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E o mundo não acabou...
Se você conseguiu ler o 
título acima, com certeza, 
assim como eu você sabe 
que o mundo não acabou 
no dia de hoje, 21 de de-
zembro de 2012.
Hoje milhões de mensagens 
circularão nas redes socias 
pela internet reforçando o 
título acima. Talvez alguns 
vão ironizar o fato de ter 
sobrevivido!
A notícia que ganhou re-
percusão na mídia nacional 
e internacional não passa 
de um mito sobre o desapa-
recimento dos maias, essa 
lenda de 'sumiço' de civili-
zação ganhou vigor devido 
a interpretações apocalípti-
cas de dois de seus monu-
mentos. Pág. 14

MONTAGEM ILUSTRATIVA

Paraná é 
líder na 

geração de 
empregos no 
Sul em 2012 

O Paraná é o estado do 
Sul que mais ampliou o nú-
mero de empregos de janei-
ro a novembro. Descontadas 
as vagas fechadas, o Estado 
teve um saldo de 132.623 
novos empregos com cartei-
ra assinada, o que representa 
aumento de 5,30%. Pág. 6

Construtora Manzotti entrega Auto 
Posto RR padrão Shell em Paranavaí

Pág. 2

Justiça Eleitoral 
diploma prefeitos 

e vereadores da 
Comarca de Alto 

Paraná
A Justiça Eleitoral de Alto Paraná 

realizou na noite de quinta-feira, 13 
de dezembro na Casa da Cultura a 

cerimônia de diplomação dos eleitos 
em outubro de 2012. Pág. 4 
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Construtora Manzotti entrega Auto Posto RR padrão Shell em Paranavaí

A Construtora Man-
zotti entregou recente-
mente um posto de com-
bustível padrão “Shell” na 
cidade de Paranavaí: Auto 
Posto RR. 

Dirigida pelo enge-
nheiro civil, Eduardo 
Manzotti, a Construtora 
Manzotti é credenciada 
junto a Petrobrás, o que 
faz a empresa novaespe-
rancense possuir uma ga-
leria de quadros em sua 
sede com Postos da marca 
“BR” uma das empresas 
mais respeitadas do mun-
do, de acordo com pes-
quisa do Reputation Ins-
titute - Empresa privada 
de assessoria e pesquisa, 
com sede em Nova York.

A obra executada em 
Paranavaí – Auto Posto 
RR, teve um significado 
ainda maior para o enge-
nheiro Eduardo Manzot-
ti, já que foi o primeiro 
posto executado “padrão 
mundial Shell” pela Cons-
trutora Manzotti.

A Shell é um grupo 
global de empresas pe-
troquímicas e de energia 
com sede em Haia (na 

Holanda), atualmente 
está em mais de 80 países 
com 90.000 funcionários, 
produzindo 3,2 milhões: 
barris de gás e petróleo 
por dia, 43.000: postos de 
serviço no mundo e mais 
de 30 refinarias e instala-
ções químicas em opera-
ção.

“Devido a grandiosi-
dade do grupo Shell a res-
ponsabilidade na execu-
ção da obra era enorme. 
O Auto Posto RR segue o 
mesmo padrão Shell dos 
demais Postos da com-
panhia espalhados pelo 
mundo. Se você chegar 
no Auto Posto RR em Pa-
ranavaí e tiver a oportu-
nidade de conhecer um 
Posto Shell nos Estados 
Unidos perceberá que a 
padronização é mesma”, 
salientou o engenheiro 
Eduardo Manzotti.

Com modernas insta-
lações e equipamentos pa-
drão Shell de qualidade, 
o empreendimento visa 
atender com qualidade e 
eficiência seus clientes. 
Além do abastecimento, o 
estabelecimento traz ou-
tras novidades.

De acordo com o enge-
nheiro Eduardo Manzotti, 
“planejamos e montamos 

a estrutura para ser um 
dos melhores postos da 
cidade. Para melhor aten-
der seus clientes, o posto 
conta com quatro ilhas, 
com bicos para o abaste-
cimento tanto da gasolina 
Shell V-Power, como Eta-
nol e Diesel, e pontos de 
troca de óleo, lavagem e 
lubricação numa área de 
1.104 m2 e a Construtora 
Manzotti executou tudo 
dentro do previsto”, disse.

A Constutora Manzot-
ti possui grandes obras 
concluídas no Aeroporto 
de Maringá e nos mais 
diversos segmentos como 
no setor sucroalcooleiro, 
combustíveis e em diver-
sas cidades da região no-
roeste do Paraná.

Experiência e qualida-
de nos serviços são des-
taques da Construtora 
Manzotti que ao longo 
dos anos tem conquistado 
o mercado com projetos 
na edificação de edifícios 
residenciais e comerciais, 
com a realização de obras 
que primam pela riqueza 
em detalhes e arquitetura 
sofisticada, sempre com 
atendimento que busca 
a excelência e profissio-
nais qualificados, o que 
proporciona segurança 

e agilidade nos serviços 
prestados.

“Tudo é executado 
dentro do prazo previsto, 
a beleza e modernidade 
do projeto, com a quali-
dade do material empre-
gado respaldam o com-
promisso e a seriedade 
da empresa.”, salientou 
o engenheiro Eduardo 
Manzotti, proprietário da 
Construtora Manzotti.

 “Cada obra que execu-
tamos vejo como um sinal 
de impulso para o cresci-
mento e desenvolvimen-
to em todos os setores 
da economia”, concluiu 
otimista o engenheiro 
Eduardo Manzotti.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA

Localizado na avenida Tancredo Neves em Paranavaí o 
Auto Posto RR foi executado pela Construtora Manzotti 
no padrão mundial Shell

Av. 14 de Dezembro, 778 
Tel: 3252-5000

No espaço “Shell Select” o cliente encontra uma loja projetada para atender as mais variadas necessidades. 
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Opinião do Blog
A Bela Adormecida
A Companhia de Dança Nara 

Carolina de Nova Esperança  apre-
sentou em seu excelente Espaço Cul-
tural com o seu Corpo de Ballet, um 
espetáculo  de Ballet Musical de rara 
beleza, de encher os olhos. Com um 
público muito atento, foi apresenta-
do o espetáculo de “ A Bela Adorme-
cida”, baseado no ballet de repertó-
rio de Kirov Ballet de Leningrad, sob 
a ótica da coreógrafa Nara Carolina. 
Com coreografia de Nara Carolina e 
Marius Petita, conseguiram montar 
um belo trabalho com suas bailari-
nas, além de muito bem ensaiadas, 
com  figurinos, cenários, bordados e 
apliques, adereços,   guarda-roupa, 
iluminação e sonorização,  impecá-
veis. Num trabalho moderníssimo, 
associando o ballet clássico com jazz 
e hip hop, a companhia de Dança 
Nara Carolina mostrou um trabalho 
que faria sucesso em qualquer lugar, 
pois tenho assistido espetáculos des-
ta natureza em diversos locais como 
o Callil Haddad em Maringá, não 
chegando nem aos pés do excelente 
espetáculo apresentado em Nova 
Esperança. Como são muitas bai-
larinas,  bailarinos e colaboradores, 
seria difícil nominá-los todos aqui. 
Mas deixo  um abraço especial à 
formanda  Ana Caroline Farias pelo 
convite e a todos vocês que engran-
decem a dança clássica e popular e  
também a Diretora Geral e Artística 
do espetáculo, Nara Carolina.

Corinthians, do inferno ao céu
Seguindo a sina de seu padroeiro 

São Jorge, raro, muito raro times no 
mundo que tem a garra e determi-
nação corintiana. Depois de passar 
momentos difíceis na segunda di-
visão do Campeonato Brasileiro, o 
time deu a volta por cima e chegou 
aos píncaros da glória.  Com sua 
torcida fantástica, pois mais de 25 
mil corintianos invadiram as terras 
japonesas, o timão calou a boca de 
muitos cronistas que teimam em elo-
giar só o futebol internacional, inclu-
sive o medíocre futebol inglês. O jogo 
foi difícil pois estava em jogo um 
título mundial de clubes.  No final, 
Corinthians venceu por 1 x 0 o Chel-
sea da Inglaterra e é o  Campeão do 

Mundo.  Não tem prá ninguém. Real 
Madrid, Manchester United, Milan, 
Bayern de Munique, Benfica, São 
Paulo, Boca Júnior, Santos, Grêmio 
Portoalegrense, Flamengo, Atlético 
Paranaense, PSG, Coritiba, enfim, 
todos  os times terão que ajoelhar e 
reverenciar o Corinthians, “ the best 
team of the world” (o melhor time do 
mundo), pelo menos até dezembro 
de 2013.

Mais uma vez, passou em 
branco!

Novamente passou em branco o 
aniversário da cidade de Nova Espe-
rança, 14 de dezembro, o que está se 
tornando rotineiro. Há um desinte-
resse total na realização de comemo-
rações nesse dia que não vem sendo 
comemorado há muito tempo.  Nem 
o Hino Nacional e nem o Hino da 
Cidade de Nova Esperança  se quer 
foram cantados em sua data magna.  
Foi se o tempo em que havia con-
centração cívica, shows, gincanas, 
desfiles, Festa das Nações, Bailes, etc. 
A verdade é que falta gente na Ad-
ministração Pública para encabeçar 
esse tipo de realização. Os que têm aí 
são incompetentes e não tem o míni-
mo tino para este tipo de coisa. Fica 
aí uma sugestão a próxima Adminis-
tração para olhar com carinho para 
as festividades alusivas ao nosso mu-
nicípio.  “Não devemos esquecer que 
povo sem história é povo fadado ao 
esquecimento.”

Fratura de pênis
Entende-se por fratura, a rutura 

ou solução de continuidade em osso 
ou cartilagem No caso da fratura de 
pênis, é o rompimento dos corpos ca-
vernosos conseqüente a um   trauma 
durante a ereção. Ocorre quando 
uma força externa é aplicada sobre 
os corpos  cavernosos do pênis  em 
completa ereção. A causa mais co-
mum é quando durante o ato sexual, 
o homem deitado de costa, em  in-
tensa ereção, recebe a mulher que 
senta em seu pênis, cavalgando. De 
repente, o pênis escapa da vagina e a 
mulher senta com todo o seu peso no 
pênis do sujeito, sem estar penetra-
do. A fratura dos corpos cavernosos é 
inevitável.  Sangramento intenso, do-
res, podendo levar o cidadão ao des-

maio. É uma emergência em medici-
na. Outra causa de fratura de pênis 
pode ocorrer quando o sujeito está 
em total ereção, com a namorada, 
em local proibido ou no portão,  no 
carro ou no sofá,  de repente, aparece 
os pais da moça ou uma criança, e o 
sujeito tenta dobrar o pênis rapida-
mente para guardá-lo. O tratamento 
de fratura de pênis é cirúrgico e con-
servador, podendo acontecer uma 
fibrose no local da fratura, fazendo 
com que o pênis não mais endureça, 
levando o homem a uma impotência 
sexual. Recentemente, na Malásia, o 
lutador Ray Magical Elbe, america-
no do Estado de Arizona, teve uma 
fratura de pênis, quando a sua na-
morada durante o ato sexual, com 
um quadril largo, sentou brusca-
mente em seu pênis que estava fora 
da vagina. Muito cuidado neste final 
de ano para que você não sofra uma 
fratura de pênis, pois álcool e sexo 
andam juntos.

Mulher Brasileira
Pesquisa revela que as profundas 

transformações socioeconômicas pe-
las quais o Brasil tem passado nas úl-
timas décadas têm as mulheres como 
protagonistas. Com mais de 100 
milhões de mulheres, representando 
51,5% da população, nos últimos 
20 anos elas passaram a freqüentar 
escolas, trabalhos com carteira as-
sinada,  sonhando em abrir o seu 
próprio negócio, ajudando a fortale-
cer a economia do país. Hoje, elas já 
representam 40% da massa de renda 
total dos brasileiros. Na pesquisa em 
44 cidades brasileiras, identificou os 
perfis mais comuns de nossas mulhe-
res: a) Conservadoras; b) Tradicio-
nais: c) Promissoras; d) Desprovidas; 
e) Lutadoras.

The Voice Brasil
Ellen Oléria é a grande vencedo-

ra do programa da Rede Globo – The 
Voice Brasil.

Além do Prêmio de 500 mil reais, 
Ellen ganhou um contrato com a 
Universal Music. Na minha opinião 
foi o melhor programa realizado aos 
domingos de todos os tempos. Com 
uma excelente apresentação de Tia-
go Leifert, que demonstrou toda sua 
simpatia, o programa contou com 
uma excelente estrutura para a apre-
sentação dos participantes. Quantos 
artistas temos no Brasil. Vozes que 
encantaram...

Pingos no Facebook
Agradeço as pessoas que presti-

giam o Pingos e Respingos via face-
book: Edson Andrade, Sônia Daco-
me, Wanderley Cadamuro, Silvanio 
Andrade, Franciele Moura, Carlos 
Henrique da Silva, Elis Regina Da-

come, Rosemeiry Farias, Ossamu 
Hashimoto, Vanessa Ido, Ivo Rodri-
gues Santos, Lilian Olivatti. Ligia 
Tory e Geórgia Alawana.

Que crueldade
Na semana passada, em New-

ton, nos Estados Unidos, mais uma 
escola é vítima de um covarde mas-
sacre. Dessa vez, um jovem de 20 
anos, Adam Lanza, que havia con-
fessado o crime, disse ter brigado e 
matado a sua mãe, pegando diversos 
armamentos em nome de sua mãe, 
foi até a escola que ela trabalhava, 
atirando e matando 20 crianças e 
seis professores, suicidando-se em 
seguida.  O atirador sofria da Sín-
drome de Asperger, uma forma de 
autismo.

Coisas do Cotidiano
• Há dois meses que o telefone 

3252-2128 do Hospital Municipal de 
Nova Esperança  não funciona. Por 
que, não sei. Recentemente, arruma-
ram dois outros números com que 
você poderá falar com o Hospital. 
Anote aí, pois é importante: 3252-
8487 e 3252-3413;

• Há mais de 30 dias o Posto de 
Enfermagem do mesmo Hospital es-
tava sem lâmpada. As enfermeiras 
e auxiliares reclamaram, mas nin-
guém tomou providência. Aí uma 
das colegas de trabalho chamou o 
seu pai que foi ao local, trocando 
as lâmpadas queimadas pelas boas 
do corredor. Agora, estamos com 
as lâmpadas do Posto de Atendi-
mento queimadas. Já disseram que 
serão trocadas só no ano que vem. 
Pode uma coisa dessas? E por fa-
lar no Hospital Municipal, estamos 
com falta de medicamentos básicos, 
aparelhos fundamentais quebrados, 
há tempo. Eu acho que todos nós já 
estamos de saco cheio de tanto falar 
do Hospital Municipal. Quem as-

sumir  o Hospital, terá muito, mas 
muito trabalho a realizar. 

• Parabéns a novaesperancense 
Gláucia Vanessa Gonçalves Ernan-
des, a mais nova médica da cidade;

• Se o bailarino russo Mikhail 
Baryshnikov, a primeira bailarina 
do Teatro Municipal do Rio de Janei-
ro Andréa Ana Botafogo e a bailari-
na americana que introduziu o balé 
moderno Ângela Isadora Duncan 
estivessem presentes na apresentação 
do belo espetáculo “ A Bela Adorme-
cida” da  Companhia de Dança Nara 
Carolina de Nova Esperança, com 
certeza, também aplaudiriam de  pé 
como fez o público presente;

• A senhora Roseli Corbari 
(Massoterapeuta) maringaense resi-
dente em Milão, Itália, há oito anos, 
é a mais nova leitora internacional 
deste blog. Grazie Signora!

• O deputado federal Osmar 
Serraglio, com 289 votos, venceu as 
eleições para   presidente do diretório 
estadual do PMDB, derrotando o se-
nador Roberto Requião que fez 220 
votos. Com a perda do mando polí-
tico do PMDB no Paraná, Requião 
já começa a ficar preocupado com a 
sua candidatura a reeleição para o 
Senado. Aliás, as diversas bobagens 
praticadas pelo ex-governador Re-
quião em seus mandatos estão des-
gastando e muito a sua imagem

• Simplesmente péssimo  o estado 
do asfalto da Av. Rocha Pombo, pró-
ximo ao conjunto Capelinha. É uma 
buraqueira danada; Seria bom tapá-
-los antes do final  de ano por causa 
das visita à cidade;

• Gostei muito da bonita Agen-
da 2013 da Escola de Idiomas WI-
ZARD, presenteada pela professora 
Ana Paula Marchi Bonadio, Coor-
denadora da  referida escola para 
Nova Esperança e Paranacity.   Mui-
to Obrigado;

• O Senador Roberto Requião 

barrou um empréstimo de R$ 730 
milhões para o Paraná. Com certe-
za, Requião não gostou de ser der-
rotado nas eleições para presidente 
do diretório do PMDB do Paraná. O 
fim melancólico da carreira política 
de Requião;

• “ Que trilogia magnífica, his-
tória viciante, onde é difícil parar 
de ler. Anastásia e Christian são 
ótimas companhias, vale muito a 
pena.  Um livro muito interessante,  
Eu fazia uma idéia  bem  diferente. 
É um livro que te prende, não so-
mente por todo o erotismo que ele 
possui, mas pelo desfecho dos per-
sonagens  e por ser também uma 
história de amor diferente. Concla-
mo as mulheres e homens a lerem  
o livro Cinqüenta  Tons de Cinza 
da escritora inglesa  E. L. James.” 
( Enfermeira e Secretária Andréia 
Fumagalli ).

Natal...
Por Bruna Arruda de Oliveira
Muito mais do que Papai Noel 

e presentes, o Natal representa algo 
maior: o nascimento de Jesus filho de 
Deus Pai. Jesus pagou o preço para 
que pudéssemos ter uma vida em 
abundância e reatarmos nosso rela-
cionamento com Deus. Deus man-
dou Jesus, seu filho perfeito, para 
morrer e reconstruir nossa ponte até 
Deus, para que o Homem imperfeito 
pudesse ter livre acesso ao Pai. Jesus 
é o caminho, a verdade e a vida!

Aproveitando o momento de Na-
tal, que tal refletirmos sobre qual é a 
prioridade em nossas vidas? Com o 
que estamos preocupados? Estamos 
realmente de acordo com a vontade 
do Pai? O que estamos celebrando de 
verdade no Natal?

Vale à pena refletir... e podemos 
mudar nosso jeito de pensar e agir...
Feliz Natal a todos os amigos e  leito-
res deste Blog.
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ENTRELINHAS
***Agradeço e retribuo os votos de Boas Festas para Minha Família, Prefeita Maly Benatti, Prefeito Eleito Gerson 
Zanusso, Clínica Imagem (dr.Heraldo Tinós), Unimed Maringá, PAM, UNIPRIME ( Maringá ), Aos amigos Alex, 
Osvaldo e José ( Diretores deste Jornal ),   casal Rui/Valéria ( Maringá), Enfermeira Dayane Cordeiro e família (Pa-
ranavaí), professora Ana Paula Marchi Bonadio  e funcionários ( WIZARD), Funcionários do Hospital Municipal 
de Nova Esperança, Funcionários da Santa Casa de Misericórdia de Nova Esperança, Funcionários do Posto de 
Saúde de Barão de Lucena, Funcionário do Posto de Saúde da Ivaitinga, Funcionários da UPA Maringá. Funcioná-
rios da UPA Sarandi, casal Ossamu/Rose, Funcionárias da Cacau Show ( Fran, Jaqueline e Gabriela), Funcionários 
do O Boticário ( Cintia, Luciana, Rose, Luana, Josiane, Clécia, Fernando e Guilherme ),Técnica em Enfermagem 
Cláudia Bonadio,  Equipe Ligia Tory. Bruna Hashimoto, Aline Martins, Thais Tory (do Studio Hair) Enfermeira 
Larussa Leoni Bordin, senhora Maceda Ritter e família, Secretária Municipal de Saúde Isabel Vasconcelos, casal 
Mohamad/Munira,  senhor Pedro Men e família, senhor Marcos Men e família,  Enfermeira Nize Favaro, senhora 
Fátima Pini e Família ( Novitá ), Dra. Patrícia Nomoto Toyokawa ( Maringá ), Fisioterapeuta Aline Gandim e Fa-
mília, casal  Heleno/Fátima ( Maringá ), casal Edson Elias/Dilvanete, Enfermeira Flávia Maria Neves Torre, Casal 
Rose/Marcos ( Estados Unidos da América), Enfermeira Roselii Gibin e família,  senhora Roseli Corbari ( Milão/
Itália ), Sueli Garcia e família ( Oxford/Inglaterra), casal Silvânio/Martinha,  Estilista e Costureira Ercília Silva. e 
seu sobrinho Carlinhos, casal José/Fátima Zini,  casal Valdir Francisco/Maria(Curitiba),Aline e Andréia (Centro 
Clínico Paraná)*** “Amai-vos uns aos outros como  eu vos amei.”(Disse Jesus Cristo  João 15, 12 )

Em dez anos, matrículas na educação infantil 
saltam de 51,4% para 80% das crianças

Entre os anos 2000 e 
2010, o número de crianças 
de 4 e 5 anos de idade ma-
triculadas em escolas ou cre-
ches passou de 51,4% para 
80,1%. No grupo de até 3 
anos, a proporção subiu de 
9,4% para 23,5%, segundo 
o Censo Demográfico 2010: 
Resultado da Amostra – 
Educação e Deslocamento, 
divulgada hoje (19) pelo Ins-
tituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE).

De acordo com a pes-
quisadora do IBGE Vandeli 
dos Santos Guerra, houve 
progressos nessa área, mas 
a educação infantil ainda é a 
mais deficitária. “Já avançou 

bastante de 2000 para 2010. 
O nível de instrução está 
melhorando em todos os ní-
veis, mas ainda tem muito o 
que avançar nessa parte da 
educação infantil.”

Na população de 6 a 14 
anos de idade, 96,7% es-
tavam na escola. Na fai-
xa etária de 15 a 17 anos, a 
proporção cai para 83,3%. 
A pesquisa indica também 
que o nível de escolariza-
ção de um modo geral tem 
melhorado no país. No gru-
po acima de 25 anos, idade 
considerada suficiente para 
conclusão da graduação, o 
número de pessoas sem ins-
trução ou com ensino fun-

damental incompleto caiu 
de 64% em 2000 para 49,3% 
em 2010. Com ensino médio 
completo passou de 12,7% 
para 14,7% e a proporção de 
pessoas com ensino superior 
completo passou de 6,8% 
para 10,8%.

O IBGE pesquisou, pela 
primeira vez, o número de 
pessoas que cursavam uma 
segunda graduação. Dos 6,2 
milhões de alunos que esta-
vam na faculdade em 2010, 
quase 700 mil já tinham um 
curso superior concluído, 
o que corresponde a 10,8%. 
Desses, 196,5 mil (30,1%) 
tinham mais de 40 anos de 
idade. Abr.Na população de 6 a 14 anos de idade, 96,7% estavam na escola.

Justiça libera 2.600 presos do regime semiaberto para festas de fim de ano 
A Secretaria da Justiça, Ci-

dadania e Direitos Humanos 
do Paraná vai liberar cerca de 
2.600 presos do regime semia-
berto para passar as festas de fim 
de ano com seus familiares. Os 
detentos saem de oito unidades 
penais, por portarias de saída 
temporária, que são publicadas 
regularmente durante todo o 
ano, segundo decisão do Poder 
Judiciário. Outros presos pode-
rão ganhar a liberdade por de-
creto presidencial, que concede 
indulto. 

Pelas portarias, os presos 
podem deixam as unidades de 
acordo com a pena de cada um. 
Os que residem em Curitiba ou 
região metropolitana ficam fora 
da unidade de 3 a 12 dias. As saí-
das começaram na segunda-fei-
ra (17) vão até dia 31. Os presos 
que vão para o interior do Para-
ná e outros Estados podem ficar 
ausentes de 6 a 12 dias. 

No final de 2011, 95% dos 
presos que tiveram liberdade 
temporária no fim de ano re-
tornaram aos estabelecimentos 
penais. Dos 2.555 liberados, 169 
não retornaram às unidades. 
No dia previsto para o retorno, 
o preso deve estar na unidade 
até às 16 horas, com tolerância 
de até uma hora, caso contrário 
será considerado evadido. 

A Colônia Penal Agroin-
dustrial (CPAI), em Piraquara 
(RMC), terá o maior número 
de beneficiados, com 1.290 li-
berações e o Centro de Regime 
Semiaberto Feminino (CRAF), 
em Curitiba, vai liberar 154 mu-
lheres. As outras unidades são o 
Centro de Regime Semiaberto 
de Ponta Grossa (CRAPG), que 
liberará 132 presos; o Centro 
de Regime Semiaberto de Gua-
rapuava (CRAG), 240; a Peni-
tenciária Estadual de Francisco 
Beltrão (PFB), 92; o Centro de 

Ressocialização de Londrina 
(CRESLON), 100; a Colônia 
Penal Industrial de Maringá 
(CPIM), 253; a Penitenciária 
Estadual de Cruzeiro do Oeste 
(PECO), 12; e a Penitenciária 
Estadual de Foz do Iguaçu II 
(PEF II), que terá 304 saídas. 

CAMPANHA - Em paralelo, 
a secretaria da Justiça promove 
ação de prevenção do HIV/aids 
e outras doenças sexualmente 
transmissíveis em duas unida-
des prisionais, em parceria com 
a Secretaria de Saúde do Para-
ná. Nesta quarta-feira (19), a 
equipe de saúde do Programa 
de Desenvolvimento Integrado 
Cidadania do Departamento de 
Execução Penal – Depen, esteve 
no CRAF, em Curitiba. Na sex-
ta-feira (21), será a vez de presos 
da CPAI assistem palestras de 
orientação e recebem panfletos e 
preservativos femininos e mas-
culinos. 

A secretária da Justiça, Ci-
dadania e Direitos Humanos do 
Paraná, Maria Tereza Uille Go-
mes, explica que esta campanha 
tem como meta conscientizar e 
promover a prevenção do vírus 
do HIV e DSTs para cerca de 140 
mulheres do CRAF e 1.300 ho-
mens da CPAI. 

PORTARIAS- As porta-
rias de saída são fundamenta-
das na Lei de Execução Penal 
(7.210/84). Nas devidas épocas, 
o juiz da Vara de Execuções Pe-
nais edita portaria que discipli-
na os critérios e condições para 
concessão do benefício e deter-
mina dia e hora para o retorno. 
O benefício visa à ressociali-
zação de presos, pelo convívio 
familiar e da atribuição de me-
canismos de recompensas e de 
aferição do senso de responsa-
bilidade e disciplina do apenado. 

A portaria é concedida ape-
nas aos que, entre outros requi-

sitos, cumprem pena em regime 
semiaberto com autorização 
para saídas temporárias e aos 
que têm trabalho externo. Nes-
te caso, é preciso que já tenham 
usufruído pelo menos uma saída 
especial nos últimos 12 meses. 
O acompanhamento dos presos 
durante as saídas é de compe-
tência da Secretaria da Seguran-
ça Pública. 

INDULTOS - Diferente da 
Portaria, o indulto é o perdão da 
pena, regulado por Decreto da 
Presidência da República, com 
base no artigo 84, XII da Cons-
tituição Federal. O documento é 
elaborado com o aval do Conse-
lho Nacional de Política Crimi-
nal e Penitenciária e acolhido 
pelo Ministério da Justiça, sen-
do editado e publicado no fim de 
cada ano. O decreto presidencial 
estabelece as condições para a 
concessão do indulto, apontan-
do os presos que podem e os que 

não podem ser contemplados e 
determina o papel de cada órgão 
envolvido em sua aplicação. 

Normalmente, o benefício 
é destinado aos detentos que 
cumprem requisitos como bom 
comportamento, estar preso há 
determinado tempo, ser para-
plégico, tetraplégico, portador 
de cegueira completa, ser mãe 
de filhos menores de 14 anos e 
ter cumprido pelo menos dois 
quintos da pena em regime fe-
chado ou semiaberto. Deve 
manter ainda o bom comporta-
mento no cumprimento da pena 
e não responder a processo por 
outro crime praticado com vio-
lência ou grave ameaça contra 
a pessoa. Não podem ser be-
neficiados os condenados que 
cumprem pena pelos crimes de 
tortura, terrorismo, tráfico de 
entorpecentes e os condenados 
por crime hediondo. 

AEN
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ELEIÇÕES 2012

Justiça Eleitoral diploma prefeitos e 
vereadores da Comarca de Alto Paraná

Comarca de Alto Paraná é composta pelo município sede e as cidades de São João do Caiuá e Santo Antônio do Caiuá

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

A Justiça Eleitoral de Alto 
Paraná realizou na noite de 
quinta-feira, 13 de dezembro 
na Casa da Cultura a cerimô-
nia de diplomação dos eleitos 
em outubro de 2012. A Co-
marca de Alto Paraná é com-
posta pelo município sede e 
cidades de São João do Caiuá 
e Santo Antonio do Caiuá  .

O cerimonial da solenida-
de de diplomação foi conduzi-
do por Carol Vendramin e pre-
sidido pelo dr. Pedro Roderjan 
Rezende - juiz da 87ª zona 
eleitoral do Paraná que esteve 
na mesa de honra juntamente 
com Rodrigo Ferreira Pacheco 
Cabral – chefe do cartório elei-
toral; Flávio Miguel de Souza 
– técnico judiciário, Moacyr 
Gonçalves Ponce – membro ti-
tular da Junta Eleitoral, Emer-
son Terentin e José Carlos de 
Moura – membros suplentes 
da Junta Eleitoral, na ocasião 
foi registrada  a ausência jus-
tificada do promotor eleitoral 
– dr. Vinícius Bento Galli em 
razão da convocação para o se-
gundo encontro do movimen-
to “Paraná Sem Corrupção” 
que foi realizado na mesma 
data em Curitiba.

Após a execução do hino 
nacional, o juiz eleitoral, dr. 
Pedro Roderjan Rezende dis-
cursou aos presentes, desta-
cando a importância da ce-
rimônia de diplomação e os 
compromissos que os diplo-
mados assumem diante da po-
pulação.

“Parabenizo não só os elei-
tos diplomados hoje, como 
também todos aqueles que fi-
zeram a eleição possível, para-
benizando igualmente os can-
didatos que não foram eleitos 
nesta eleição, bem como, pres-
tando reverência aos eleitores, 
estes sim, protagonistas do 
processo eleitoral”, salientou o 
juiz eleitoral.

Democracia
Falando sobre a importan-

cia da democracia, dr. Pedro 
Roderjan enfatizou “a demo-
cracia não se resume a apenas 
um dia a cada 4 anos. Não se 
resume ao mero exercício do 
direito de votar. Mais do que 
isso, a democracia representa 
a compreensão de que o dia 
da eleição não é um fim, mas o 
início de um incessante traba-
lho de fiscalização”.

O juiz ainda alertou os di-

“Uma vez eleito, o candidato, assumindo o mandato público deve ter a com-
preensão que o bem do povo, o bem da população deve vir sempre em primeiro 
lugar, antes de qualquer diferença partidária”, enfatizou o juiz da 87ª zona elei-
toral, dr. Pedro Roderjan de Rezende.

Diplomados da Comarca: Zezinho - prefeito reeleito de Santo Antonio do Caiuá, dr. Cláudio - prefeito reelei-
to de Alto Paraná, dr. Pedro Roderjan – juiz eleitoral e Carlos Maia – prefeito eleito de São João do Caiuá.

Poderes executivo e legislativo de Alto Paraná posaram para foto junto com o juiz eleitoral

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA

Dr. Cláudio prefeito diplomado de Alto Paraná

O prefeito reeleito de Alto Paraná dr. Cláudio junto a espo-
sa e primeira dama Madalena e suas filhas Alana e Danuta

plomados sobre a austeridade 
na gestão pública e a realização 
das promessas de campanha, 
“uma vez eleito, o candidato, 
assumindo o mandato público 
deve ter a compreensão que o 
bem do povo, o bem da popu-
lação deve vir sempre em pri-
meiro lugar, antes de qualquer 
diferença partidária. Partido 
vem da palavra “partir”, aquilo 
que divide, aquilo que diferen-
cia dos demais. Uma vez eleito, 
uma vez diplomado, entretanto, 
deve o eleito perseguir à união 
e à concretização das promessas 
de campanha”, frisou.

Dr. Pedro ainda destacou a 
construção do Fórum Eleitoral 
que está sendo construído com 
recursos da Justiça Eleitoral e 
será inaugurado no primeiro 
semestre de 2013, e agradeceu 
a cada um dos que trabalharam 
no pleito 2012.

Em seguida o chefe do Car-
tório Eleitoral, Rodrigo Ferreira 
Pacheco Cabral agradeceu cada 
um dos candidatos que partici-
pou do pleito 2012 pelo respeito 
e lisura com participaram das 
eleições na Comarca de Alto Pa-
raná. 

Cumprindo os itens do edi-
tal 038/2012, o Juiz da 87ª Zona 
Eleitoral, dr. Pedro Roderjan 
Rezende, juntamente com os 
demais componentes da mesa 
diretiva, procederam à diplo-
mação dos vereadores eleitos no 
pleito de 2012, em chamada no-
minal e por ordem alfabética de 
nomes, seguidos dos suplentes.

Alto Paraná 
Pelo município de Alto 

Paraná foram diplomados os 
vereadores: Altamiro Perei-
ra Santana, Cacilda de Fátima 
Gonçalves Marconi, Claudemir 
Jóia Pereira, Cláudio Augusto 
Fernandes, Everton Roncáglio, 
Everton Vasconcelos da Silva, 
Maria Inês Rezende Tavares, 
Marlene Leles da Silva e Vic-
tor Hugo Razente Navarrete. Já 
como suplentes foram diplo-
mados: Édi Wilson Ortiz, Hiro 
Antonio da Silva,  Inaldo Zucco, 
João dos Santos, Osvaldo Gon-
çalves da Silva e Paulo Sérgio 
Avanço.

Em seguida foi diplomado 
o vice-prefeito de Alto Paraná, 
dr. Jorge Gualberto dos Anjos 
– “Jorge Gualberto” e o prefeito 
eleito pelo PSDB - Cláudio Go-
lemba, o “Dr. Cláudio”.

São João do Caiuá
Pelo município de São João 

do Caiuá foram diplomados os 
vereadores: Denivaldo Bariveira 
Passos, Josué Barbosa de An-
drade, Jourival Félix Carneiro, 

Luiz Carlos da Silva, Luiz Dou-
glas Arneiro Santos, Manoel 
José Leite Filho, Odair Martins 
de Oliveira, Roberto Aparecido 
Beraldi e Roberto Fernandes 
de Aguiar. Como suplentes fo-
ram diplomados:  Alice Mara de 
Oliveira Silva, Arnaldo Gragefe, 
Luzia Coelho dos Santos e Ser-
vilio Vissotto.

Na sequência receberam os 
diplomas eleitoral o vice-prefei-
to de São João do Caiuá - Wil-
son Pedrazzoli – “Wilson” e o 
prefeito eleito pelo PSDB - José 
Carlos da Silva Maia, o “Carlos 
Maia”.

Santo Antônio do Caiuá
O cerimonial convidou em 

seguida os vereadores eleitos 
por Santo Antônio do Caiuá: 

Antonio Esteves Guimarães, 
Benedito Cardoso, Eurides Cas-
tellini, Jair José da Silva, José 
Marcos Camatari Sanches, Luiz 
Ivaneudo Gomes, Nicanora 
Aparecida Ferreira Pereira Car-
niel, Reginaldo Araújo da Silva 
e Reginaldo Virgulino de Lima. 
Receberam o diploma como 
suplentes: Carlos Domingos de 
Oliveira, João Carlos de Sou-
za, José Alessandro de Oliveira 
Lima, Luciovan Gomes de Oli-
veira, Marines Aparecida Cor-
reia Gonçalves e Paulo Manoel 
Marinho.

Em seguida foram diploma-
dos o vice-prefeito José Carlos 
Antal – “Carlos Feijão” e o pre-
feito reeleito pelo PPS para go-
vernar Santo Antonio do Caiuá 
- José Alves de Almeida, o “Ze-
zinho” 
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NA FARMÁCIA
O farmacêutico entra na sua far-
mácia e nota um homem petri-
ficado, com os olhos esbugalha-
dos, mão na boca, encostado em 
uma das paredes.
Ele pergunta para o auxiliar:
- Que significa isto. Quem é a 
pessoa que está encostada na-
quela parede?

- 

Ah! É um cliente. Ele queria 
comprar remédio para tosse. 
Como está caro e ele não tem 
dinheiro, vendi para ele um la-
xante.
- Ficou maluco! Desde quando 
laxante é bom para tosse?!
- É excelente. Veja o medo que 
ele tem de tossir!   
NO CONSULTÓRIO

Aquela mulher tremendamente 
chata leva o marido ao médico:
- O que o senhor está sentindo? - 
pergunta o médico, dirigindo-se 
ao marido.
- Eu...
- Doutor - interrompe a mu-
lher. - O meu marido não come 
direito, sente vertigens, dores de 
cabeça...
- Há quanto tempo, o senhor 
sente-se assim?
- Bem, deve...
- Já faz quase dois meses - torna 
a mulher. - É que ele não é de fi-
car reclamando muito e...

- Quantos anos o senhor 
tem?
- Cin...
- Vai fazer cinqüenta e 
cinco mês que vem - com-
pleta a mulher.
Terminada a consulta, o 
médico escreve a receita, 
vira-separa a mulher e 
diz:
- O seu marido precisa de 
sossego absoluto. Estou 
lhe receitando uma caixa 
de soníferos!
- E ele tem que tomar 
quando, doutor?
- Não é para ele... é para 
a senhora!

LULA NA FESTA
O lula chega numa festa 
e é barrado pelo seguran-
ça...
-quem é você?-fala o se-
gurança
-eu sou o Lula,porque?
-prova!-fala o segurança
-como assim?
-por ex:o Oscar veio,eu 
dei uma bola de basque-
te para ele e ele provou 
que é o grande Oscar,o 
Ronaldinho veio,eu dei 
a bola de futebol para 
ele e ele provou que é o 
Ronaldinho.e você o que 
sabe fazer.
-Pô! mais eu não sei fazer 
nada e o segurança fala 
rapidamente:Desculpe 
senhor Lula pode entrar.

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
O verbo no infinito

Vinicius de Moraes (1913-1980)

Ser criado, gerar-se, transformar
O amor em carne e a carne em amor; 

nascer
Respirar, e chorar, e adormecer
E se nutrir para poder chorar

Para poder nutrir-se; e despertar 
Um dia à luz e ver, ao mundo e ouvir
E começar a amar e então sorrir

E então sorrir para poder chorar.

E crescer, e saber, e ser, e haver
E perder, e sofrer, e ter horror
De ser e amar, e se sentir maldito

E esquecer de tudo ao vir um novo amor
E viver esse amor até morrer
E ir conjugar o verbo no infinito...

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

EDUARDO MANZOTTI 
ENGENHEIRO CIVIL

FABRÍCIO RAZENTE 
AGROMIL

VINÍCIUS ESPÍNDULA
GERENTE DA HONDA FREE WAY

LAUDACI FELIPE DOS 
SANTOS - APOSENTADO

Movimento nas 
estradas deve aumentar 
20% neste final de ano

Os trechos mais movi-
mentados devem ser da BR-
376, entre Maringá e Cambé, 
Maringá e Paranavaí e PR-317 
e BR 369, entre Maringá e 
Cascavel

Neste final de ano, o mo-
vimento nos trechos admi-
nistrados pela concessionária 
de rodovias Viapar no Para-
ná deve aumentar em 20%. 
O aumento é esperado pois 
muitas pessoas devem emen-
dar os feriados de Natal e Ano 
Novo e viajar. Os trechos com 
maior fluxo devem ser da BR-
376, entre Maringá e Cambé, 
Maringá e Paranavaí  e PR-
317 e BR 369, entre Maringá 
e Cascavel.

O tráfego já deve se inten-
sificar no dia 21 após as 17h, 
22 pela manhã e 25 após as 
16h. O mesmo deve aconte-
cer no dia 28 após as 17h, 29 

pela manhã e no primeiro dia 
do ano após as 16h. “A fim de 
evitar acidentes é importante 
que os usuários redobrem os 
cuidados, respeitem a sinali-
zação e não excedam os limi-
tes de velocidade”, orientou o 
supervisor do Centro de Con-
trole e Operações (CCO) da 
empresa, Gesivaldo Amâncio 
Primo.

Antes de sair  de viagem 
também é importante que os 
motoristas façam uma revisão 
dos itens de segurança dos 
veículos. Pneus, suspensão, 
nível de óleo, correia dentada, 
palhetas do limpador de para-
-brisa, parte elétrica e freios, 
precisam estar em dia.  Se 
mesmo assim o carro quebrar 
a concessionária informa que 
equipes de apoio com inspe-
ção e guincho vão estar à dis-
posição dos usuários durante 

as 24 horas do dia.
“Muitas pessoas arriscam 

as famílias em veículos sem 
condições. Em alguns casos, 
a viagem dos sonhos se torna 
um pesadelo”, comentou Pri-
mo, lembrando que as equi-
pes de socorro podem ser 
acionadas pelo telefone  0800 
601 6001. Ao trafegar pelas 
rodovias da concessionária 
os usuários também pode uti-
lizar as unidades do Serviço 
de Atendimento ao Usuário 
(SAU), quais contam com ba-
nheiros, fraldário, local para 
descanso climatizado, água 
gelada e uma atendente para 
esclarecer dúvidas.

SERVIÇOS – Antes de 
sair em viagem os usuários 
também podem conferir a 
condição das rodovias e do 
clima pelo site da empresa 
(www.viapar.com.br). 

NOVA ESPERANÇA/GELA BOCA 
SAGRA-SE CAMPEÃ REGIONAL 

DE FUTSAL FEMININO
Nova Esperança sa-

grou-se no último sá-
bado, 15/12, Campeã 
Regional de Futsal Femi-
nino, na cidade de Ata-
laia, vencendo a equipe 
de Lobato. “Com a parti-

cipação de várias equipes 
conseguimos ser cam-
peões invictos com a bela 
atuação de nossas atletas 
já acostumadas a grandes 
conquistas”, disse o técni-
co Airton Felipe”.

“Queremos agradecer 
à Sorveteria Gela Boca e 
ao Jornal Noroeste pelo 
apoio e prometemos um 
2013 repleto de conquis-
tas”, concluiu o técnico 
Airton Felipe.

Na sexta-feira, 24 de de-
zembro de 2004, o Jornal 
Noroeste noticiou que “O 
comércio de Nova Esperan-
ça vive a expectativa do úl-
timo dia de vendas antes do 

Natal”. Situação semelhan-
te à atual, os comerciantes 
esperam para a próxima 
segunda-feira, 24, uma me-
lhora substancial nas ven-
das, pois há a expectativa 

por conta do pagamento da 
2ª parcela do 13º salário, que 
deve injetar recursos signifi-
cativos para que os trabalha-
dores façam suas compras 
natalinas.

HUMOR
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O fim do ano chegou, 
a família está na contagem 
regressiva para se reunir, 
trocar presentes, matar as 
saudades, comer uma ceia 
deliciosa e beber com os 
amigos.

Mais será que é neces-
sário um cuidado especial 
com a alimentação e com o 
consumo de álcool mesmo 
sendo só uma “semaninha” 
de festa? Quando nos depa-
ramos com uma pergunta 
deste tipo imaginamos logo 
no ganho de peso, mais é 
claro que o que nos engorda 
de forma bastante significa-
tiva não é o que comemos na 
semana entre o natal e o ano 
novo, mais sim entre o ano 
novo e o natal então o se-
gredo é ir cuidando do peso 
durante o ano todo; Mesmo 
aqueles que não bebem, sa-
bem os efeitos que o álcool 
pode causar no dia seguinte: 
dor de cabeça, boca amarga, 
diarreia, vômito e desidra-
tação. O abuso de bebidas 
alcoólicas, além de trazer 
toxinas para o nosso orga-
nismo, desequilibra o nível 
de açúcar, afeta o nível de vi-
taminas e nutrientes, tirando 
a energia do corpo.

Quando ocorre o consu-
mo de álcool, ele aumenta 
rapidamente o nível de açú-
car do organismo e, conse-
quentemente, há uma queda. 
É nessa queda que o organis-
mo quer se recompor. Por 

isso, as pessoas, após a in-
gestão de bebida alcoólica, 
sempre querem aumentar o 
consumo de comidas gordu-
rosas, de açúcar e, até mes-
mo, de alimentos com muito 
sal. É uma espécie de recom-
pensa rápida para o organis-
mo, porém, esses alimentos, 
além de não possuírem nu-
trientes, acabam prejudican-
do o funcionamento do fíga-
do, já afetado pelo consumo 
do álcool.

Para se livrar dos sinto-
mas da ressaca deve consu-
mir água, chás e principal-
mente aqueles feitos com 
ervas, como o boldo e a al-
cachofra já que estes são os 
componentes encontrados 
naquelas famosas “ampoli-
nhas” da farmácia. O boldo 
possui substâncias que são 
hepatoprotetoras, ou seja, 
protegem as células do fíga-
do, desintoxicam e ajudam a 
bile a funcionar melhor. Em 
caso de desidratação, diar-
reia ou vômito, decorrentes 
do consumo de bebida al-
coólica, a dica ingerir, tam-
bém, ao longo do dia, isotô-
nicos naturais, como a água 
de coco, ou industrializados.

Para ter um final de ano 
feliz com saúde prevenir e 
cuidar-se é a melhor forma 
para um novo ano cheio de 
saúde e alegrias, então: 1.Di-
minua a ingestão de açúcar 
alguns dias antes do Natal e 
adote uma alimentação light. 

Evite ao máximo as carnes 
vermelhas e os pães; 

2. Não pule refeições. 
Não é porque você está se 
preparando para as festas da 
última semana do ano que 
vai deixar de almoçar ou jan-
tar. É importante ingerir pe-
quenas porções várias vezes 
ao dia; 

3. Persista em seu plane-
jamento, inclusive durante 
as ceias. Preencha ¼ do pra-
to com carne branca, metade 
com saladas de vários tipos e 
o quarto restante com aque-
las receitas mais encorpa-
das. De sobremesa, escolha 
apenas um tipo e sirva-se de 
uma porção sem exageros; 

4. Modere o consumo de 
álcool. Imponha um limite 
de dois drinques no máxi-
mo, ingerindo muitos sucos 
e água entre um e outro. 
Álcool em excesso, além de 
fazer mal à saúde, leva você 
a desistir mais facilmente da 
dieta e induz a comer muito 
mais; 

5. Durma bem e faça 
exercícios. Procure manter 
uma rotina o mais saudável 
possível, ainda que seja um 
mês atípico. A falta de des-
canso adequado e o sedenta-
rismo são vilões não só para 
a saúde do coração, mas para 
o corpo todo.

Festas sim, exageros nunca!

PARA MEDITAR

CERTO
“Santifica-os na verdade, 

a tua palavra é a verdade.” 
(João 17:17)

Numa aula do seminário 
onde sou professor escutei 
essa frase que me marcou e 
me levou a refletir. No Reino 
de Deus, e portanto na vida 
cristã, não se trata de “quem” 
está certo, mas “o quê” está 
certo. Não importa quem, 
importa o quê.

Aprendi com isso que 
não devo focar no vaso e sim 
no óleo, não é mérito do ca-
nal e sim da fonte. A Palavra 
de Deus é a verdade, não im-
porta se na boca da pessoa 
certa ou da pessoa errada, de 
alguém que a leva a termo 
ou não, se dita por um santo 
ou por um perdido. Não im-
porta, a Palavra de Deus é a 
Palavra de Deus na boca de 
qualquer um.

Obviamente, ao estender 
a reflexão fui levado a outros 
textos e meditações, mas o 
que mais me marcou foi o 
fato de que eu me descubro 
com preconceito dependen-
do de quem está falando. 
Não importa quem, importa 
o quê. Para mim, assim como 
para quem estiver falando, a 
Palavra só produz seus fru-
tos, só dá seus resultados, só 
traz sua herança, quando le-
vada a termo. É preciso crer, 

é preciso atender e obedecer 
colocando em prática o que 
ouvirmos e aprendermos da 
Palavra, seja pela boca que for.

Ficou claro para mim que 
muitos embora portadores de 
um recado maravilhoso, não 
desfrutarão das alegrias que 
esta mesma mensagem pode-
ria dar. São pessoas que ensi-
nam ou pregam sobre amor, 
mas não amam. Falam de mi-
sericórdia mas são impiedo-
sas. Falam de santidade mas 
vivem em pecado. A Palavra 
não vai salvá-las nem transfor-
má-las se não for colocada em 
prática. Mas não deixará de ser 
a Palavra de Deus e produzirá 
no tempo devido o que tem de 
produzir. Do contrário, tere-
mos apenas palavras lançadas.

Meu querido, a síntese é 
que devemos nos encher da 
Palavra de Deus e transbordar 
dela em nossa vida, praticando 
tudo que aprendermos. Profe-
rir a Palavra não nos mudará. 
Isso só ocorrerá se nós a assi-
milarmos, quer ouvindo quer 
falando.

O que importa é o que é 
certo, não quem está certo.

“Pai, perdoa-me pelo pre-
conceito acerca das pessoas 
que eu julguei indignas da 
Tua Palavra. O que importa 
é o recado e não o mensagei-
ro, eu quero aprender a Te 
ouvir pela Tua Palavra.” Má-
rio Fernandez

Paraná é líder na geração de empregos no Sul em 2012 
Gilson Abreu/Fiep

O Paraná é o estado do 
Sul que mais ampliou o nú-
mero de empregos de janeiro 
a novembro. Descontadas as 
vagas fechadas, o Estado teve 
um saldo de 132.623 novos 
empregos com carteira assi-
nada, o que representa au-
mento de 5,30% em relação 
ao estoque de trabalhadores 
de dezembro do ano pas-
sado. No mesmo período, 
Santa Catarina criou novos 
94.452 postos e o Rio Gran-
de do Sul, 108.317, segundo 
dados do Cadastro Geral de 
Empregados e Desemprega-
dos (Caged), do Ministério 
do Trabalho e Emprego, di-
vulgados nesta quarta-feira 
(19). 

Nos últimos doze meses, 
o Paraná também apresen-
tou o melhor desempenho 
da região Sul, com a criação 
de 98.578 postos de traba-
lho, o que representa cresci-
mento de 3,89% no nível de 
emprego. 

Em novembro, o Paraná 
teve um saldo de 5.727 vagas, 
aumento de 0,22% em rela-
ção ao estoque de trabalha-
dores com carteira assinada 
em outubro. Os setores que 
mais criaram vagas no Esta-
do foram comércio (7.738) e 
serviços (2.330). A constru-

ção civil (-1.741 postos) e a 
indústria de transformação 
(-1.648 postos) tiveram sal-
do negativo. O Paraná foi o 
quinto estado que mais criou 
vagas em novembro, atrás do 
Rio Grande do Sul (15.759), 
Rio de Janeiro (13.233) Santa 
Catarina (8.046) e São Paulo 
(7.203). 

RMC – A Região Metro-
politana de Curitiba regis-
trou em novembro acrés-
cimo de 2.443 empregos 
formais em relação ao mês 
anterior, com uma variação 
positiva de 0,23% Entre os 
municípios paranaenses, o 
que criou mais empregos foi 
Curitiba, com 1758, seguida 
de Ponta Grossa (844), Lon-
drina (633), Foz do Iguaçu 
(380) e Cascavel, (342). 

O secretário estadual do 
Trabalho, Luiz Claudio Ro-
manelli, disse que os resul-
tados do Caged reforçam 
os dados positivos sobre a 
economia paranaense, que 
mostram o acerto da política 
de estímulo ao desenvolvi-
mento adotada pelo governo 
Beto Richa. “A indústria do 
Paraná foi a mais dinâmica 
do País na geração de em-
prego e renda no ano, com 
crescimento de 2,5%, contra 
decréscimo de 1,4% no Bra-

sil”, afirmou Romanelli. 
Ele lembrou que, segun-

do a pesquisa Sondagem 
Industrial, divulgada pela 
Federação das Indústrias 
do Paraná (Fiep), o nível de 
otimismo do industrial pa-
ranaense é de 84,02%. “O 
volume de vendas do comér-
cio varejista registrou alta de 
10,1%, de janeiro a outubro, 
o segundo melhor desempe-
nho do País, atrás apenas de 
São Paulo (10,3%)”, comple-
tou Romanelli 

BRASIL – Em novembro, 
foram criados 46.095 empre-
gos com carteira assinada no 
País, o que representa cresci-
mento de 0,12% em relação 
ao estoque do mês anterior. 
No acumulado do ano, fo-
ram abertos 1.771.576 pos-
tos de trabalho, expansão de 
4,67% no nível de emprego 
e, nos últimos doze meses, 
1.369.108, correspondendo 
à elevação de 3,57%. 

Entre janeiro de 2011 a 
novembro de 2012, toman-
do como referência os dados 
da Rais (que abrange os ce-
letistas e servidores públicos 
federais, estaduais e muni-
cipais) e do Caged, foram 
criados 4.013.852 empregos 
formais.

Em novembro, o Paraná teve um saldo de 5.727 vagas, aumento de 0,22% em relação 
ao estoque de trabalhadores com carteira assinada em outubro.

Medo de perder o emprego diminui entre brasileiros
O medo do desempre-

go entre os brasileiros caiu, 
segundo a pesquisa Termô-
metros da Sociedade Brasi-
leira, da Confederação Na-
cional da Indústria (CNI), 
divulgada esta semana. 
Apesar de o desempenho 
da economia ter sido fraco, 
segundo a confederação, o 
Índice do Medo do Desem-
prego (IMD) registrado em 
novembro de 2012 sofreu 
redução de 1,1%, em rela-
ção a setembro, e de 2,6%, 
se comparado a novembro 
de 2011. A Região Sudeste 
é onde esse medo registra 

os índices mais baixos, 72,2 
pontos, pouco menos que a 
média nacional, 74,5.

Para essa pesquisa, a 
CNI usa como parâmetro o 
ano de 2003, quando o ín-
dice foi fixado em 100 pon-
tos. A partir daí, o medo do 
desemprego é medido de 
acordo com a variação em 
relação a esse ano. O medo 
do desemprego é maior 
nas regiões Norte e Centro 
Oeste, com o índice de 81,6 
pontos. Em seguida, foram 
a Nordeste (75 pontos) e a 
Sul (74,2).

De acordo com o coor-

denador da pesquisa, o 
economista da CNI Marce-
lo Azevedo, o IMD é uma 
mensuração momentânea, 
feita por meio de uma per-
gunta direta, em que a pes-
soa responde se tem muito, 
pouco ou nenhum medo do 
desemprego no dia em que 
deu a resposta.

Para Azevedo, as pers-
pectivas para esse índice em 
2013 são positivas, especial-
mente levando em consi-
deração o desempenho da 
indústria em 2012, que foi 
tido como fraco. “O índice 
agora é considerado bom, 

mas esperamos uma melho-
ra para o ano que vem, em 
que a indústria deverá po-
der contribuir com a gera-
ção de emprego e a forma-
lização”, disse o economista.

Segundo ele, um dos fa-
tores que contribui para a 
queda do medo do desem-
prego foi a formalização 
dos postos de trabalho em 
geral. Com a informalida-
de, a insegurança em re-
lação à perda do emprego 
aumenta, devido à ausência 
de vínculos empregatícios e 
de amparo previdenciário. 
Abr

TSE encerra ano com 700 processos 
pendentes sobre eleições

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) fez quar-
ta-feira (19) sua últi-
ma sessão em 2012 sem 
concluir o julgamento 
de todos os processos 
das eleições municipais 
de outubro. Dos 7.781 
processos que chegaram 
à corte envolvendo re-
gistros de candidatura, 
780 não foram analisa-
dos, cerca de 10% do to-
tal.

O tribunal funciona-

rá em regime de plantão 
a partir de amanhã até 
dia 6 de janeiro, com a 
presença da presidenta 
Cármen Lúcia. A asses-
soria de imprensa do 
TSE não soube informar 
se os processos sobre 
eleições que ainda não 
foram julgados poderão 
ser decididos indivi-
dualmente pela ministra 
durante o recesso ou se 
devem esperar a volta 
do plenário. As sessões 

de julgamento só serão 
retomadas no dia 1º de 
fevereiro.

Essas foram as pri-
meiras eleições com ple-
na aplicação da Lei da 
Ficha Limpa. Aprovada 
em 2010, a norma en-
dureceu as regras para 
que um político possa se 
candidatar. O percentual 
de julgamento de recur-
sos da Lei da Ficha Lim-
pa é ligeiramente menor 
que a média geral: dos 

3.366 recursos recebidos 
pelo TSE, 2.971 foram 
julgados, cerca de 88%.

Ainda segundo o TSE, 
a quantidade de proces-
sos distribuídos em 2012 
foi 30% maior do que a 
das eleições municipais 
de 2008. Naquele ano, a 
corte recebeu 6.026 pro-
cessos sobre registros de 
candidatura, sendo que 
96% haviam sido julga-
dos até o encerramento 
do ano. Abr.
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ARTIGO:

E o mundo não acabou...

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Se você conseguiu ler o 
título acima, com cer-
teza, assim como eu 

você sabe que o mundo não 
acabou no dia de hoje, 21 de 
dezembro de 2012.

Hoje milhões de mensa-
gens circularão nas redes so-
cias pela internet reforçando 
o título acima. Talvez alguns 
vão ironizar o fato de ter so-
brevivido!

A notícia que ganhou re-
percusão na mídia nacional 
e internacional não passa de 
um mito sobre o desapareci-
mento dos maias, essa lenda 
de 'sumiço' de civilização 
ganhou vigor devido a inter-
pretações apocalípticas de 
dois de seus monumentos.

MAIAS
Atualmente a teoria do 

desaparecimento dos maias 
é tema de livros, documen-
tários e inúmeros debates. 
Mas há um pequeno proble-
ma: não é correta. Os maias 
são a segunda principal etnia 
indígena do México, depois 
dos nahuas. Em Yucatán, 
Estado no sul do país, cons-
tituem 80% da população, e 
há comunidades em Belize, 
Guatemala, Honduras e El 
Salvador.

O interesse pela civiliza-
ção maia ganhou novo vigor 
nos últimos anos devido a 
algumas interpretações apo-
calípticas de dois de seus 
monumentos, nos quais se 
fala do fim “de uma era” no 
próximo dia 21 de dezembro. 
E com o renovado interesse, 
ganhou força novamente a 
lenda de seu desaparecimen-
to. Uma parte fundamental 
desta lenda é que, quando 
os exploradores e conquis-
tadores europeus chegaram 
à zona maia, encontraram 
muitos dos assentamentos e 
antigas cidades abandona-
dos e em ruínas. Isso criou 
a falsa visão de que o povo 
maia havia desaparecido 
sem deixar rastros. 

No entanto, a ideia tam-
bém parece emanar do mo-
mento em que a cultura 
maia foi "redescoberta" no 
século 19 por viajantes euro-
peus como os ingleses Fre-
derick Catherwood e John 
Loyd Stephens.

“Eles veem as maravilhas 
das cidades maias e se per-
guntam 'onde estão esses 
antigos habitantes?'. E pen-
sam que desapareceram", 
disse Daniel Juárez Cossio, 
funcionário da Sala Maia do 
Museu Nacional de Antro-
pologia do México, durante 
entrevista publicada no site 
do canal BBC essa semana.

PREPARATIVOS
Acompanhando os no-

ticiários encontrei alguns 
fatos interessantes. Os mais 
místicos começaram a esto-
car açúcar, velas e fósforos à 

espera do Armagedom. No 
Reino Unido, algumas pes-
soas começaram a estocar 
comida e armas para viver 
nos mais diferentes tipos de 
ambientes. Preocupado com 
o pânico crescente no país, 
o Ministério de Situações de 
Emergência da Rússia tratou 
de tranquilizar seus cidadãos 
e garantiu que o mundo não 
vai acabar no dia 21 de de-
zembro. Muitos russos acre-
ditam na teoria, originada de 
um antigo calendário maia, 
de que, nesta data, o mundo 
chegará ao fim. O Ministério 
russo afirmou que existem 
métodos de monitorar o pla-
neta e que é possível afirmar 
com certeza que nada de in-
comum vai acontecer nesta 
data. O tabloide britânico 
Daily Mail noticiou. 

Aos cristãos que acre-
ditam na Bíblia como livro 
balizador de suas vidas, a 
lenda do fim do mundo em 
21/12/12 não os assustou. E 
explico porque relembran-
do alguns sinais da volta de 
Cristo e o tempo certo do 
seu retorno.

Os escritores do Velho 
Testamento, e o próprio Cris-
to, falaram muitas vezes de 
grandes sinais no universo 
físico: no Sol, na Lua, nas es-
trelas e na Terra. Esses sinais 
seriam indicações especiais 
de que a volta de Jesus estaria 
se aproximando. “As estrelas 
do céu e as suas constelações 
não mostrarão a sua luz. O 
sol nascente escurecerá, e a 
lua não fará brilhar a sua luz” 
(Is 13:10). “Imediatamente 
após a tribulação daqueles 
dias o sol escurecerá, e a lua 
não dará a sua luz; as estrelas 
cairão do céu, e os poderes 
celestes serão abalados” (Mt 
24:29). “Mas naqueles dias, 
após aquela tribulação, o sol 
escurecerá e a lua não dará a 
sua luz; as estrelas cairão do 
céu e os poderes celestes se-
rão abalados” (Mc 13:24-25).

Abaixo um comentário 
que o teólogo Roy Allan An-
derson faz sobre esse assun-
to, em seu livro, Revelações 
do Apocalipse.

O GRANDE TERRE-
MOTO

Um dos terremotos mais 
extensivamente sentidos de 
que se tem notícia, ocorreu 
em 1º de novembro de 1755. 
É chamado, algumas vezes, 
“o terremoto de Lisboa”, por-
que a maior parte dessa cida-
de foi destruída, com perda 
estimada de60 a 90 mil vidas. 
O mar subiu cinquenta pés 
acima do seu nível normal.

O ESCURECIMENTO 
DO SOL; A LUA COMO 
SANGUE

Poucos anos depois da 
grande convulsão de 1755, 
outros sinais começaram a 
ocorrer no Sol, na Lua e nas 
estrelas.

“Quase, senão realmen-
te, como o mais misterioso 
dos fenômenos de sua espé-
cie, na diversificada linha de 

eventos da Natureza…está 
o dia escuro de 19 de maio 
de 1780 – a mais inenarrável 
escuridão de toda a parte vi-
sível do céu e da atmosfera 
da Nova Inglaterra” (R. M. 
Devens, Our First Century, 
p. 89 e 90).

Que as trevas não foram 
causadas por um eclipse é 
manifesto pelas diferentes 
posições dos planetas de 
nosso sistema, nessa ocasião; 
pois a Lua estava a mais de 
cento e cinquenta graus do 
Sol nesse dia”. (Dr. Samuel 
Stearns, no Independent Ch-
ronicle, Boston, 22 de junho 
de 1780).

Na noite seguinte, a Lua 
se mostrou de um verme-
lho sanguíneo. A causa exata 
para isso jamais foi estabe-
lecida. Incêndios florestais 
chegaram a ser aventados 
como provável causa, mas 
essa é uma possibilidade 
pouco aceitável, especial-
mente, levando-se em conta 
afirmações científicas de que 
a causa é desconhecida.

A QUEDA DAS ESTRE-
LAS

“Na noite de 12-13 de no-
vembro de 1833, uma tem-
pestade de estrelas cadentes 
irrompeu sobre a Terra. A 
América do Norte recebeu 
o maior impacto deste chu-
veiro de estrelas. Desde o 
Golfo do México até Halifax, 
até que a luz do dia pusesse 
fim à exibição, o céu ficou 
assinalado em cada direção 
com riscos brilhantes e ilu-
minados com majestosas bo-
las de fogo” (Agnes M. Clerk, 
History of Astronomy in the 
Nineteenth Century, p. 328).

Para o jornalista, radia-
lista, roteirista e escritor 
J.Washington do blog Nova 
Chance - Alívio para o co-
ração com a participação do 
teólogo Valdeci Junior. “O 
dia escuro e a queda das es-
trelas foram sinais notórios 
para essa geração. Mas ou-
tras coisas estão acontecen-
do nesta geração. Faz poucos 
anos, a ciência arremessou a 
humanidade para dentro da 
era atômica. O poder do áto-

mo conduziu um submarino 
por sob a calota polar, e ago-
ra o homem se atirou para 
dentro do espaço exterior. O 
fato de poder o homem ago-
ra viajar a aproximadamente 
32 mil quilômetros por hora, 
mais de 300 quilômetrosa-
cima da superfície terrestre, 
tem qualquer significado 
para nós? O Senhor virá pre-
cedido por sinais no céu e na 
Terra. Portanto, a mensagem 
de Jesus para você é: “Assim 
também, quando virem to-
das estas coisas, saibam que 
ele [Jesus] está próximo, às 
portas” (Mt 24:33). O dia da 
vinda do nosso senhor Je-
sus Cristo está muito próxi-
mo. Por isso, devemos estar 
atentos aos sinais e, também, 
preparados para o encontro 
com o nosso Deus. Permane-
ça firme ao lado do Senhor e 
você vai subir com Ele para 
o eterno lar”, mencionou ele 
em seu blog.

FIM
Interessante é que essa 

semana o portal IG fez uma 
enquete com a seguinte per-
gunta: Se o mundo acabasse, 
como você gostaria de pas-
sar os últimos dias? Até a 
tarde de ontem, quinta-fei-
ra, 20 de dezembro o resul-
tado que liderava a enquete 
com 11.934 votos era: Em 
família.

Embora as pessoas vi-
vam na correria do dia a 
dia, a grande maioria deseja 
terminar sua jornada neste 
mundo em família.

Portanto, já que o mun-
do não acabou, aproveite 
para amar mais a Deus, seus 
familiares, se dedicar com 
afinco a algum projeto e aci-
ma de tudo passar um Natal 
abençoado em família e um 
ano de 2013 com muita saú-
de e realizações.

E para que não reste dú-
vidas a respeito de quando 
o mundo irá acabar, os cris-
tãos possuem orientação bí-
blica: “Daquele dia e hora, 
porém, ninguém sabe, nem 
os anjos do céu, nem o Fi-
lho, senão só o Pai”. Mateus 
24:36  

ultrad.com.br
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CONQUISTA...
O jovem professor de Muay Thai 
em Nova Esperança e membro 
da equipe Gold Figther Team de 
Maringá Everton Ninja conquis-
tou brilhantemente a medalha 
de bronze no 7º Campeonato 
Pan-americano de Kickboxing, 
realizado recentemente em Foz 
do Iguaçu, com a participação 
de diversos atletas de vários 
países, de renome internacional. 
Receba os parabéns deste jornal 
e do blog www.pingoserespingos.
blogspot.
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