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“Médico não pode induzir paciente sobre qual farmácia deve
mandar manipular o seu remédio”, alerta Promotor de Justiça

Manoel Reginaldo da
Silva, popularmente co-
nhecido por “Manezi-
nho do Banco do Brasil”,
Empresa onde trabalhou
por mais de 30 (Trinta)
anos, somente na agên-
cia desta cidade, até apo-
sentar-se em 2006. Nas-
cido e criado em Nova
Esperança, tendo vivido
toda a infância na Vila
Regina, onde residiu até
os 24 anos. Formado em
Direito e Administração
de Empresas, sempre par-
ticipou da Diretoria de As-
sociações, ONGs e Enti-
dades sem fins lucrativos,
estando, atualmente, na
Diretoria do Asilo São Vi-
cente de Paulo, desde

Maly Benatti e Junior Moser empossam
o novo Secretário de Obras do município

2009. Aceitou o convite
da Administração, sabe-
dor do grande desafio que
estaria à sua frente, po-
rém, se receber respaldo
quanto a Recursos Huma-
nos, materiais e financei-
ros, buscará realizar um
bom trabalho na pasta
que lhe foi confiada, sem-
pre pautando pelo diálo-
go com os servidores a ele
subordinados, bem como
a todos os que compõem
o quadro de servidores
municipais, buscando
tratar com o devido res-
peito os contribuintes, for-
necedores, prestadores de
serviços, enfim, a todos os
munícipes. Assessoria
de Imprensa

Você iria a um médico sabendo que ele recebe da farmá-
cia comissão do que prescreve ao paciente? O Fantásti-
co, da Rede Globo de Televisão, levou ao ar e publicou
recentemente em seu site uma matéria que trata de uma
denúncia grave. Foram exibidas situações que já foram
muito faladas, mas que até hoje não tinham sido mos-
tradas: o pagamento de comissões a médicos para que
eles indiquem farmácias, dentre estas, as de manipula-
ção. Segundo a reportagem do Programa, o percentual
repassado ao médico varia entre 25% e 45% do total
das receitas encaminhadas à farmácia, uma prática proi-
bida pelos códigos. PÁG. 7

Prefeito de Atalaia Nilson Martins confirma
presença no Jantar de 17º Aniversário do

Jornal Noroeste - PÁG. 8

Dr. Nivaldo Bazoti,
Promotor de Justiça
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Homem comete suicídio por enforcamento na estrada
Bom Jesus e corpo só é encontrado no dia seguinte

O jovem Claudinei Brassal
Bueno (foto menor), de 31
anos, cometeu suicídio por
enforcamento, na tarde de
terça-feira, 20, em um sítio
localizado na estrada Bom Je-
sus, em Nova Esperança,
porém seu corpo foi encon-
trado somente por volta das
08 horas da manhã, do dia se-
guinte, quarta-feira, 21, pen-
durado em um pé de euca-
lipto pela própria cinta
amarrada ao pescoço. Ele mo-
rava nas proximidades do Jar-
dim Salvaterra. As Polícias Ci-
vil e Militar, Corpo de Bombei-
ros e o Instituto Médico Legal
foram acionados e comparece-
ram ao local da ocorrência para
tomar os procedimentos cabí-
veis ao fato. PÁG. 6

JOSÉ ANTÔNIO COSTA

Venda de produtos da linha branca

cresce 23% com redução de IPI - PÁG. 3

Pesquisa mostra que trabalhador
quer mais tempo livre para não

pensar em trabalho
Se a jornada de trabalho fosse reduzida, mais de
60% dos trabalhadores dedicariam o tempo livre
a outras atividades. Essa é uma das constatações
de um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica e
Aplicada (Ipea) sobre o trabalho e o tempo livre,
divulgado hoje (21). Para 39,5% dos entrevistados,
o tempo dedicado ao trabalho compromete a qua-
lidade de vida. PÁG. 3

HAUNEY MALACRIDA

ARQUIVO DA FAMÍLIA

OSVALDO VIDUAL

NILSON ROBERTO/ASSESSORIA DE IMPRENSA
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ENTRELINHAS
***Usuários da rodoviária estão satisfeitos com a nova admi-

nistração do local. Esperamos que continue assim!***A presi-
dente Dilma Rousseff está louca para se livrar dos políticos cor-
ruptos. Não vai ser fácil presidente!***No próximo mês de abril
teremos as convenções partidárias e aí poderemos fazer uma boa
avaliação dos candidatos a prefeito e vereador.***Bruna Be-
ckhauser, do Studio Hair reuniu em sua casa no último dia 13 de
março, seus amigos e colegas de trabalho para um happy hour
em comemoração ao seu aniversário. Bruna é tão querida pelos
seus amigos que o  bate-papo se estendeu até pela madrugada
***Ninguém é tão sábio que nada tenha para aprender, nem tão
tolo que nada tenha pra ensinar. (Blaise Pascal)

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

OPINIÃO DO BLOG
O povo quer saber!
Os plantonistas do Hospital

Municipal de Nova Esperança têm
passado por situações vexatórias
perante os pacientes e de colegas
de outros hospitais regionais e da
Central de Vagas. Os motivos são
vários. Vejamos: 1) O nosso apa-
relho de RX que esteve quebrado
por mais de ano, voltou a funcio-
nar e quebrou de novo. Voltou a
funcionar irregularmente e há
quase três meses está interditado
pela 15ª Regional de Saúde com
Sede em Maringá. Dizem que fal-
tam avental de chumbo, protetor
de genitália e outras coisas  mais.
Temos que encaminhar a Marin-
gá, todos aqueles que necessitam
de  RX  e que estão sendo pagos
pelo município, inclusive com o
deslocamento dos pacientes pelas
ambulâncias, ônibus, etc. Vocês já
computaram os gastos disso tudo,
inclusive com os funcionários da-
quele setor do hospital? Os cole-
gas médicos de fora também não
entendem por que aqui não tira
RX e ficam questionando os plan-
tonistas daqui.!  2) Há mais de sete
meses que o Hospital não usa  nem
a sala de cirurgia e nem a de parto.
As salas foram reformadas, mas
estão sem condições de uso. Pode
uma coisa dessas? Segundo infor-
mações, os vidros das janelas fo-
ram colocados invertidos e por esse
motivo, também foram interditadas
pela 15ª Regional, exatamente no
dia em que o Hospital estava sen-
do reinaugurado. Não estamos fa-
zendo partos e nem cesáreas. As
cirurgias de hérnia, fimose (até fi-
mose), apêndice, amígdalas, etc.,
estão sendo encaminhadas para
Maringá, Curitiba e Campo Largo.
E a Prefeitura tem cirurgião e orto-
pedista concursados. Hospitais de
Maringá e a Central de Vagas es-
tão chiando uma barbaridade por
não estarmos resolvendo banali-
dades de saúde, sobrecarregando
os diversos hospitais da Central de
Vagas.  3)  Ainda temos o  assunto
complicado que é o caso das am-
bulâncias. Esse fica para depois.
Este blog tem recebido  muitas re-
clamações procedentes sobre o
assunto. É aquela história de  “ O
Povo Quer Saber”.O vereador Xan-
dy, novo diretor administrativo do
Hospital, tem um árduo caminho
pela frente para sanar tantos pro-
blemas lá existentes. Com a sua
dedicação e a ajuda de todos liga-
dos a saúde, poderemos resolver
ou pelo menos amenizar a situa-
ção. A prefeita Maly Benatti tem
feito todos os esforços no sentido
de promover melhorias na saúde,
o que não é fácil devido a comple-
xidade do assunto.

O que fazem os rins?
A Sociedade Brasileira de Ne-

frologia (estudo dos rins) esta fa-
zendo uma campanha nacional
no sentido de esclarecer as pesso-
as sobre a importância dos rins e
como prevenir as doenças renais.
Mas o que fazem os rins?

· Regulam a pressão arterial;
· Filtram o sangue;
· Eliminam toxinas;
· Controlam a quantidade de

água e sal no corpo;
· Produzem hormônios impor-

tantes para evitar a anemia e do-
enças ósseas;

· Eliminam excessos de medi-
camentos e outras substâncias
ingeridas.

Os nefrologistas ainda pedem
a todos os médicos que peçam exa-
mes de Creatinina no sangue e
Exame de Urina para  os pacientes
hipertensos, diabéticos e que sem-
pre incluam esses exames no “che-
ck up” para seus demais pacien-
tes. Dessa forma, doenças renais
poderão ser diagnosticadas preco-
cemente, evitando-se ou criando-
se a possibilidade de evitar a perda
irreversível da função dos rins que
é gravíssimo para as pessoas.

Chega às telas
“Jogos Vorazes”
“Jogos Vorazes,” o filme que

mostra uma sociedade totalitária
em que adolescentes são obriga-
dos a disputar um jogo de sobrevi-
vência, evento anual acompanha-
do ao vivo como se fosse um reali-
ty show. A diferença é que ninguém
está brigando por cifras milionári-
as, mas pela própria vida. “Jogos
Vorazes” é baseado no bestseller
da escritora americana Suzane
Collins e promete ser o assunto de
todos os dias e mais quatro anos,
já que a saga foi concebida para
ter quatro episódios nos moldes de
“Crepúsculo”. O filme estréia nes-
ta sexta feira e será, com certeza,
uma febre entre os adolescentes,
prometendo ter um efeito avassa-
lador nas bilheterias. Jovens usa-

rão pinhais, lanças, arcos e flechas
para chegarem à vitória.

COISAS DO COTIDIANO
· O álcool retarda em até um terço

o uso corporal da gordura pelo orga-
nismo, fazendo com que mais gor-
dura seja armazenada em seu cor-
po. Essa é a razão porque você fica
barrigudo quando bebe muita cerve-
ja;

· Filho mais velho do empresário
Eike Batista e da ex-modelo Luma de
Oliveira, Thor de Oliveira Fubrken
Batista, de 20 anos, atropelou e ma-
tou o ciclista Wanderson Pereira dos
Santos, 30 anos,  na rodovia Wa-
shington Luís, em Xerém, baixada flu-
minense, no Rio. Thor dirigia a sua
Mercedes numa velocidade tão gran-
de que a vítima, que estava de bici-
cleta no acostamento, atravessou o
para-brisa, caindo dentro do carro
de Thor. Segundo a Revista Forbes,
Eike Batista é o sétimo homem mais
rico do mundo com uma fortuna de
US$ 30 ( trinta bilhões de dólares ).

· Soldado americano 38 anos,
saiu de sua base e foi atirar e matar
civis no Afeganistão. Dos 16 mortos,
a maioria era crianças e mulheres. O
mundo todo ficou indignado e os
Estados Unidos podem sofrer vin-
gança do Talibã;

· A Anvisa proibiu a adição de
sabores e aromas aos cigarros  por
estimularem os jovens ao vício;

· A cantora Paula Fernandes com
novo sucesso no mercado. A música
é Hoy Me Voy com o cantor Juanes;

Até tu  Pelé
O rei do futebol Pelé se envolve

em negócios escusos em Angola, país
africano, ao se declarar sócio de
empresários brasileiros que vende-
ram e não entregaram, casas em con-
domínios de luxo na capital Luan-
da. Pelé e seus comparsas comete-
ram uma sucessão de erros  ao em-
bolsarem dinheiro e mais dinheiro,
e não entregar  nada para aqueles
que  adquiriram  Coitado dos ango-
lanos/

A hora e a vez do skate
Nas grandes  cidades é cada vez

mais popular a explosão do skate,
que ocupa ruas, praças, parques,
etc. Em nossa cidade e na região,
você pode ver inúmeros jovens tiran-
do onda no asfalto e no passeio. Para
os praticantes, os skatistas já somam
3,8 milhões espalhados por todo o
Brasil. ,  é um dos esportes que mais
se faz amigos.  Em contrapartida,  os
tombos são muito comuns, em gran-
de maioria, com fraturas ou trauma
em crânio.  Homens e mulheres, jo-
vens e adultos, vão as lojas especi-
alizadas, compram as roupas apro-
priadas com as mais diferentes es-
tampas, muitas até com agressivida-
des, pegam o skate e vamos que va-
mos fazer manobras radicais.

Internet na mira dos pais
Uma pesquisa recente da empre-

sa de ferramentas de segurança Nor-
ton Revelou que as crianças brasi-
leiras passam em média, dezoito ho-
ras por semana on-line. Conclusão:
sris em cada dez crianças afirmam
já ter tido uma experiência negativa
na rede como receber de estranhos
imagens inapropriadas. Para mini-
mizarem os riscos, os pais contam
agora com a ajuda de softwares  ca-
pazes de bloquear o acesso à pagi-
nas adultas e restringir o tempo de
navegação. Os filtros são boas ferra-
mentas, mas jamais vão substituir o
diálogo entre pais e filhos. As con-
versas francas e abertas, constan-
tes, ensinam a criança a ficar alerta
e defender de ameaças.

Rodrigo Santoro é
Heleno de Freitas
Galã, louco e gênio. Assim foi

Heleno de Freitas, advogado e cra-
que de futebol do Botafogo dos anos
40 e que virou filme, será interpreta-
do por Rodrigo Santoro.  Heleno fez
235 partidas pelo Botafogo e marcou
209 gols. Tinha tanta vontade de
vencer que brigava com os adversá-
rios e  xingava os próprios  compa-
nheiros de equipe, cujos os erros não
tolerava. O cronista Armando No-
gueira e o Biógrafo Neves descreve-
ram Heleno como vaidoso e só an-
dava de carro conversível. O seu al-
faiate era o mesmo do presidente
Getúlio Vargas. Bebia, fumava e chei-
rava éter.  Na concentração só joga-
va xadrez. “Temperamental como
Edmundo, bonito como Raí, mulhe-
rengo com Renato Gaúcho, boêmio
como Ronaldinho Gaúcho, artilhei-
ro como Romário, inteligente como
Tostão, elegante como Falcão,  de fa-
mília rica como Kaká, problemático
como Adriano. Heleno de Freitas foi
tudo isso. Não poderia ser compara-
do somente a um jogador”. Contraiu
sífilis generalizada e morreu aos 39
anos, em 1959. O filme entra em car-
taz no próximo dia 30 de março.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

D
e acordo com a Enfer-
meira Chefe da Vigi-
lância Epidemiológi-

ca de Nova Esperança, en-
fermeira Elisa Aramaki,
existem catalogados no
município 08 casos de
AIDS,que  é o estágio mais
avançado da doença que
ataca o sistema imunoló-
gico. A Síndrome da Imu-
nodeficiência Adquirida,
como também é chamada,
é causada pelo HIV. Como
esse vírus ataca as células
de defesa do nosso corpo,
o organismo fica mais vul-
nerável a diversas doen-
ças, de um simples resfri-
ado a infecções mais gra-
ves como tuberculose ou
câncer. O próprio trata-
mento dessas doenças fica
prejudicado. Embora estes
sejam os casos de AIDS, o
número de portadores do
vírus HIV (aquelas pesso-
as que não manifestaram
sinais da doença) pode ser
bem maior. Ao todo são 03
homens e 05 mulheres,
sendo que destes 01 ho-
mem e 01 mulher já evo-
luíram à óbito.

De acordo com Elisa
Aramaki, “há alguns anos,
receber o diagnóstico de
AIDS era uma sentença de
morte. Mas, hoje em dia, é
possível ser soropositivo
e viver com qualidade de
vida. Basta tomar os me-
dicamentos indicados e
seguir corretamente as re-
comendações médicas”.

“Saber precocemente da
doença é fundamental para
aumentar ainda mais a so-
brevida da pessoa. Por

Nova Esperança tem 08 casos
confirmados de AIDS porém  número de
portadores do Vírus HIV é  bem maior

Se a jornada de trabalho
fosse reduzida, mais de
60% dos trabalhadores de-
dicariam o tempo livre a
outras atividades. Essa é
uma das constatações de
um estudo do Instituto de
Pesquisa Econômica e Apli-
cada (Ipea) sobre o trabalho
e o tempo livre, divulgado
hoje (21).

Para 39,5% dos entrevis-
tados, o tempo dedicado ao
trabalho compromete a qua-
lidade de vida. Para esse
grupo, o trabalho provoca
cansaço e estresse (13,8%);
compromete as relações
amorosas e a atenção à fa-
mília (9,8%); prejudica es-
tudo, lazer e práticas espor-
tivas (7,2%) e afetar as re-
lações de amizade (5,8%).

O Ipea entrevistou 3.796
pessoas que moram em áre-
as urbanas das cinco regi-
ões do país, todas com mais
de 18 anos de idade e que
exerciam alguma atividade
remunerada na semana de
referência da pesquisa.

O estudo mostra que
63,8% dos trabalhadores
usariam o tempo livre com
a redução da jornada para
atividades não ligadas ao

O teste rápido para o HIV é realizado no NIS e o resultado  sai na hora

isso, o Ministério da Saú-
de recomenda fazer o tes-
te sempre que passar por
alguma situação de risco
e usar sempre o preserva-
tivo”, enfatiza Elisa.

SINTOMAS E

FASES DA AIDS

Quando ocorre a infec-
ção pelo vírus causador
da AIDS, o sistema imu-
nológico começa a ser ata-
cado. E é na primeira
fase, chamada de infecção
aguda, que ocorre a incu-
bação do HIV – tempo da
exposição ao vírus até o
surgimento dos primei-
ros sinais da doença. Esse
período varia de 3 a 6 se-
manas. E o organismo
leva de 30 a 60 dias após
a infecção para produzir
anticorpos anti-HIV. Os
primeiros sintomas são
muito parecidos com os
de uma gripe, como febre
e mal-estar. Por isso, a

maioria dos casos passa
despercebido.

A próxima fase é marca-
da pela forte interação en-
tre as células de defesa e as
constantes e rápidas muta-
ções do vírus. Mas que não
enfraquece o organismo o
suficiente para permitir
novas doenças, pois os ví-
rus amadurecem e morrem
de forma equilibrada. Esse
período, que pode durar
muitos anos, é chamado de
assintomático.

Com o freqüente ataque,
as células de defesa come-
çam a funcionar com menos
eficiência até serem destru-
ídas. O organismo fica
cada vez mais fraco e vul-
nerável a infecções co-
muns. A fase sintomática
inicial é caracterizada pela
redução dos linfócitos T
CD4 – glóbulos brancos do
sistema imunológico – que
chegam a ficar abaixo de
200 unidades por mm³ de

sangue. Em adultos saudá-
veis, esse valor varia entre
800 a 1.200 unidades. Os
sintomas mais comuns
são: febre, diarréia, suores
noturnos e emagrecimen-
to.

“A baixa imunidade per-
mite o aparecimento de
doenças oportunistas, que
recebem esse nome por se
aproveitarem da fraqueza
do organismo. Com isso,
atinge-se o estágio mais
avançado da doença, a
AIDS. Quem chega a essa
fase, por não saber ou não
seguir o tratamento indi-
cado pelos médicos, pode
sofrer de hepatites virais,
tuberculose, pneumonia,
toxoplasmose e alguns ti-
pos de câncer. Por isso,
sempre que você transar
sem camisinha ou passar
por alguma outra situação
de risco, aguarde 30 dias e
faça o teste”, concluiu Eli-
sa Aramaki.

As vendas de eletrodomésticos da linha
branca tiveram aumento de 22,63%, em
média, entre dezembro e fevereiro na com-
paração com o mesmo período no ano an-
terior.

Os dados, que se referem aos produtos (ge-
ladeira, fogão, máquina de lavar etc) que
tiveram redução de IPI (Imposto sobre Pro-
dutos Industrializados) em dezembro, foram
divulgados nesta quinta-feira pelo IDV (Ins-
tituto para Desenvolvimento do Varejo).

O benefício fiscal está previsto para ter-
minar no próximo dia 31. “É fundamen-
tal que o governo mantenha essa desone-
ração por mais 6 ou 12 meses. O IDV está
justamente demonstrando junto ao gover-
no a necessidade de que ela seja renova-
da”, diz o presidente do instituto, Fernan-
do de Castro.

A expansão também impactou as vendas
de eletroeletrônicos, como os itens da linha
marrom (TV, DVD etc), que subiram 12,13%,
em média, no mesmo intervalo.

A pesquisa foi realizada com 35 grandes
redes varejistas do país, como Grupo Pão
de Açúcar, Magazine Luiza e Tok&Stok.

Em 2011, o faturamento do varejo che-
gou a R$ 776 bilhões, excluindo dados de
veículos e peças automotivas. Para este ano,
a projeção do IDV é ultrapassar a marca
de R$ 800 bilhões. UOL

Venda de produtos da
linha branca cresce 23%

com redução de IPI

Pesquisa mostra que
trabalhador quer mais
tempo livre para não
pensar em trabalho

trabalho, enquanto que
36,2% não sentiriam dife-
rença porque cumprem
jornada de trabalho supe-
rior as 44 horas semanais
previstas na legislação.
Entre os que usariam o
tempo livre para outras ati-
vidades, 24,9% se dedica-
riam à família e às tarefas
de casa; 12,3% dariam pri-
oridade aos estudos;
12,3% usaria o tempo livre
para descansar e 5,7%
aproveitariam esse tempo
para se divertir ou prati-
car esportes.

O estudo mostra ainda
que 45,4% dos entrevista-
do têm dificuldade para se
desligar totalmente do tra-
balho ao fim da jornada
diária. Argumentam que
precisam ficar de pronti-
dão para fazer alguma ati-
vidade extraordinária
(26,0%); planejar ou de-
senvolver alguma ativida-
de de trabalho usando a
internet ou o telefone ce-
lular (8%); ou que preci-
sam aprender mais sobre
o próprio trabalho (7,2%).
Há ainda quem informa ter
outros trabalhos remune-
rados (4,2%). Abr.

ALEX FERNANDES FRANÇA
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A empresária Graziely Souza

Queiroz recebeu durante toda
 a manhã e tarde de sábado,

17 de março, familiares, amigas e
clientes para a reinauguração de
sua loja: Grazy Modas.

A nova loja está instalada ao
lado da antiga, na rua Levi Car-
neiro, 220, porém mais ampla,
aconchegante, climatizada e

A nova loja está mais ampla e com todas as tendências da moda outono/ inverno 2012

A empresária Grazy Queiroz ao lado do esposo Douglas
Alexandre de Souza recebeu clientes, familiares e
amigos para a inauguração das novas e modernas

instalações de sua loja “Grazy Moda”A empresária Graziely Souza Queiroz Grazy junto às colaboradoras Elizabete e Eliziane

com estacionamento próprio.
A empresária Grazy Quei-

roz se preocupou com cada
detalhe e trouxe para a reinau-
guração a nova coleção Ou-
tono/ Inverno 2012, com todas
as tendências em roupas, cal-
çados, bolsas e acessórios.
Venha conhecer a nova loja e
fazer boas compras!

R. Levy Carneiro, 220 - Tel: 3252-1537 - Nova Esperança
(Ao lado da Ju Cabeleireiros - Paulinho Cabeleireiro)

FOTOS ALMIR CICCHETO E DIV.
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A ACINE – Associa-
ção Comercial e Empre-
sarial de Nova Esperan-
ça e Região oferece às
Empresas Associadas
assessoria jurídica com
o objetivo de orientá-las
em questões comerciais,
cíveis, tributárias, tra-
balhistas etc., tanto no
aspecto preventivo,
quanto na administra-
ção do contencioso, su-
gerindo medidas a to-
mar e visando resguar-
dar seus interesses , além
de dar segurança jurídi-
ca aos atos e decisões da
empresa.

Faz um trabalho de
análise de todos os tipos
de contratos firmados e
avalia os riscos existen-
tes nas negociações rea-
lizadas e procedimentos
adotados.

O trabalho preventi-
vo também consiste no
acompanhamento e
avaliação dos proce-
dimentos internos das
empresas, com a fina-
lidade de que suas ati-
vidades sejam reali-
zadas dentro da legis-
lação, evitando, com
isso, prejuízos poste-
riores.

As Empresas também
são orientadas quanto à

Associação Comercial
e Empresarial oferece

Assessoria Jurídica

Drª  Ana Lúcia Forti Neves – Assessora jurídica da Acine

situação de clientes
inadimplentes, com infor-
mação dos procedimentos
a serem adotados.

A Assessoria Jurídica

funciona com horário
de atendimento de se-
gunda-feira à sexta-fei-
ra das 8h30 às 11h30 e
das 13h30 às 17h.

NOVA ESPERANÇA

Alex Fernandes França
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T
eve início no sábado, 17
de março o Campeona-
to Municipal de Fute-

bol Suíço, edição 2012.
Este ano estão participan-

do Dezoito (18) equipes que
estão divididas em três (03)

Campeonato Municipal de Futebol Suíço
começa com grandes lances e belos gols

De acordo com Michael
Trevisan, um dos
organizadores do

Campeonato “classificam-se
para a segunda fase os três
melhores de cada grupo e o

melhor quarto colocado”

Bom nível técnico
entre as equipes
foi um dos fatores
mais comentados
no último final de
semana, em que
aconteceu a 1ª
rodada

grupos com seis (06) equi-
pes cada.  De acordo com
Michael Trevisan, um dos
organizadores do Campeo-
nato “classificam-se para a
segunda fase os três melho-
res de cada grupo e o me-
lhor quarto colocado. Na
Segunda fase as equipes se-
rão divididas em 2 grupos
com 5 equipes classificando
os dois melhores de cada
grupo para as semifinais.
Nas semifinais o primeiro de
um grupo jogará com o se-
gundo do outro, sendo que
os vencedores desses jogos
decidirão o campeonato e
os perdedores farão a dispu-
ta de 3º lugar”, ressalta Tre-
visan.

Os jogos da primeira ro-
dada foram realizados em
três campos, (Campo do
Amidos Pasquini, Asserne e
Estância Ouro Verde) em
cada campo aconteceram 3
jogos, com grande público
em todos os jogos. A próxi-
ma rodada será amanhã, sá-
bado, dia 24 de março.

Os jogos sempre são rea-
lizados aos sábados a partir
das 14:30.

O Campeonato Municipal
de Futebol Suíço é uma rea-
lização da Prefeitura Muni-
cipal de Nova Esperança e
sua organização é feita pela
Diretoria de Esportes de
Nova Esperança e Liga de
futebol de Nova Esperança.

RESULTADOS DA 1ª RODADA – 17 DE MARÇO
Agro Brasil   3 X 2 Móveis Brasil
Ney Veículos   2 X 1 Supermercado Popular
Fido Dio   1 X 3 Colombo Auto Peças
M.R.G.   1 X 0 Free Way
Amidos Pasquini F. C.   2 X 0 Tropa de Elite F. C.
Conti   2 X 2 Estância Ouro Verde “B”
Estância Ouro Verde   5 X 1 Agro Teles
Asserne   2 X 4 Auto Elétrica Hernandes/Tornopar
100% Arte   2 X 0 Rosa de Ouro/Espaço BS/

Colchões Ortobom

PRÓXIMA RODADA – SÁBADO - 24 DE MARÇO
LOCAL: ASSOCIAÇÃO DA M.R.G.
Hrs EquipeX Equipe Grupo
14:30 FIDO DIO X ASSERNE B
15:30 AGRO BRASIL X NEY VEÍCULOSA
16:30 M.R.G. X MÓVEIS BRASIL A

LOCAL: CAMPO AMIDOS PASQUINI
Hrs Equipe X Equipe Grupo
14:30 Amidos F.c. X Rosa De Ouro/Espaço Bs/ C

   Colchões Ortobom
15:30 Agro Teles X Auto Elétrica Hernandes/TornoparB B
16:30 Free Way X Supermercado Popularcal: A

LOCAL: ESTÂNCIA OURO VERDE
Hrs Equipe X Equipe Grupo
14:30 100% Arte1 x Conti C
15:30 Tropa De Elite F. C.X Estância Ouro Verde “B” C
16:30 Estância Ouro Verdeto X Colombo Auto Peças B

ALEX FERNANDES FRANÇA

NOVA ESPERANÇA
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O
 jovem Claudinei Bras-
sal Bueno, de 31 anos,
cometeu suicídio por

enforcamento, na tarde de
terça-feira, 20, em um sítio
localizado na estrada Bom
Jesus, em Nova Esperança,
porém seu corpo foi encon-
trado somente por volta das
08 horas da manhã, do dia
seguinte, quarta-feira, 21,
pendurado em um pé de eu-
calipto pela própria cinta
amarrada ao pescoço. Ele
morava nas proximidades
do Jardim Salvaterra.

As Polícias Civil e Militar,
Corpo de Bombeiros e o Ins-
tituto Médico Legal foram
acionados e compareceram
ao local da ocorrência para
tomar os procedimentos ca-
bíveis ao fato.

De acordo com Marcos
Brassal Bueno, irmão do fa-
lecido “ele havia tido um
desentendimento com a es-
posa, mas a situação já es-
tava resolvida. Quando foi
ontem (20) ele me ligou per-
guntando se eu ia na célula
(estudo bíblico) eu peguei e
falei que iria. Eu perguntei
se ele (Claudinei) iria. Ele
falou que estava muito tris-
te, no meio de uma planta-
ção de eucalipto e que iria
tirar a própria vida.”, conta
emocionado, que comple-
mentou dizendo: “Não faça
isto não meu irmão. Pense
na sua família. Na nossa
mãe, em nosso pai. Daí eu
vinha falando com ele o tem-
po todo. Conversamos du-
rante uns 20 minutos. Daí
ele falou assim: “o diabo vai
tirar a minha vida”. Eu res-
pondi: “Não deixa ele tirar
não, enquanto isso percebi
pelo telefone  que ele come-
çou a se sufocar, a respira-
ção foi ficando ofegante. O
meu celular ficou ligado
mais uns 10 minutos e eu
chamava pelo nome dele e
nada dele responder, O sui-
cídio foi às 14:34 de ontem
e só conseguimos localizar
o corpo hoje cedo. Pensa-
mos que o desaparecimen-
to fosse algum efeito da dro-
ga. Ele tinha parado de usar,
mas pelo jeito voltou a usar”,
contou Marcos.

04 IRMÃOS
No momento em que fa-

lava com a nossa reporta-
gem, um grande fluxo de
pessoas, composta por al-
guns familiares, amigos e
curiosos descia para as ime-
diações do local do suicídio.

TRAGÉDIA

Homem comete suicídio por enforcamento na Estrada
Bom Jesus e corpo só é encontrado no dia seguinte

Claudinei Brassal
Bueno, de 31 anos,
foi encontrado na
manhã de quarta-
feira, 21, pendurado
em um pé de
eucalipto pela
própria cinta
amarrada ao
pescoço. A cena
chocou familiares,
amigos e populares
que se dirigiram ao
local do suicídio

A equipe do Instituto
Médico Legal de

Paranavaí retirou o
corpo do local para a

realização dos
procedimentos

necessários

Claudinei Brassal
Bueno, de 31

anos, cometeu
suicídio por

enforcamento.
Seu corpo foi

encontrado 18
horas depois em

meio a uma
plantação de

eucalipto

Enquanto tentava falar com
Claudinei pelo celular,seu
irmão Marcos, já em situa-
ção de desespero, percebe-
ra que algo de pior poderia
ter acontecido. Questionado
pela reportagem do Noroes-
te sobre uma eventual en-
fermidade do irmão como
por exemplo depressão,
Marcos foi direto e disse:
“Ele estava começando a ir
à igreja comigo. Eu pergun-
tei a ele o que tinha aconte-
cido e ele falou assim: “olha,
eu pequei. Peguei R$20,00
em drogas com um cara e es-
tou no meio do eucalipto pra
dar fim à minha vida. Foi
basicamente isto que con-
versamos”, relata, bastante
emocionado Marcos Brassal
Bueno.

Ainda segundo Marcos,
Claudinei, que tinha uma fi-

lha de 07 anos, embora se-
parado da  esposa estava
procurando manter um bom
relacionamento com ela.
“Ele vinha, pegava a meni-
na aos finais de semana, fi-
cando com ela aos sábados
e domingos, mas conversa-
va numa boa com a ex-es-
posa”, declarou. “Éramos
em 04 irmãos. É uma pena
o que aconteceu aqui”, res-
saltou Marcos Brassal Bue-
no.

AFASTAMENTO
DO TRABALHO
Segundo Marcos, o irmão

falecido trabalhava há cer-
ca de 01 ano em Maringá e
era funcionário de uma em-
presa de Engenharia. “Ele es-
tava afastado fazia uns 08
meses da firma, devido à
queda de uma viga da cons-

trução em sua coluna. Esta
semana ele tinha ido no
médico que prorrogou para
mais 30 dias o seu afasta-
mento”.

Visivelmente abalado, o
outro irmão do falecido,
Vandeir Brassal Bueno, de
28 anos,  disse que Clau-
dinei até tinha ido à igreja
no domingo (18) e atribui
o fato ao uso de drogas.
“Ele usava pedra (crack)”,
conta Marcos em tom de
alerta aos que utilizam en-
torpecentes.

Vandeir informou que
Claudinei há tempos já fala-
va em suicídio. “Ele disse
que esses dias foi até Marin-
gá, entrou na frente de um
carro mas o motorista não
“quis me atropelar”, ele dis-
se isso daí pra mim esta se-
mana. Quando foi ontem
(20) acontecei isto daí”, con-
ta e começa a se derramar
em prantos ao lembrar da
convivência com o irmão.

Ao tentar ligar no celu-
lar do falecido, à medida
que adentrava à mata, o
som do aparelho ia fican-
do mais forte, fator que
contribuiu na localização
do corpo. Foi o próprio
Vandeir que se deparou
com o corpo do irmão pen-
durado na árvore, inerte
em meio à plantação de
eucaliptos. Logo em segui-
da, acompanhado por uma
pequena multidão que se
formou nas imediações da
Estrada Bom Jesus, o cor-
po foi retirado da árvore e
colocado na ambulância
do Instituto Médico Legal,
sendo encaminhado até
Paranavaí para os procedi-
mentos cabíveis. O fato de
que as duas Funerárias da
cidade chegaram ao mesmo
tempo causou estranheza
aos populares e familiares
presentes. O sepultamento
aconteceu na manhã de
ontem, quinta-feira,22, no
Cemitério Municipal,  num
clima de grande comoção.

“Ele falou que estava
muito triste, no meio de

uma plantação de
eucalipto e que iria tirar a

própria vida. “Eu disse
não faça isto não meu
irmão. Pense na sua

família. Na nossa mãe, em
nosso pai.”, contou Marcos

Brassal Bueno,
irmão de Claudinei

Agentes da Polícia Fede-
ral cumprem nesta quinta-
feira (22) mandados de pri-
são contra duas pessoas
responsáveis por um blog que
faria apologia de crimes de
intolerância contra mulheres,
negros, gays, nordestinos e
judeus, além da incitação do

Ao tentar ligar no celular
do falecido, à medida que
adentrava à mata, o som
do aparelho ia ficando

mais forte, fator que
contribuiu na localização

do corpo. Foi o próprio
Vandeir (foto) que se

deparou com o corpo do
irmão pendurado na

árvore, inerte em meio à
plantação de eucaliptos

PF faz operação no Paraná e no DF contra
autores de blog racista e homofóbico

estupro de menores.
Os dois procurados,

Emerson Eduardo Rodrigues
e Marcelo Valle Silveira Me-
llo, moram em Curitiba (PR)
e Brasília (DF), respectiva-
mente. Segundo a PF, há
meses os dois postavam
mensagens discriminatórias,

o que fez o blog ser alvo do
número recorde de 69.729
reclamações ao Ministério
Público Federal e à ONG Sa-
fernet.

Dentre os conteúdos pu-
blicados pelos criminosos na
página, havia manifestações
de apoio a Wellington Me-

nezes de Oliveira, 23, que
em 2011 atacou a tiros uma
escola em Realengo, no Rio
de Janeiro, matando 12 ado-
lescentes. A polícia cumpri-
rá também mandados de
busca e apreensão nas casas
e locais de trabalho dos dois
blogueiros. UOL
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Comarca de Nova
Esperança tem nova

promotora substituta
Natural do Esta-

do da Bahia, to-
mou posse na se-
ção Judiciária de
Nova Esperança a
nova Promotora
Substituta da Co-
marca,  Drª Ana
Vanessa Fernan-
des Bezerra. Re-
cém chegada no
município, atuou
por 11 meses na
cidade de Guairá.
Graduada em Di-
reito pela Pontifí-
cia Universidade
Católica de Minas Gerais
e Pós Graduada pela mes-
ma Universidade em Di-
reito Processual. Drª Ana
Vanessa Fernandes Be-
zerra disse que está se
sentindo muito bem em

Drª Ana Vanessa Fernandes Bezerra -
Promotora Substituta da Comarca

Nova Esperança e que já
está se adaptando à roti-
na e esforços que os tra-
balhos exigem. Seja bem
vinda à nossa comunida-
de e sucesso na sua vida
profissional.

Quem é ele? A quem

Davi está se referindo?

Todo ser humano gosta-

ria de ser uma pessoa

com as características

que o salmista descreve

aqui. Este salmo fala de

frutos, de abundância,

de uma permanente

produtividade e de pros-

peridade.

A Bíblia, e particular-

mente os livros dos Sal-

mos e dos Provérbios,

ensinam que Deus dese-

ja filhos prósperos em

todas as áreas da vida.

Você pode sonhar com

um casamento cheio

de amor, uma carreira

profissional de êxito,

títulos universitários,

realização pessoal,

equilíbrio financeiro,

filhos prósperos e rela-

cionamentos enrique-

cedores. Nada disso

diverge da vida cristã.

Mas essas coisas não

podem ser o propósito

da sua existência, e sim

o resultado de algo

mais profundo.

Se você fizer da pros-

peridade a razão de sua

vida, poderá chegar ao

fim dos seus dias sem

nada, ou talvez com

algo, mas vazio e frus-

trado. Você terá corrido

na direção errada. A

meta estava no sul e você

foi para o norte.

No salmo de hoje, o

homem próspero é com-

parado com uma árvo-

re cheia de frutos. Os fru-

tos abundantes e as fo-

lhas verdes dessa árvo-

re são o resultado de es-

PARA VOCÊ MEDITAR...

JUNTO ÀS ÁGUAS
“Ele é como árvore plantada junto a corrente

de águas, que, no devido tempo, dá o seu
fruto, e cuja folhagem não murcha; e tudo

quanto ele faz será bem-sucedido”. Sal. 1:3.

tar junto à corrente de
águas, pois elas são sua
fonte de vida e energia.
Enquanto o humanismo
ensina que há energia e
força dentro de você, o
cristianismo enfatiza
que você precisa buscar
essa energia em Jesus, a
fonte de vida.

Uma árvore sem água
morre ou, na melhor das
hipóteses, aparenta es-
tar viva, mas não dá fru-
tos. Até as palmeiras no
deserto precisam apro-
fundar suas raízes em
busca de água. Como
pode existir uma vida de
êxito sem Jesus?

Quando você empre-
ende uma viagem atra-
vés de seu mundo interi-
or, se depara com pas-
sagens escuras que as
lanternas de seu racio-
nalismo não conseguem
iluminar. É algo doloro-
so, contraditório e de-
vastador. Mas é real. É
absurdo negar esse fato.
Como também é absur-
do pensar que dessa fon-
te seca pode brotar vida
sem a intervenção de Al-
guém que está acima do
ser humano.

Você quer ter sucesso
que abranja todas as
áreas da vida? Antes de
encarar os desafios de
hoje, pense que só será
realmente feliz aquele
que for como “árvore
plantada junto a corren-
te de águas, que, no de-
vido tempo, dá o seu fru-
to, e cuja folhagem não
murcha”. Pr. Alejandro
Bullón

JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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“Médico não pode induzir paciente sobre qual farmácia deve
mandar manipular o seu remédio”, alerta Promotor de Justiça

“O paciente tem o direito de escolher o médico e também tem o direito de escolher o
laboratório ou farmácia para fazer exames ou adquirir medicamentos, de forma que,
em tese, não é recomendável que o médico indique ‘laboratório’ ou ‘farmácia’ de sua
preferência, menos ainda quando esta indicação tenha como efeito receber comissão

pela venda de remédios ou exames”, ressaltou Dr. Nivaldo Bazoti

“Desconheço tais fatos, porém,
se verdadeiros, estará o
médico agindo em afronta ao
direito do consumidor, que tem
o direito de comprar o
medicamento na farmácia de
sua escolha, inclusive
pesquisando o melhor preço.
Estará também induzindo a
concorrência desleal do
comércio, dando margem, 
inclusive, a se questionar se
estaria levando alguma
vantagem na venda dos
 medicamentos prescritos pelo
mesmo. O médico deve se ater
à prescrição do medicamento
adequado ao paciente. Indicar
uma farmácia poderá ter o
condão de desqualificar a
qualidade dos serviços
prestados por outras, e essa
função cabe aos órgãos
competentes e não ao médico”
- Dr. Wanderley Manoel da
Silva – Chefe do Cartório da
Vara Cível

“Isto é totalmente antiético.
Foge das atribuições do

médico. Já vi amigos meus
receberem uma receita

médica grampeada com o
nome de uma determinada
farmácia. Cabe ao médico

apenas medicar. A escolha
da farmácia é livre” - Pedro
Paulo Quirino de Mello –

Auxiliar Judiciário da Vara
do Trabalho.

“Eu acredito que este
procedimento além de

antiético é ilegal. Fere o
Código de Ética dos

Médicos, que não podem
indicar uma determinada
empresa. Na verdade, se

eles estão indicando é
porque estão recebendo

algum benefício em troca.
Isto já é uma ilegalidade.O

Código de Defesa do
Consumidor veda esta

prática. Ele tem que ter a
liberdade para escolher o
produto que quer e onde

comprar. Tem que ter essa
possibilidade de escolher

aquilo que melhor convém a
ele”  - Drª Lílian Renata de

Almeida Turcato –
Assessora da Promotoria.

“Esta prática é totalmente
reprovável. Primeiro porque

fere a questão da livre
concorrência entre as

farmácias. Isto faz com que
o seu cliente acabe

comprando em um lugar até
mesmo mais caro do que

outro local só porque se está
recebendo uma comissão.

Se a comissão é paga,
logicamente quem paga esta
comissão é o paciente. – Dr.

Robson Fumagalli –
Advogado e Presidente do

Conselho de Segurança.

“Esta prática é contrária ao
que prega o Código de
Defesa do Consumidor. Um
princípio básico é a
liberdade de escolha do
profissional e a clínica. Nós
temos ótimas empresas na
cidade em se tratando de
farmácias e dentre estas as
de manipulação. Maringá
também tem ótimas.
Quando o médico indica
uma, ele está cerceando a
decisão do paciente.
Realmente isto não é legal e
é uma atitude que deve ser
coibida. A lei é clara e o
profissional tem que saber
que quando se indica, tem
no mínimo indicar 03 nomes
de farmácias, para que o
consumidor escolha. Sobre
o pagamento de comissões,
pra não dizer criminosa, no
mínimo é uma falta de ética
muito grave” -  Dr. Edson
Olivatti – Advogado e
Presidente da OAB – Nova
Esperança.

“Esta é uma situação que
deve ser revista,
combatida. O pagamento
de comissões além de ser
uma prática ilegal,
reprovável, é um crime
isto, ela traz além de
situações ruim para o
consumidor, como por
exemplo o aumento do
custo, pois se há um
pagamento de propina e o
repasse é feito quem vai
sofrer é o lado mais fraco
da relação que é o
consumidor”  –
Dr. Wendel Ricardo
Neves – Advogado.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

V
ocê iria a um médico
sabendo que ele rece-
be da farmácia comis-

são do que prescreve ao pa-
ciente? O Fantástico, da
Rede Globo de Televisão,
levou ao ar e publicou re-
centemente em seu site
uma matéria que trata de
uma denúncia grave.

Foram exibidas situa-
ções que já foram muito
faladas, mas que até hoje
não tinham sido mostra-
das: o pagamento de co-
missões a médicos para
que eles indiquem farmá-
cias, dentre estas, as de
manipulação. Segundo a
reportagem do Programa, o
percentual repassado ao
médico varia entre 25% e
45% do total das receitas
encaminhadas à farmácia,
uma prática proibida pelos
códigos.

Você deve conhecer esta
situação: o paciente sai do
consultório do médico
com o endereço da farmá-
cia colado na receita ou
induzido pelo profissional
para que procure determi-
nada farmácia para com-
prar ou manipular o seu
remédio. Existem casos
em que o médico não en-
trega a receita ao paciente.
Diz em qual farmácia ele
deve ir e manda direta-
mente a receita para o far-
macêutico manipular o re-
médio, prática ilegal.

Para investigar por que
muitos médicos encami-
nham pacientes direto
para uma determinada far-
mácia, durante dois me-
ses, o repórter Eduardo
Faustini se apresentou
como doutor Carlos Rena-
to, endocrinologista. Fez
contatos com farmácias de
manipulação no Rio de Ja-
neiro, Curitiba e Salvador.

Descobriu que elas ofe-
recem comissões aos mé-
dicos - uma prática proi-
bida pelos códigos de éti-
ca. O comportamento an-
tiético e criminoso de al-
guns profissionais acaba
prejudicando os que traba-
lham dentro da lei. A far-
macêutica de Curitiba, Ci-
bele Kurkievicz, que não
faz acordo com médicos,
diz que perde clientes: “A
gente poderia estar muito
melhor se não fosse esse
trabalho antiético. Não
pago comissão para médi-
co. Nunca paguei e nunca

* Reportagem do
Fantástico descobriu
Farmácias que
oferecem comissões
aos médicos - uma
prática proibida pelos
códigos de ética. O
comportamento
antiético e criminoso
de alguns
profissionais acaba
prejudicando os que
trabalham dentro
da lei.
* Se você sair do
consultório médico
sendo induzido pelo
profissional para que
procure determinada
farmácia para comprar
ou manipular o seu
remédio, denuncie!

vou pagar”.
“Se algum médico dis-

ser que acredita que esses
30%, 45% que ele está re-
cebendo está vindo da far-
mácia, ele é extremamen-
te ingênuo, porque não é
da farmácia que está vin-
do. É do bolso do pacien-
te”, lembra o médico Djal-
ma.

O Conselho Federal de
Farmácia diz que farma-
cêuticos que oferecem co-
missões podem ser puni-
dos.

“Nosso código de ética
previne que acumpliciar-
se com outras profissões
poderá dar em até um ano
de suspensão dos direitos
profissionais ou até a cas-
sação de direitos”, explica
Jaldo Santos, do Conselho
Federal de Farmácia.

“Entendemos que para o
conselho é uma falta gra-
víssima o médico partici-
par de uma fraude dessas”,
afirma Desiré Callegari.

“Isso é caso de polícia.
Os pacientes estão sendo
roubados. Roubados e o
médico está ajudando a
roubá-los. Isso é prostitui-
ção da medicina”, lembra
Djalma.

PAGAMENTO DE
COMISSÕES A
MÉDICOS
Em 2010 foram divul-

gados casos de médicos
que recebiam comissões
pela indicação de far-
mácias a seus pacientes.
Para evitar problemas,
no momento de procu-
rar  uma farmácia de
manipulação com a re-
ceita em mãos, o Conse-
lho Federal de Farmácia
(CFF) afirmou na repor-
tagem que o consumi-
dor precisa ter a sua li-
berdade respeitada. O
objetivo é evitar a cria-
ção de um vínculo co-
mercial entre médicos e
farmácias.

“A escolha é um direito
do consumidor. Se ele não
conhece nenhuma farmá-
cia de manipulação, deve
solicitar ao médico a indi-
cação de pelo menos três
estabelecimentos. Indicar
apenas um não é ético.

Além disso, o paciente
não deve permitir nunca
que sua receita seja envia-
da do consultório direto
para a farmácia”, alerta a
presidente regional da As-
sociação Nacional de Far-
macêuticos Magistrais
(Anfarmag), Dagmar Tere-
zinha Kessler.

Uma das dicas para re-
conhecer estabelecimen-
tos confiáveis é verificar
se os documentos forne-
cidos pela Anvisa, pelo
CRF e pela vigilância sa-
nitária local estão expos-
tos aos clientes e dentro
do prazo de validade. “O
certificado de regularida-
de perante o Conselho
Regional mostra o horá-
rio de funcionamento da
farmácia e diz quem é seu
responsável técnico; a li-
cença sanitária munici-
pal e a autorização de
funcionamento liberada
pela Anvisa são docu-
mentos renovados anual-

mente”, explicou na épo-
ca até então Dagmar Te-
rezinha Kessler, presi-
dente da regional parana-
ense da Associação Naci-
onal de Farmacêuticos
Magistrais (Anfarmag).

MINISTÉRIO
PÚBLICO
Baseada na matéria do

Fantástico, a reportagem
do Jornal Noroeste procu-
rou o representante do
Ministério Público em
Nova Esperança, Dr. Niva-
do Bazoti que informou
que, de acordo com o Ar-
tigo 56 do Código de Ética
Médica, em dois disposi-
tivos é vedado ao médico:

Art. 56: Desrespeitar o
direito do Paciente de
decidir livremente sobre
a execução de práticas di-
agnósticas ou terapêuti-
cas, salvo em caso de imi-
nente perigo de vida.

Art. 87: Remunerar ou
receber comissão ou van-
tagens por pacientes en-
caminhado ou recebido,
por serviços não efetiva-
mente prestados.

“O paciente tem o di-
reito de escolher o médi-
co e também tem o direi-
to de escolher o laborató-
rio ou farmácia para fazer
exames ou adquirir me-
dicamentos, de forma que,
em tese, não é recomendá-
vel que o médico indique
‘laboratório’ ou ‘farmácia’
de sua preferência, menos
ainda quando esta indica-
ção tenha como efeito re-
ceber comissão pela ven-
da de remédios ou exa-
mes”, ressaltou Dr. Nival-
do Bazoti.

“E se o paciente per-
guntar ao médico onde
deve fazer os exames?”,
lembra Bazoti.

“Da mesma forma é re-
comendável ao médico
não indicar; se é que, se
o paciente perguntar,
desde que não tenha ob-
jetivo de auferir vanta-
gem, inclusive econômi-
ca, poderia positivar,
mas nunca negativar la-
boratório ou farmácia,
pois, se tem alguma in-
formação negativa sobre
farmácia ou laboratório
que de alguma forma pro-
ceda ilicitamente, deve
representar ao órgão fis-
calizador; absolutamente
inapropriado é o médico
dizer que ‘só aceita exa-
mes ou remédios de tra-
tamento de determinado
laboratório ou exame’.

Sobre o paciente do
SUS, os exames e medica-
mentos serão realizados/
fornecidos no laboratório
ou farmácia conveniados
com o SUS”, concluiu o
Promotor de Justiça, Dr.
Nivaldo Bazoti.

A matéria na íntegra
está disponível no site:

F h t t p : / /
fantastico.globo.com/Jor-
n a l i s m o / F A N T / 0 ,
MUL1573240-15605,00-

FONTES: Código de
Ética Comentado. 3ª

edição. editora OAB/SC,
Léo Meyer Coutinho e

Gazeta do Povo.

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA

QUAL A SUA OPINIÃO
SOBRE ESTE ASSUNTO?
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Amazon Eventos - Reduto de festas da sociedade de Nova Esperança e região

Em apenas 03 se-
manas de veicula-
ção no Jornal No-

roeste, a venda de con-
vites supera as expec-
tativas mais otimistas.
Novidades marcam o
evento neste ano, além
da realização no Ama-
zon Eventos, reduto de
festas da sociedade de
Nova Esperança e re-
gião, o Buffet Rosa de
Ouro, Raphael Guima-
rães Fotografias, Rica’s
Decorações e Flor e Art
também somam nesta
parceria de sucesso.

Personalidades políti-
cas e sociais estão con-
firmando presenças
neste evento que é re-
ferência na região No-
roeste.

Personalidades confirmam presenças
no 17º Jantar de Aniversário do

Jornal Noroeste, no Amazon Eventos

Empresário João Eduardo Pasquini

Prefeito de Atalaia Nilson Martins

Após concluir com recursos do
governo japonês e também recur-
sos próprios do município uma am-
pla reforma na estrutura do Hospi-
tal Municipal, com aquisição de
aparelhos de última geração, e,
contratação através de concursos
para médicos com especializa-
ções até então nunca oferecidas
para a população de Nova Espe-
rança a  Prefeita Maly Bennati e
equipe se esforçam agora para os
ajustes finais no Hospital Munici-
pal, para que o atendimento a co-
munidade de Nova Esperança seja
o tão desejado por esta adminis-
tração que tem na Saúde uma de
suas prioridades.

Prefeita se esforça para Saúde
em Nova Esperança ser referência
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ELEIÇÕES PARA PRESIDENCIA DA ASSOCIAÇÃO DA VILA GRANADA.

A ASSOCIAÇÃO DA VILA GRANADA CONVIDA TODOS OS MORADORES DO
BAIRRO PARA PARTICIPAR DAS ELEIÇÕES PARA PRESIDENCIA DA ASSOCIAÇÃO
DO BAIRRO, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 31 DE MARÇO DE 2012 DAS 8:00 À 17:00
HORAS NO SALÃO SANTA TEREZINHA.

QUEM TIVER INTERESSE DE APRESENTAR A CHAPA, SE MANIFESTE ATÉ O DIA
29 DE MARÇO DE 2012, PARA CONCORRER AS ELEIÇÕES CONTRA A CHAPA Nº 02.

CHAPA Nº 02

PRESIDENTE: JOSÉ ABILIO IRMÃO
VICE PRESIDENTE: MARIA GERALDA SILVA DIAS
TESOUREIRO: DEMORIER RAIMUNDO DA SILVA
2º TESOUREIRO: ANDERSON CABRAL DIAS
1º SECRETARIO: MARCIA APARECIDA XAVIER
2º SECRETARIO: EDILEUZA RODRIGUES DA SILVA
1º FISCAL : ELCIO CARNEIRO
2º FISCAL : JOSÉ CARLOS ASSIS RODRIGUES
1º  DELEGADO: ISRAEL RODRIGUES SALES
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