, ou o número do tí-
tulo de eleitor, a data de
nascimento e o nome com-
pleto da mãe.

Não votei nas últimas
eleições, posso votar?

Sim. Mesmo que você
não tenha justificado sua
ausência nas urnas nas
eleições de 2010, seu tí-
tulo de eleitor será can-
celado apenas após a ter-
ceira eleição que você dei-
xar de votar sem justifica-
tiva.

O título de eleitor é
obrigatório para votar?

Não. O eleitor só preci-
sa apresentar um docu-
mento oficial com foto na
hora de votar (vale docu-
mento de identidade, car-
teira de trabalho, carteira
de motorista, passaporte
ou certificado de reservis-
ta).

PERGUNTAS FRE-
QUENTES:

Quando serão as elei-
ções?

O primeiro turno ocor-

re dia 7 de outubro, das 8h
às 17h. O segundo turno,
(cidades com mais de
200.000 eleitores) se hou-
ver, acontece em 28 de ou-
tubro, das 8h às 17h (ho-
rário de Brasília).

Quem vou eleger este
ano?

Serão escolhidos os pre-
feitos, vice-prefeitos e ve-
readores.

Quem é obrigado a vo-
tar?

Todos os brasileiros
maiores de 18 e menores
de 70. O voto é facultativo
para quem tem entre 16 e
18 anos, para os maiores
de 70 anos e para analfa-
betos.

Que documentos são
necessários?

O eleitor só precisa
apresentar um documen-
to oficial com foto na hora
de votar. Não é obrigatório
levar o título de eleitor.

Não estarei na minha
cidade no dia da eleição.
O que faço?

Quem estiver fora de
seu domicílio eleitoral no
dia da eleição terá de jus-
tificar sua ausência com-
parecendo a qualquer se-
ção eleitoral munido de
um documento com foto e
do formulário de justifica-
tiva eleitoral (que pode ser
obtido no site do TSE ou
em qualquer seção, cartó-
rio ou posto de atendi-
mento eleitoral). A justifi-
cativa também pode ser
apresentada nos 60 dias
posteriores à eleição. É
importante lembrar que
primeiro e segundo turnos
são eleições independen-
tes, portanto é necessária
uma justificativa para
cada votação.

Onde encontro mais in-
formações sobre as elei-
ções de 2012?

Mais informações po-
dem ser encontradas no
site do TSE:
www.tse.jus.br

A Igreja do Evangelho
Quadrangular (IEQ) no
Estado do Paraná, por
meio do seu Conselho
Estadual de Diretores,
tornou-se parceira do
Movimento Paraná Sem
Corrupção. A adesão foi
oficializada na última se-
mana, durante reunião

Igreja do Evangelho Quadrangular apoia
o Movimento Paraná Sem Corrupção

entre o coordenador do
Movimento, Promotor de
Justiça Eduardo Cambi,
juntamente com o procu-
rador de Justiça Vani An-
tonio Bueno, e os mem-
bros do Conselho, sob a
presidência do Pastor Iri-
neu Rodrigues. No en-
contro, os conselheiros

da IEQ no Estado do Pa-
raná comprometeram-se
a mobilizar seus fiéis
para a realização de deba-
tes e ações que incenti-
vem o fortalecimento da
cultura da honestidade e
da dignidade nas mais
diversas regiões do nos-
so Estado.

Domingo é o grande e
tão esperado dia das Elei-
ções Municipais. Exercer o
direito à cidadania, mais
do que um dever, deve con-
figurar-se em um imenso
privilégio. O eleitor tem a
condição de avaliar o com-
portamento e a capacida-
de de cada candidato e es-
colher seu novo prefeito e o
vereador, compondo a Câ-
mara Municipal com mais
08 eleitos, totalizando 09
edis. Será o dia “D”. Na
história o dia 6 de junho de
1944 é uma das datas mais
importantes da Segunda
Guerra Mundial. Naquela
ocasião, uma vanguarda
de 175 mil soldados anglo-
saxãos (americanos, ingle-
ses e canadenses) desem-
barcaram corajosamente
nas praias da Normandia
para libertar a França da
ocupação nazista. Vamos
viver no domingo, claro que
em proporções bem meno-
res, o nosso também dia
“D” ou dia decisivo, onde
os 21.168 eleitores aptos a
votar  sairão de casa para
a tão aguardada escolha
que interferirá definitiva-
mente nos próximos 04
anos.Gostaria de expressar
o sentimento creio que de
grande parte da nossa co-
munidade. O candidato
que vier a ser eleito, embo-
ra terá alcançado a totali-
dade dos votos válidos por
uma parcela do eleitorado,
deverá governar para to-
dos. Todos os cidadãos,
principalmente aqueles
das camadas sociais mais
humildes, independente-
mente de quem vierem a
escolher, seja seu candida-
to eleito ou não, precisa
contar com a atenção do
poder público. Os nove ve-
readores que irão compor
a Câmara Municipal, mui-
to mais do que para as cor-
rentes partidárias, deverão
legislar para o povo. Se o
prefeito for de oposição à
maioria dos vereadores
eleitos, o que deve sobrepu-
jar é o interesse público.
Seremos vigilantes na ob-
servância da ordem e da
democracia. É comum na
política nacional que as-
suntos ou projetos, princi-
palmente os de autoria do
executivo, quando não co-
adunam para os interesses
políticos de determinada
ala, serem vetados por
pura vaidade ou mesqui-
nhez. A população muitas
vezes é legada a um segun-
do plano. A inobservância
da existência do munícipe
deve-se em parte da nego-
ciação total prévia do voto,
o que acaba fazendo deste
um mero fantoche neste
triste cenário. Costumo di-
zer que quem vende o voto,
vende o filho pras drogas,
vende o serviço público,
transformando-o em inefi-
ciente, vende a mulher
para outro homem, vende
a dignidade, o respeito e o
direito de cobrar. Quem
vende o voto, vende a hon-
ra, vende os valores, ven-
de a família, vende o res-
peito. Esse tipo de eleitor
prostitui a política, adulte-
ra o pleito e negocia a vida.
No momento oportuno em
que  Ministério Público do
Paraná lança a Campanha

O DIA “D” DOS DESTINOS

DA CIDADE
Paraná sem Corrupção, mui-
to atrelam a palavra “cor-
rupção” à política, como se
estas fossem sinônimas,
quando não as são.

 Basta estar numa fila
ou numa ante-sala de aten-
dimento médico que quando
se toca no assunto corrupção
as pessoas começam a se al-
voroçar. Tudo é culpa do go-
verno, da polícia, do médi-
co que não quer atender , do
professor que faz corpo mole.
Mas, na verdade a grande
maioria não faz o mea cul-
pa e atenta para o seu erro.
Infelizmente o  povo tem a
cultura da corrupção entra-
nhada nas veias. O primei-
ro a saquear os cofres públi-
cos é o próprio povo. O pe-
queno comerciante que não
retira nota fiscal. O trabalha-
dor que troca seus vales ali-
mentação e transporte por
dinheiro. O motorista que
paga propina para o guarda
relevar suas dívidas. Quem
percebe que recebeu o troco
a mais e não devolve. Algu-
mas dessas práticas nem são
constituídas como delito,
mas são condutas que geram
a cultura do “jeitinho”, do
mais “esperto que leva a me-
lhor”, que na verdade são as
afirmativas ilusórias, pois só
ajudam a girar a roda para
o mesmo lado de sempre.  O
político que recebe de uma
determinada empresa bene-
fícios monetários para ajei-
tar uma ou outra situação
não nasceu político. Veio do
povo, de onde o poder ema-
na. Com certeza já foi um
cidadão comum que não de-
volveu o troco, que comprou
e não pagou, dentre outras
situações. O ser humano
nasce com a tendência do
erro, mas o meio e as condi-
ções em que vive é que os
transforma de fato. Os polí-
ticos são o retrato fiel da nos-
sa comunidade. Uma deter-
minada parcela de gente do
bem em detrimento a uma
grande fatia que maquina e
trabalha para o mal. Amigo
(e) leitor. Faça uma reflexão
séria e aprofundada sobre o
candidato que você pensa
em votar. Analise sua capa-
cidade administrativa, suas
propostas e se ele vai se com-
prometer de fato com a co-
munidade. Não há espaço
para amadores no jeito de
trabalhar e nem para os po-
líticos profissionais, que fa-
zem da política seu meio de
vida. Há lugar sim, para o
munícipe que vai precisar
dos serviços públicos e os
encontrará em perfeita har-
monia. Não precisamos de
políticos que carregam
suas muletas para lá e
para cá, como se isso fosse
justificá-lo perante a popu-
lação. Também não preci-
samos de eleitores que se
deixam corromper. Estes,
como já disse, prostituem o
pleito, vende seus sonhos,
seus valores, seus projetos.
Vote consciente e escolha os
melhores!

Alex Fernandes França
é Diretor do Jornal Noro-
este, Formado em Admi-

nistração de empresas,
bacharelando em Teologia

pelo Instituto Teológico
do Paraná e membro da

Associação dos Cronistas
do Estado do Paraná.

“Caráter é a habilidade de manter uma
resolução muito depois que a emoção
com a qual foi tomada ter passado”.

BRIAN TRACY

ditorialditorialditorialditorialditorialEEEEE ALEX FERNANDES FRANÇA
alexnoroeste@hotmail.com

DIVULGAÇÃO
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Toninho Cecílio revela preocupação
com ‘posicionamento sem a bola’

O técnico Toninho Cecí-
lio revela que o posicio-
namento do time sem a
bola é o principal moti-
vo de preocupação dele
nos primeiros dias de tra-
balho à frente do Paraná
Clube. O atual coman-
dante tricolor afirma que,
antes de ele assumir, a
equipe não apresentava
organização quando ata-
cada:

- O que eu acho que po-
deria melhorar é a preo-
cupação de se posicionar
sem a bola. No futebol,
principalmente na Série
B,você precisa muito da
inteligência para se posi-
cionar sem a bola. Vou
cobrar para que, depois
dos 90 minutos, o adver-
sário fale “como é difícil
jogar contra o Paraná,
que marca, faz isso e faz

aquilo” - comenta em en-
trevista coletiva.

Toninho Cecílio tem
uma derrota (para o Join-
ville, por 3 a 1) e uma vi-
tória (sobre o São Caetano,
por 2 a 1) no Tricolor. Ele
destaca o ambiente no clu-
be e fala sobre a sequência
da Série B do Campeona-
to Brasileiro:

- Eu encontrei um bom
ambiente entre os jogado-
res aqui, com todas as di-
ficuldades do campeona-
to e do clube. Isso é fun-

damental para um treina-
dor e méritos para o Ricar-
dinho, que montou o elen-
co. Isso é fundamental
para a gente reagir no cam-
peonato, e aconteceu a re-
ação contra o São Caetano.

O próximo compro-
misso do Paraná é contra
o Boa Esporte, às 21h de
sexta-feira. Para o duelo,
o treinador deve promo-
ver só uma alteração, com
o zagueiro Amarildo na
vaga do suspenso Ander-
son. Globoesporte.com

Acostumado a investir
pouco para reforçar a equi-
pe, Juvenal Juvêncio mu-
dou a política de contrata-
ções do São Paulo em
2012. Contando Paulo
Henrique Ganso, que veio
do Santos, os onze refor-
ços contratados no ano
custaram R$ 45 milhões. E
as grandes aquisições vão
continuar na próxima tem-
porada. Pelo menos é o
que o garantiu o mandatá-
rio são-paulino.

– No São Paulo foi feita
uma correção de rumos.
Ou vai subir jogador bom
e produzido em casa ou
vou buscar jogador de
grande jaez (palavra usada
pelo dirigente para se re-
ferir a qualidade). Vale a
pena investir mais forte
porque você tem a figura
importante dentro de cam-
po, isso movimenta a tor-
cida e provoca ressonância
na imprensa. Vale investir
mais forte em determina-
dos atletas – afirmou Juve-
nal.

Robinho no Tricolor? ‘É complicado,
vamos aguardar’, diz Juvenal

Um dos nomes comen-
tados nos bastidores do
clube é o de Robinho, do
Milan. O Santos já mani-
festou interesse no joga-
dor. Questionado se o ata-
cante de 28 anos interessa
ao São Paulo, Juvenal res-
pondeu:

– É complicado falar.
Vamos aguardar – disse,
rindo.

A mudança de rumo ci-
tada pelo dirigente ocor-
reu pelo fato de a equipe
ter ficado fora da Taça Li-
bertadores da América por
dois anos consecutivos.

Ele nega ter se lançado a
fazer grandes investimen-
tos por causa das cobran-
ças da torcida. E afirma se
sentir prestigiado pela
maioria dos torcedores.

– Uma pequena parte da
torcida se expressou uma
vez, mas a grande maioria
me apoia, sempre mostrou
solidariedade. Tenho
apoio da coletividade. De-
savenças ocorrem de vez
em quando, mas é preciso
entender que o torcedor
vive de emoção e eu sou a
razão – disse Juvenal.
Globoesporte.com

Neste último do-
mingo foi realizado
um torneio na catego-
ria sub 13 para a co-
memoração do 4º
aniversário do Proje-
to de Inclusão Social
“Pequenos Craques”

Participaram do
evento as seguintes
equipes:  Barão de Lu-
cena, Ivaitinga, Esco-
linha do Oliveira de
Nova Esperanca, For-
ça Jovem de Nova Es-
perança, Pequenos
Craques de Nova Es-
perança, Escolinha
de Futebol de Itagua-
je e Paroquial de Pa-
ranavai.

O torneio foi reali-
zado na quadra do
Colégio Estadual Cos-
ta Monteiro.

O RESULTADO

FINAL FOI:

Campeão – Paro-
quial de Paranavai

Vice-campeão – Pe-
quenos Craques A de
Nova Esperança

Terceiro lugar – Pe-
quenos Craques B de
Nova Esperança

Quarto lugar – Es-
colinha de Futebol de
Itaguajé

O evento foi coorde-
nado pelo professor
especialista Willian
Fernando Lazari dos
Santos, mesário Del-
ton Cardoso, e pelo
árbitro e professor
Marcelo de Oliveira.

Desde já agradece-
mos a participação
de todos os envolvidos
neste evento. Maiores
informações no blog:
pequenoscraques2008.blogspot.com.

Escolinha de futebol “Pequenos

Craques” comemora seu 4º aniversário

NOVA ESPERANÇA

Campeão – Paroquial de Paranavai

Terceiro lugar – Pequenos
Craques B de Nova Esperança

Vice-campeão – Pequenos Craques A de
Nova Esperança

O mundo do futebol é pe-
queno. Alex, um dos maio-
res ídolos da torcida do Pal-
meiras e recentemente dis-
pensado pelo Fenerbahçe,
tem como padrinho de ca-

Palmeiras quer usar Kleina, padrinho de Alex, para trazer o meia de volta

América  é campeão
Municipal de Futebol Varzeano

NOVA ESPERANÇA

A Cia de Dança Nara Carolina abrilhantou,
nesta quarta-feira (03/10), com uma
belíssima apresentação de Dança,

a abertura da I Semana de
Letras da Fanp/Uniesp!

D
isputado com a parti
cipação de 08 equipes
do Futebol Varzeano de

Nova Esperança, chegou ao
fim no último domingo, o
Campeonato Municipal de
Futebol que foi  promovido,
organizado e dirigido pela
Liga de Futebol de Nova
Esperança e contou com o
apoio da Prefeitura Muni-
cipal. Participaram as se-
guintes equipes:   

1 – AMÉRICA
2 – BARÃO DE LUCE-

NA
3 – CAPELINHA
4 – IVAITINGA
5 – SANTA TEREZI-

NHA
6 – SÃO PAULINHO
7 – SELARIA MONALI-

SA
8 – VIGILANTES

TERCEIRINHO

Capelinha 1 X 2 América
América – Campeão
Capelinha – Vice-campeão
ASPIRANTE

Capelinha 1 X 1 América
Decisão por Pênaltis – Capelinha 4 X 1

RESULTADOS DOS JOGOS FINAIS POR CATEGORIAS
América

Capelinha – Campeão
América – Vice-Campeão
TITULAR

América 3 X 0 São Paulinho
América – Campeão
São Paulinho – Vice-Campeão

NARA CAROLINA

samento o técnico Gilson
Kleina, atual comandante
do Verdão. A revelação foi
feita pelo próprio treina-
dor, após a vitória por 3 a
1 sobre o Millonários, da

Colômbia, pelas oitavas de
final da Copa Sul-America-
na, no Pacaembu. Kleina
foi um dos mentores de
Alex nas equipes de base
do Coritiba, nos anos 90.

O presidente do Palmei-
ras, Arnaldo Tirone, confir-
mou que vai atrás de Alex.
Ano passado, segundo o di-
rigente, já houve um conta-
to. O meia, porém, avisou

que tinha contrato com o
Fenerbahçe e não havia
como deixar o clube turco.
Após a rescisão, ocorrida
na segunda-feira, Alex fi-
cou livre para negociar. E

Kleina pode ser o trunfo
do Palmeiras para bater a
concorrência de Cruzeiro e
Coritiba, que também de-
monstraram interesse em
repatriar o meia.
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