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Mortalidade materna cai 21% no Paraná

Homenagem à José Antônio 
Malacrida Jr - Pág. 2

“Concilia Ação com saúde e 
alegria” foi o tema da Semana 
que encerra hoje na Vara do 

Trabalho - Pág. 3

O Secretário Estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, anunciou esta 
semana que o Paraná registrou no ano passado seu menor índice de mor-
talidade materna. Foram 51,67 mortes de mães para cada 100 mil crianças 
nascidas vivas. Os dados foram fechados neste mês, com a investigação 
de todos os casos de mortes maternas notificados. Em relação ao número 
registrado em 2010 (65,77), a redução foi de 21,4%. Pág. 5

Diplomação: A Prefeita eleita de Paranacity, Ednea 
Buchi Batista, e, o Prefeito eleito de Cruzeiro do Sul, 
Ademir Mulon, foram diplomados na terça-feira, 04 

de dezembro, no salão do Tribunal do Júri, no Fórum 
da Comarca de Paranacity

Sucesso no lançamento do 
loteamento Jardim Paraíso - P. 14

Foi um sucesso o lançamento do loteamento Jardim Paraíso

Foi um grande sucesso o lançamento do Lo-
teamento Jardim Paraíso, com 429 lotes, lo-
calizado a 800 metros da FANP – Faculda-

de do Noroeste Paranaense, ao lado do Conjunto 
Novo Horizonte e Clube Campestre na Avenida 
Brasil, confirmando a vocação dessa região para 
se tornar o polo de desenvolvimento do Municí-
pio. 

O lançamento contou com a presença de várias 
autoridades, amigos e clientes e dos proprietários 
da JS Loteadora Ltda., Ari Stroher e Marcos Jovi-
no e de seus parceiros e representantes locais Vic-
tor Benatti e Júlio Cesar Carlos, da empresa Con-

sultoria & Negócios Imobiliários, que coordena as 
vendas de lotes. Destacou-se a presença do prefei-
to eleito de Nova Esperança, Gerson Zanusso, que 
na oportunidade fez um pronunciamento apoian-
do a implantação do novo Empreendimento em 
Nova Esperança. 

Plantão de Vendas
Foi grande a procura por lotes durante o lança-

mento no sábado, também no domingo e duran-
te toda última semana, chegando a um número 
superior a 150 lotes já vendidos, o que projeta o 
fechamento de vendas em poucos meses do Jar-
dim Paraíso.

Os proprietários da JS Loteadora Ltda - Ari Stroher e Marcos Jovino e 
seus representantes locais Victor Benatti e Júlio Cesar Carlos, da empre-
sa Consultoria & Negócios Imobiliários que coordena as vendas de lotes.

Prefeito eleito Gerson Zanusso foi prestigiar e 
fazer o lançamento oficial do Jardim Paraíso, 
na ocasião parabenizou um dos sócios, o em-
preendedor Ari Stroher.

Investidores de Maringá acreditando em Nova Esperança.

Momento de lançamento do Jardim Paraíso. Assistido por 
autoridades e investidores da região, o prefeito Gerson 
Zanusso destacou o crescimento que o empreendimento 
representa para Nova Esperança e a valorização para o 
mercado imobiliário local.

Deputado Evandro 
Júnior participa 

de encontro com 
prefeitos eleitos 

para a gestão 
2013/2016 - 
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APAE Nova Esperança 
realizou a V mostra Natalina 

Pág. 2
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A Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais 
(APAE) de Nova Esperança/ 
Escola Esperanca – Educação 
infantil e ensino fundamental 
na modalidade educação es-
pecial encerrou as atividades 
do ano 2012 com a V mostra 
Natalina.

A mostra Natalina levou 
até o Centro Esportivo da 
APAE, presépios e artesana-
tos confeccionados por alu-
nos, professores e pais que 
foram comercializados a pre-
ços populares. Toda a renda 

obtida com a venda é usada 
em projetos da própria insti-
tuição.

As apresentações artísti-
cas feitas pelos alunos, emo-
cionou os pais e comunidade 
em geral presente ao evento 
contando desde a história 
da criação da terra, passan-
do pela criação do homem e 
chegando ao nascimento de 
Jesus. O evento contou com 
a visitação de APAEs de toda 
região. Um grande coral for-
mado pela direção, alunos, 
professores e funcionários 
da APAE de Nova Esperança 
encerrou as apresentações na 
noite de quinta-feira, 29 de 
novembro. O ápice do evento 
foi a chegada do Papai Noel 
para as crianças e alunos da 

APAE. A mostra continuou 
durante a manhã e tarde de 
sexta-feira, 30.

Atualmente a APAE é pre-
sidida por Aylton de Deus 
Mateus, tendo como diretor 
o professor João Joraci Zan-
chetti e atende mais de 200 
alunos de Nova Esperança, 
Distritos de: Barão de Lucena 
e Ivaitinga, além das cidades 
vizinhas, Uniflor e Presidente 
Castelo Branco.

  Direção, professores, 
equipe pedagógica, secretá-
rias, zeladores e motoristas da 
APAE Nova Esperança agra-
decem a presença e colabora-
ção de todos, desejando um 
Feliz Natal e que o Ano Novo 
seja repleto de amor e paz!
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APAE Nova Esperança realizou a V mostra Natalina
José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Diretor da APAE - Prof. João Joraci Zanchetti; Presidente da APAE - 
Aylton de Deus Mateus junto a esposa Nelcy Kelm Mateus; Prefeito de 
Presidente Castelo Branco - Valdomiro Canenunges de Souza; Chefe 
do Núcleo Regional de Educação de Paranavaí (NRE) - Rosana Mulba-
rach de Lara; Maria Regina Dosso – Técnica Pedagógica em Educação 
Integral do NRE e a Presidente da Câmara de Nova Esperança – Vera 
Lúcia Boregas Santini.

FOTOS: JOSÉ ANTÔNIO COSTA

O Diretor da APAE - Prof. João 
Joraci fez a abertura da mostra 
Natalina convidando a todos 
os presentes para agradecer as 
bençãos de 2012 com a oração 
do “Pai Nosso”.

Equipe da APAE Nova Esperança

Foto: Alan Troleis

O público 
mais uma 
vez compare-
ceu e pres-
tigiou toda 
a dedicação 
e empenho 
de professo-
res, alunos, 
funcionários 
da APAE
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EROSÃO ÀS 
MARGENS 
DA 
RODOVIA 
ESTÁ 
MATANDO 
O RIBEIRÃO 
QUE 
ABASTECE 
A CIDADE

Na edição nº 296, de 15 de abril de 2005 o Jornal Noroeste  
trouxe em suas páginas uma  ampla matéria em que destaca-
va o gravíssimo problema que poderia comprometer tanto à 
Rodovia deputado Branco Mendes quanto assorear o Ribei-
rão Paracatu, local onde a Sanepar capta a água que abastece 
a cidade de Nova Esperança. Na época, o Ministério Público, 
na pessoa do Promotor de Justiça Dr. Nivaldo Bazoti pro-
moveu uma série de reuniões com vistas a solucionar tanto 
a questão da rodovia quanto o iminente problema ambien-
tal que se desenhava.  As águas das chuvas, quando caiam 
próximo à Rodovia, provocavam o arraste de terra para o 
leito do Ribeirão provocando o seu assoreamento. Recente-
mente, uma obra de grande envergadura foi executada, com 
a construção de uma enorme lagoa e sistemas de canalização. 
Quando as águas escoam, ao cair primeiramente nesta gran-
de lagoa, têm seu impacto diminuído e seguem canalizadas 
para um ponto posterior ao da captação da água no leito do 
Paracatu.

Promotoria de Justiça de 
Paranacity recomenda 
elaboração de projeto 

‘Ficha Limpa’
O Ministério Público do Paraná, por meio da Pro-

motoria de Justiça de Paranacity, expediu recomen-
dação aos poderes Executivo e Legislativo locais para 
que seja elaborado um projeto a respeito da Lei da 
Ficha Limpa. 

A promotora Rosany Pereira Orfon solicitou na 
recomendação que a Câmara de Vereadores de cada 
Município da Comarca crie e regulamente o projeto, 
vedando contratações para cargos em comissão de 
pessoas que estejam incluídas nos artigos da Lei da 
Ficha Limpa. 

Entre as ações condenáveis englobadas pela ‘Ficha 
Limpa’ estão improbidade administrativa, abuso de 
poder econômico ou político, enriquecimento ilícito 
e lesão ao patrimônio público. 

Assessoria de Imprensa
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Uma semana diferente. 
Assim pode ser definida a 
semana de conciliação que se 
encerra hoje na Vara do Tra-
balho de Nova Esperança.

Desde segunda-feira, 03 
prosseguindo até o dia de 
hoje, sexta-feira, 07 a sema-
na foi marcada por centenas 
de audiências de conciliação 
onde um mutirão de advoga-
dos e as partes aguardavam 
para a tão almejada concilia-
ção e resolução dos conflitos.

Em um ato solene com 
a execução do hino nacio-
nal Brasileiro, a Justiça do 
Trabalho, abriu oficialmente 
na segunda, 3, a Semana da 
Conciliação. O juiz Luiz An-
tonio Bernardo fez questão 
de agradecer aos parceiros 
e colaboradores voluntários 
que fazem acontecer a Sema-
na da Conciliação.

"A Semana apresentou 
um resultado bastante po-
sitivo e o mais importante 
é que a ideia da conciliação 
como a forma mais rápida de 
se resolver os conflitos entre 
empresas e empregados sai 
fortalecida”, salientou o ma-
gistrado Luiz Antonio Ber-
nardo – titular da Vara do 
Trabalho de Nova Esperança.

Até às 17h de ontem, 
quinta-feira, 06 de dezembro 
a Vara do Trabalho de Nova 
Esperança havia realizado 
175 audiências obtendo acor-
do em 64 delas.

A Semana Nacional de 
Conciliação é uma campa-
nha do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), realizada 
anualmente, que envolve to-
dos os tribunais brasileiros. 
O objetivo é reduzir o grande 
número de processos na Jus-
tiça brasileira.

Além das audiências de 
conciliação, o juiz Luiz Anto-
nio Bernardo organizou um 
evento cultural que contou 
com a apresentações artísti-
cas. Enquanto aguardavam 
as audiências as partes: em-
pregadores/ empregados pu-
deram participar  de oficinas 

de criatividade, espaço saúde 
– com orientações e exames; 

escovódromo – orientações 
de higiene bucal para ado-

lescentes, crianças e adultos 
muitos em parceria com o 

SESC de Maringá além de 
prestigiarem a apresentação 
do Quinteto de Metais So-
noros de Maringá, Ballet do 
Sagrado com a professora 
Franciléia, Coreografia da 
ONG Ninho da Águia com a 
professora Sarita, Lian Gong 
da Academia Yama; Coral 
Digna Idade do Sesc de Ma-
ringá; Ballet da Academia 
Ponto 8 da professora Cássia 
Reis, Grupo Musical Gato de 
Beco e para as crianças mui-
tos brinquedos recreativos.

Hoje, último dia está mar-
cada a apresentação do Circo 
Teatro Sem Lona de Maringá 
na Vara do Trabalho às 16h e 
logo mais a noite, por volta 
das 20h30 acontece o encer-
ramento oficial na praça Mel-
lo Palheta ao lado da casinha 
do Papai Noel com o Coral 
Sol Maior de Colorado.
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Opinião do Blog

Roubalheira sem fim
Nós brasileiros, estamos sendo 

expostos quase todos os dias pelas 
reportagens de  roubalheira vergo-
nhosa em todos os níveis em nos-
so país. Há poucos dias, tivemos o 
caso da ex-Chefe do Escritório da 
Presidência da República em São 
Paulo, Rosemary Noronha, cargo 
ocupado desde o governo Lula,  que 
além de meter  a mão no dinheiro 
público, ainda fazia acertos com 
empresas,  tráfego de influência, 
empregar familiares, pagar dívidas 
de terceiros com dinheiro público, 
viagens e mais viagens desneces-
sárias a custa de nosso dinheiro, 
etc.,etc.  A presidente Dilma tem 
feito em seu governo uma  vassou-
rada  sem limites nos corruptos, 
inclusive na  ex-Chefe Rosemary. 
Mas há muito por fazer, contra-
riando muitos políticos que acham 
que roubar faz parte da cultura 
brasileira. Segundo estimativa da 
Federação das Indústrias do Estado 
de São Paulo, nos últimos 11 anos 
foram roubados dos cofres públicos 
(56% federal, 31% estadual e 19% 
municipal), cerca de 85 bilhões de 
reais por ano, o que daria cerca de 
930 bilhões de reais nos referidos 11 
anos. A Revista Veja publicou que, 
se esse dinheiro fosse aplicado em 
investimentos públicos, resolveria 
os inúmeros problemas sérios de 
nosso país como: 

• Construir 28 mil escolas para 
360 alunos cada;

• Custear 34 milhões de diárias 
de UTIs no melhores hospitais par-
ticulares;

• Construir 241 quilômetros de 
metrô;

• Erradicar a miséria do país 
tirando mais de 18 milhões dessa 
situação;

• Construir 1 milhão e 500 mil 
casas populares, suprindo 30% do 
déficit existente no Brasil;

• Pagar 17 milhões de sessões 
de quimioterapia pata tratamento 
do câncer;

• Concluir todas as obras, com 

folga, para a Copa do Mundo de 
2014 e as das Olimpíadas de 2016 
cujo orçamento está em cerca de 60 
bilhões de reais.;

• Agradar a cada brasileiro 
dando um prêmio de 443 reais;

• Pagar o benefício de R$ 242 
reais do Programa Bolsa Família 
para 13 milhões de brasileiros por 
dois anos;

• Construir 36 mil quilômetros 
de estradas, o equivalente a 17% 
que há hoje;

• Custear dois milhões de bol-
sas de mestrado;

• Comprar 18 milhões de bolsas 
de luxo iguais aquelas com que os 
corruptos  presenteiam a sua mu-
lher e amantes.

Este blog está sendo acessado 
em várias partes do mundo. Seria 
interessante você dar a sua opinião 
sobre essa importante matéria, 
além de discutir com seus amigos e 
familiares. Os corruptos estão mais 
ricos e o Brasil mais pobre!

Recanto Mineiro
O casal  Dr. Edson Andrade e 

sua esposa Professora  Dilvanete, 
reuniu um grupo de amigos em seu 
Recanto Mineiro domingo último, 
02 de dezembro, para saborear uma 
suculenta churrascada na bela casa 
de campo do casal. Estiveram pre-
sentes  Rose Hashimoto/Ossamu, 
Emilia R.A. de Oliveira/Juarez e  a 
filha Bruna, Jessica Krieger/Rafael, 
Bruna Beckhauser/Anderson, Mar-
tinha Andrade/Silvânio,  Imacula-
da/Osvaldo, Isadora/Lucas Hashi-
moto, Thais Tory, Ligia Tory, Soraia 
Tory e Raimundo Pereira. Antes 
do almoço, fizemos um passeio a 
pé pela propriedade  de quatro al-
queires e ficamos impressionados 
pelo aproveitamento do espaço com 
muito verde, casa, piscina, área de 
lazer, represa para pescaria, horta 
com as mais diferentes verduras, 
inclusive uma grande plantação de 
tomatinhos e abobrinhas, pomares 
com pés de manga, melancia, pi-
tanga, acerola, caju, laranja, limão, 
framboesa, banana e outras frutas. 
Havia um bom pasto para vacas 

leiteiras  e também para a produ-
ção da famosa pimenta do Recanto 
Mineiro. Após o almoço, houve um 
“amigo secreto” com grandes cestas 
de chocolates. Curtirmos muito o 
espaço com sua piscina aquecida, 
despedimos do casal anfitrião pela 
acolhida e dos amigos, voltamos 
para casa, pois a vida continua. 

Um pouco de história
Você sabe quem são os guate-

maltecos?
São  as pessoas nascidas  na 

Guatemala, país da América Cen-
tral, com pouco mais de quinze  
milhões de habitantes, sujeito a ter-
remotos freqüentes por estar situa-
do entre duas cordilheiras: a Serra 
Madre e a Serra  Cuchumatanes. 
Entre elas, existe um altiplano  
(planalto) onde vive 55% da popu-
lação.  Pais pequeno, com 108.900 
quilômetros quadrados, governo 
presidencialista, cuja capital é a 
Cidade da Guatemala, com cerca 
de 1.300,000 (um milhão, trezen-
tos mil habitantes  ) , destacando 
ainda cidades como Mixco (500 
mil habitantes ), Villa Nueva ( 400 
mil habitantes ). A  guatemalteca é  
formada de 56% de eurameríndios 
( europeus, principalmente espa-
nhóis, casados com índios ou seus 
descendentes  ), ameríndios  42% ( 
americanos casados com índios ou 
seus descendentes), chineses 3%, 
etc. A língua oficial é o espanhol, 
mas há também as regionalistas. 
A religião dominante é a católi-
ca com 83%  e as evangélicas com 
12%. As demais religiões são as 
mais variadas. A moeda oficial é o  
quetzal,  cuja a cotação para o dó-
lar corresponde 1 dólar vale apro-
ximadamente 8 quetzal.  Inflação 
anual é 2%. A economia do país 
está baseada na produção de café, 
açúcar e banana. A Guatemala, co-
ração do povo  dos índios maias e 
seus descendentes, que durante sé-
culos dominou a   América Central, 
tem problemas muitos sérios na 
política do país,  desde a conquista 
espanhola no século XVI. Até hoje, 
medem forças  no país, os índios ou 
seus descendentes, ou ainda seus 
adeptos, contra a elite de origem es-
panhola, que controla a economia e 
o poder político naquele país.  Um 
forte abraço aos amigos guatemal-
tecos que lêem meu blog, desejando 
melhores dias para seu povo.

Coisas do Cotidiano
• O prefeito eleito Gerson Za-

nusso será  diplomado na manhã 
desta sexta-feira, 07 de dezembro,  
pela Justiça Eleitoral,  juntamente 
com o seu vice Fábio Yamamoto,  e 
os vereadores eleitos para o período 
2013-2016.  A diplomação de Ger-
son Zanusso pela Justiça Eleitoral 
faz cessar de vez os comentários de 
alguns adversários que, ao invés de 
procurar trabalho no mercado para 
os próximos anos, insistem em fa-
lar asneiras que Gerson não seria 
diplomado; 

• O advogado Alexandre Man-
zotti deverá ser o Secretário de Ad-
ministração enquanto que o advo-
gado Messias Queiroz Uchoa será o 
Procurador Jurídico do Município 
na próxima administração. Ambos 
já estão trabalhando na transição, 
fazendo um levantamento geral 
para ser entregue ao próximo pre-
feito Gerson Zanusso.  Aliás, estou 
sabendo que a equipe já está pra-
ticamente pronta, faltando  apenas 
alguns detalhes para o ajuste final;

• Diversas pessoas têm nos 
procurado reclamando do atraso 
na coleta de lixo, alegando falta 
de funcionários para o setor. Seria 
bom que esse trabalho fosse nova-
mente regularizado, evitando o mal 
cheiro exalante do lixo não recolhi-
do, ocasionado pelo forte calor que 
assola todos nós;

• Seria interessante a Prefeitu-
ra pressionar os proprietários de 
terrenos baldios  para limparem as 
suas propriedades, evitando den-
gue, escorpiões, aranhas, cobras, 
etc. Caso contrário, a  Prefeitura 
poderia limpar e cobrar no IPTU 
do cidadão. Tai um ótimo assunto 
que a próxima Câmara Municipal 
poderia discutir melhor!

• Novamente em uma Cirurgia 
Plástica, colocação de prótese de si-
licone nos seios, outra vez em Goiâ-
nia, morre a jovem modelo Louan-
na Silva, 24 anos. Está passando 

da hora do  Conselho Regional de 
Medicina daquele Estado investigar 
quais as causas de  várias  mortes, 
só este ano, nas Cirurgias  Plásti-
cas;

• Uma avalanche de corintianos 
foi até o Aeroporto de Guarulhos 
prestigiar o embarque do Timão 
rumo ao Japão. Está previsto cerca 
de 20 mil torcedores alvi negros em 
terras nipônicas. O Ien, moeda ja-
ponesa, não ha mais em São Paulo 
para comprar. A FIFA está impres-
sionada! Opinião do blog. Se vencer 
o primeiro jogo, o que deverá acon-
tecer, o Corinthians goleará impie-
dosamente o  fraco time Inglês  do 
Chelsea, que está em crise, e será 
Campeão Mundial de  Clubes;

• 25% das Audiências do PRO-
CON em Maringá fica sem acordo;

• Kaká, segure a reserva por 
mais um pouco no Real Madrid 
que o treinador José Mourinho está 
no bico do urubu para ser demitido. 
A imprensa madrilenha não aceita 
que o grande time que o Real tem, 
estar há onze pontos atrás do  Bar-
celona no Campeonato Espanhol;

• O novo técnico da Seleção 
brasileira Felipão afirmou que 
quem não quer ser pressionado 
vá ser funcionário do Banco do 
Brasil. Como diria minha falecida 
mãe, muitas vezes a pessoa perde 
a oportunidade de ficar calada ao 
invés de falar besteiras. Partindo de 
Felipão, um sujeito grosseiro como 
ele, não é de se admirar. Se eu sou 
funcionário do Banco do Brasil, ba-
teria de cinta no cara, pois ofendeu 
toda a classe. Aliás Felipão, você 
que ultimamente já foi demitido do 
Chelsea e do Palmeiras, por afun-
dar estas equipes não deveria ter 
sido convidado a dirigir a Seleção. 
A bola da vez seria o Tite, do Co-
rinthians ou o Abel Braga do Flu-
minense.

A boa vida de cachorros
Os brasileiros adoram mui-

tos os pequenos animais como os 
cachorros e gatos. Segundo uma 
pesquisa feita pelos  Fabricantes de 
Produtos pata Animais de Estima-
ção, o país tem  a segunda maior 
população de cachorros e gatos do 
planeta, com 34,3 milhões de ca-
chorros e 18,3% de  gatos. O restan-
te é composto por pássaros, peixes, 
etc. O mercado de produtos para 
pets no Brasil está em expansão 
tão grande que já movimenta cerca 
de 12 bilhões de reais anualmente. 
Além das rações especiais, nos pets 
você encontra também, produtos de 
beleza, higiene, lazer e saúde como 
comedouros automáticos, guia com 
iluminação, pente mata-pulgas, hi-
giene oral, cama de espuma e tra-
vesseiro iguais aos desenvolvidos 
pela NASA,  rastreador para cães e 
gatos que ultrapassem a zona de se-
gurança, jogos educativos, sistema 
antilatido, carrinho,  trailer para 
bicicleta. Cesto acoplado ao guidão 
e bolsa de transporte.

Pan-Americano de Kickbo-
xing

Atletas de diversos países ( 
homens e mulheres ) do Brasil,  
Estados Unidos, México, Argenti-
na, Canadá, Chile e outros,   vão 
participar do Pan-Americano de 
Kickboxing em Foz do Iguaçu, PR, 
entre os dias 06 e 09 de dezembro 
de 2012. A delegação brasileira que 
disputará as 12 categorias do tor-
neio ( Semi Contac, Full Contact,, 
Low Kicks )  que classificará para 
o Sportaccord Conbat Games em 
2013, em St. Petesburg, na Rússia, 
terá em sua equipe o atleta Ever-
ton Ninja da Equipe Gold Fighter 
Team de Maringá e Professor de 
Muay Thai da Academia Fitness de 
Nova Esperança. Parabéns Everton 
e Boa Sorte!

ENTRELINHAS
***Morreu no Rio de Janeiro, na noite de quarta feira última, 05 de dezembro, o arquiteto Oscar Niemeyer, aos 
104 anos. Comunista declarado, Niemeyer foi o homem que projetou Brasília, A igreja de São Francisco de Assis 
na Pampulha, Belo Horizonte, O Memorial da América Latina em São Paulo, o Grande Espaço Cultural, co-
nhecido do Museu do Olho, em Curitiba e outras inúmeras obras no Brasil e no mundo. Durante o seu exílio na 
ditadura brasileira, projetou inúmeras obras, na França, Espanha, Argélia, o prédio da Organização das Nações 
Unidas (ONU), etc. Niemeyer que usava e abusava das linhas curvas, dizia que assim desenhava porque gostava 
de rios e montanhas. O que ganhou na vida, ajudava os menos favorecidos, inclusive projetou e construiu uma 
casa para o seu motorista particular. O mundo todo reconhece o talento de Niemeyer que, com os seus projetos 
arrojados, mudou a concepção de arquitetura.*** “Se a reta é o caminho mais curto entre dois pontos, a curva é 
o que faz o concreto buscar o infinito”.
 Oscar Niemeyer: 15/12/1907 – 05/12/2012. 

JUSTIÇA DO TRABALHO

“Concilia Ação com saúde e alegria” foi o tema da Semana 
de Conciliação que encerra hoje na Vara do Trabalho

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

Semana foi marcada por audiências de conciliação. Até ontem, quinta-feira, 17h, a Justiça do Trabalho havia rea-
lizado 175 audiências com 64 acordos.

Apresentação dop Ballet do Sagrado sob a orientação do professora Franciléia Cristina 
durante a Semana de Conciliação.

NÃO PERCAM!!!
Hoje, Sexta-feira, 

07/12: 
16h - Circo Teatro 

Sem Lona de 
Maringá na Vara do 

Trabalho
20h30 - Coral Sol 

Maior de Colorado 
na Praça Mello 

Palheta ao lado da 
casinha do Papai 

Noel  
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Deputado Evandro Júnior participa de encontro 
com prefeitos eleitos para a gestão 2013/2016

O Deputado Evandro 
Junior esteve Foz do 
Iguaçu, para o En-

contro entre o Governador 
Beto Richa, o Presidente do 
SEBRAE/PR, Jefferson No-
garoli e os prefeitos e pre-
feitas eleitos para a gestão 
2013/2016. Durante esse 
encontro os prefeitos parti-
ciparam de palestras e ofi-
cinas para sua gestão, e co-
nheceram os programas que 
podem ser levados para seu 
município.

Sempre acompanhados 
do governador Beto Richa, 
Evandro Junior teve a opor-
tunidade de discutir direta-
mente com os prefeitos pro-
blemas comuns e específicos. 
Beto Richa detalhou particu-
larmente o alcance do

s investimentos do Pro-
grama de Modernização da 
Infraestrutura (Proinfra), que 
terá forte impacto nos muni-
cípios, contribuindo princi-

palmente para a qualidade de 
vida dos moradores e criando 
condições para a atração de 
empresas e geração de novos 
empregos.

Deputado Evandro Junior e o Governador Beto Richa

Prefeito eleito de Floraí Fausto Herradon e o Pre-
sidente da Assembleia Legislativa do Paraná Val-
dir Rossoni.

Deputado Evandro Júnior com o prefeito reeleito de Uni-
flor Antonio Zanchetti Neto.

Anvisa suspende fabricação 
de produtos fitoterápicos
A Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) determinou esta 
semana a suspensão da fa-
bricação, distribuição, do 
comércio e do uso no país 
de todos os produtos su-
jeitos à vigilância sanitária 
fabricados pela empresa 
Saúde Ervas Ltda - ME.

Segundo a Anvisa, a 
empresa não tem autori-
zação de funcionamento e 
seus produtos não têm re-
gistro. A resolução foi pu-
blicada no Diário Oficial 
da União.

De acordo com o texto, 
a suspensão deve durar o 
tempo necessário para a 

regularização dos produ-
tos na agência e tem vali-
dade imediata após a pu-
blicação.

A orientação da Anvi-
sa é que as pessoas que já 
tiverem adquirido algum 
dos lotes ou produtos sus-
pensos interrompam o 
uso. Abr

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
ALEGRIA DE VIVER

Helena kolody (1912-2004)

Amo a vida.
Fascina-me o mistério de 
existir.
Quero viver a magia
de cada instante,

embriagar-me de alegria.
Que importa a nuvem no ho-
rizonte,
chuva de amanhã?
Hoje o sol inunda o meu dia.

CARICATURAS DA SEMANA

CÍCERO DO GÁS
VEREADOR JÚNIOR 

ALBERTON
DR. BERNARDO - JUIZ DA 

VARA DO TRABALHO

POR: PAULO NUNES

PUBLICIDADE LEGAL
ATAS, AVISOS, BALANÇOS, EDITAIS, LEILÕES
E OUTRAS PUBLICAÇÕES DE ORDEM LEGAL

Poupança registra maior captação líquida para meses de novembro desde 2009
Os depósitos em poupança 

superaram as retiradas em R$ 
4,086 bilhões, em novembro, se-
gundo dados do Banco Central 
(BC). É a maior captação líquida 
para o mês desde 2009, quando o 
resultado ficou em R$ 4,469 bi-
lhões.

Em novembro, foi registrada 
maior captação líquida de re-
cursos no último dia do mês, 30, 
com registro de R$ 3,643 bilhões. 
No dia 30, terminou o prazo para 
o pagamento da primeira parcela 
do décimo terceiro salário.

De janeiro a novembro, a 
captação líquida da poupança 
chega a R$ 40,513 bilhões, valor 
recorde na série histórica do BC, 
iniciada em 1995. Em igual pe-
ríodo de 2011, a captação líquida 
da poupança havia ficado em R$ 
10,596 bilhões. Em todo o ano 
passado, a captação líquida ficou 

em R$ 14,186 bilhões.
O resultado até novembro já 

supera o recorde anterior da sé-
rie história registrado em 2010 
(R$ 38,681 bilhões)

O recorde na captação da 
poupança ocorreu mesmo após a 
decisão do governo de mudar as 
regras de remuneração da pou-
pança. Em maio deste ano, ficou 
definido que sempre que a taxa 
básica de juros, a Selic, for igual 
ou menor que 8,5% ao ano, a for-
ma de remuneração passa a ser 
70% da Selic mais a taxa referen-
cial (TR), calculada todos os dias 
pelo BC. Atualmente, a Selic está 
em 7,25% ao ano. Anteriormen-
te, a regra de remuneração era 
TR mais 0,5% ao mês. Somente 
os depósitos feitos antes de 3 de 
maio continuam a ser remunera-
dos pela regra antiga. 

Abr.
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Quantas vezes em algum mo-
mento de nossas vidas depois 
de um dia cansativo e stressante 
já pronunciamos ou até mesmo 
escutamos falar aquela frase po-
pular “hoje quero ter o sono dos 
deuses”; mais será que de fato o 
sono tem sido mesmo produtivo 
profundo relaxante que nos traz 
descanso para o corpo e a mente? 
Grande são os índices que mos-
tram que a cada dia independen-
temente do sexo, da sua classe 
social ou de seu saldo bancário, 
noites com sono atribulados tem 
acometido grande parte da po-
pulação. Mais dormir parece tão 
simples não é mesmo, simples-
mente deitar e dormir. È ai onde 
tudo o problema acontece, neste 
momento é à hora em que mui-
tos fazem um retrocesso do seu 
dia ou da sua vida, quando tudo 
vai bem ótimo, e quando não; a 
solução para o memento é rolar 
de um lado para o outro levantar 
ir ao banheiro voltar para a cama 
e o olhar angustiante para o re-

lógio, vendo que à hora esta pas-
sando o dia já esta amanhecendo 
seu problema não foi resolvido e 
você ainda nem dormiu prove-
niente de um quadro de insônia.

Para casos como este o mais 
indicado é procurar não levar os 
problemas para dentro do quar-
to, deixá-los esperando lá fora 
até o outro dia pode fazer toda a 
diferença, quando isso não acon-
tece é à hora de buscar ajuda mé-
dica para aprender a controlar a 
ansiedade e as emoções.

Ter alguns objetos dentro do 
quarto e maus costumes contri-
bui a má qualidade do sono, ati-
tudes inofensivas como dormir 
com a luz acessa e TV ligada, 
prejudicam na não produção da 
melatonina, que é um hormônio 
responsável pelo sono, que não é 
liberado com a claridade e com 
barulho e o som sejam da TV 
ou do radio faz com que o nosso 
corpo fique em estado de alerta e 
não consiga entrar no seu estado 
mais profundo do sono. Dormir 

de estomago cheio, com animais 
de estimação na cama, compu-
tador e notebooks no quarto, 
travesseiro colchão maus adap-
tados e calor, tudo o que possa 
desviar a atenção da concentra-
ção do sono, é um pedido para 
que a noite não seja bem dormi-
da.

O dia de bom não vai ter nada 
em decorrência da noite mal 
dormida, os sintomas mais apa-
rentes são; dores no corpo, irri-
tabilidade, indisposição, falta de 
memória, interferência no ape-
tite e na libido, semblante facial 
destruído, sensação de ansieda-
de o stress e cansaço do dia an-
terior vem de brinde, resumindo 
organismo fica destruído para 
desempenhar suas funções por 
mais simples e rotineiras que es-
tas sejam, e tudo isso acontecen-
do de forma recorrente passa a 
desenvolver patologias mais gra-
ves como, apnéia, bruxismo, ar-
ritmias, pressão alta, depressão.  

“Ter o sono dos deuses” pode 
contribuir muito mais para a 
saúde do que uma hora de ca-
minhada por dia, por isso é fun-
damental em todas as idades 
dormir bem, temos que princi-
palmente descansar, para que no 
outro dia o desempenho seja de 
100% em tudo o que for feito. 
Para ter  uma qualidade de vida 
melhor comece dormindo e os 
demais vos serão acrescentados. 
Seja um anjo ao menos na hora 
de dormir e no outro dia você 
terá a força de um tigre para lu-
tar pela sua vida e seus ideais. 

Você tem dormido 
como um anjo?

Um programa dominical 
de televisão passou a exibir 
recentemente um quadro 
sob o título “O que vi da 
vida”. Título bastante suges-
tivo que nos leva a refletir e 
promover a partir de nós um 
amplo debate. Somos cons-
tantemente bombardeados 
por situações que invaria-
velmente fogem do nosso 
controle. Um dos fatos mais 
marcantes , pena que em 
contexto triste em minha 
vida foi a morte prematura 
da minha mãe. Por sofrer de 
sérios problemas de alcoo-
lismo tornou-se mais uma 
vítima do vício. Era o mês 
de março de 1998,e tanto 
eu quanto aos meus irmãos 
não conseguimos enxergar 
naquele momento outra 
alternativa que não fosse 
optarmos pelo mediato in-
ternamento de nossa queri-
da mãezinha numa Clínica 
de recuperação. Ao mesmo 
tempo em que ela implorava 
para que lá nós não a deixás-
semos, a razão e a perspec-
tiva otimista em querer vê-
-la curada foram elementos 
que corroboraram e muito 
para que optássemos então 
pelo tratamento que ora se 
iniciava.Seria muito triste e 
porque não dizer até mesmo 
revoltante que seu quadro 
de saúde se agravasse sem 
que nada fizéssemos para 
recuperá-la. Ainda peque-
nos, perambulávamos pela 
cidade à procura de nossa 
mãe, pois dominada pelo 
vício ficava à mercê de to-
dos os tipos de infortúnios 
causados pela dependência 
de qualquer tipo de droga 
que fosse.

Uma grande lição sem-
pre nos ensinava, muito 
embora ela mesma não pos-
suísse forças para buscá-la: 
lutar pelos nossos objetivos 
sempre, a qualquer custo. 
Respeitar a honra e a dig-
nidade das pessoas também 
foi uma marca por ela dei-
xada. 

Voltando ao assunto de 
seu tratamento, decorridos 
10 dias em que se encontra-
va internada numa clínica 
de Maringá tivemos a no-
tícia que ninguém gostaria 
receber: “A dona Lúcia so-
frera um AVC e seu quadro 
ao que tudo indica é irrever-
sível” - disse a enfermeira 
tateando as palavras corre-
tas no intuído  que o cho-
que típico  da notícia fosse 
por nós `melhor` absorvi-
do. Tentativa totalmente vã, 
já que um quadro de temor 
e desespero tomou conta 
do nosso viver. Em segui-
da, nossa querida genitora 
fora levada para a Unidade 
de Terapia Intensiva de um 
Hospital na região de Ma-
ringá. Seu quadro clínico 
se agravava a cada instan-
te... o caos se instalava e o 
`dia mal. A Bíblia Sagrada 
nos fala deste dia... Dia mal 
não escolhe dia, nem local 
e nem pessoa. Pode ocor-
rer no local do trabalho, em 
casa, na rua. Em situações 
das mais diversas, tais como 
a morte de alguém que ama-
mos; quando o médico dá o 
diagnóstico positivo sobre 

a presença de uma doença; 
quando tiramos o extrato 
bancário e a conta continua 
no vermelho; quando o côn-
juge diz que acabou e não 
dá mais; etc. 

Há pessoas que estão vi-
vendo dias mal, não apenas 
alguns dias mas semanas, 
meses e até anos. Vivemos 
uma época muito difícil, 
onde os problemas vão se 
acumulando e cada um vai 
vivendo seu individualismo, 
e assim, de tragédia em tra-
gédia, de enxurrada de pro-
blemas e de notícias ruins 
diárias, somos oprimidos e 
deprimidos todos os dias. 

Para alguns a vida tor-
nou-se quase que insusten-
tável. A depressão tornou-se 
a doença mais comum em 
todas as camadas sociais. 

Estávamos então viven-
ciando este dia mal, mas 
que teria seu desfecho, hu-
manamente falando ainda 
pior. Com minha mãe na 
UTI fazíamos plantão na 
frente do Hospital na expec-
tativa que os boletins emiti-
dos pelos médicos nos apre-
sentassem uma mudança no 
seu quadro de saúde, que 
proporcionasse um novo 
alento para nossa humilde, 
porém sempre unida famí-
lia. Chegou o momento em 
que os médicos passaram a 
liberar os familiares para a 
visitarem... Eu, infelizmen-
te sentia uma atmosfera de 
despedida no ar..

Quando adentrei aquele 
local percebi que por mais 
que eu me esforça-se em 
extrair dela alguma reação 
vital, tudo era em vão...

Me restou o choro in-
consolável de quem sempre 
enxugou minhas lágrimas. 
Naquele instante, elas es-
corriam livremente, como a 
chuva que cai no momento 
em que estou escrevendo 
este editorial.

Vendo-a inerte, respiran-
do artificialmente, restou-
-me pegar em sua mão, bal-
buciar algumas palavras, até 
mesmo confidências e de-
clarações de que eu a ama-
va. Disse a ele: “Mãezinha...
vamos fazer um belo acor-
do... eu seguro na sua mão 
esquerda e pela fé, creia que 
Jesus já está segurando a 
sua mão direita...Você ago-
ra está aqui na terra... Mas 
logo, este mesmo Mestre 
que segurou a sua mão a re-
ceberá de braços, pois você, 
pouco antes o reconheceu 
como Senhor e Salvador de 
sua vida. Se você concorda, 
não sei como, aperte leve-
mente a minha mão...” Por 
um instante eu senti sua 
frágil mãozinha apertando 
a minha. Não havia tempo 
para mais nada. As enfer-
meiras já me chamavam 
para dar lugar ao próximo 
visitante. Ledo engano de 
que alguém, em vida, a vi-
sitaria mais... Em poucos 
instantes já recebia a notícia 
de que ela já havia partido, 
para um lugar onde não ha-
verá dor nem sofrimento...
Choro nem angústia...Má-
goa nem rancor...Nem mais 
um dia mal... somente amor, 
nos braços do Pai....

ditorialE
ALEX FERNANDES FRANÇA
alexnoroeste@hotmail.com

Resistindo ao dia mal

“Deus é o nosso refúgio e fortaleza, 
socorro bem presente na angústia”. 

Salmos 46:1

Alex Fernandes França é Diretor do Jornal Noroeste, 
Formado em Administração de Empresas, bachare-
lando em Teologia pelo Instituto Teológico do Para-
ná e membro da Associação dos Cronistas do Esta-
do do Paraná.

SAÚDE

Mortalidade materna cai 21% em 2011 
e é a menor já registrada no Paraná 

O secretário estadual da 
Saúde, Michele Caputo Neto, 
anunciou esta semana que o 
Paraná registrou no ano pas-
sado seu menor índice de mor-
talidade materna. Foram 51,67 
mortes de mães para cada 100 
mil crianças nascidas vivas. 
Os dados foram fechados nes-
te mês, com a investigação de 
todos os casos de mortes ma-
ternas notificados. Em relação 
ao número registrado em 2010 
(65,77), a redução foi de 21,4%. 

Segundo Caputo Neto, a 
queda é reflexo do processo de 
qualificação dos hospitais de 
referência no Estado, iniciado 
no ano passado. A previsão é 
que a taxa caia mais nos pró-
ximos anos. “Com a amplia-
ção do HospSus (programa de 
apoio aos hospitais públicos e 
filantrópicos do SUS do Para-
ná), o fortalecimento da aten-
ção primária e a consolidação 
da Rede Mãe Paranaense, a 
tendência é que as gestantes e 
os bebês sejam melhor assis-
tidos nos serviços de saúde”, 
afirmou o secretário durante 
a abertura do 2.º Encontro do 
HospSus, realizado nesta terça-
-feira (4) em Curitiba. 

MELHORIAS – Inspira-
do no programa Pro-Hosp, 
do governo de Minas Gerais, 
o HospSus, lançado em julho 
de 2011, destina recursos para 
custeio, obras, aquisição de 
equipamentos e capacitação 
profissional. Ao completar um 
ano do programa, o Paraná 
conseguiu reduzir em 90% o 
déficit de leitos de UTI neona-

tal. 
O programa atende 50 

hospitais considerados estra-
tégicos para suas regiões. Para 
2013, estão previstos R$ 57 
milhões para custeio dos hos-
pitais credenciados e R$ 35 
milhões para obras e equipa-
mentos. Além disso, a Secreta-
ria da Saúde estuda uma forma 
de apoiar também hospitais de 
pequeno porte. 

Além da Rede Mãe Para-
naense, os hospitais que inte-
gram o HospSus também são 
referências regionais para a 
Rede de Urgência e Emergên-
cia. Eles concentram a maior 

parte dos atendimentos que 
necessitam de retaguarda hos-
pitalar de média e alta comple-
xidade, como leitos de Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI). 

De acordo com o secretário, 
o HospSus cumpre importante 
papel na melhoria do acesso a 
serviços de saúde resolutivos, 
principalmente no interior do 
Estado. “É dessa forma que 
interiorizamos nossas ações, 
qualificando o atendimento em 
saúde em todos os cantos do 
Paraná”, afirmou. 

PARCERIA – Simultanea-
mente ao encontro, a Federa-
ção das Santas Casas de Mise-

ricórdia, Hospitais e Entidades 
Filantrópicas do Paraná (Fe-
mipa) realizou uma oficina de 
sistematização da assistência 
de enfermagem, considerando 
o nível de dependência do cui-
dado com o paciente. 

Para o presidente da Femi-
pa, Maçazumi Furtado Niwa, 
essa aproximação e diálogo en-
tre hospitais públicos e priva-
dos sem fins lucrativos benefi-
cia muito o usuário do Sistema 
Único de Saúde. “Buscamos 
sempre qualidade e eficiência, 
trocando experiências e disse-
minando conhecimento”, disse. 

A parceria entre a Secreta-
ria da Saúde e a Femipa vem 
desde o início do HospSus. Em 
setembro de 2011, as institui-
ções lançaram o curso de Ges-
tão Hospitalar que pretende 
dar mais embasamento técnico 
aos diretores e profissionais 
dos hospitais. AENoticias

ÍNDICE DE MORTALI-
DADE MATERNA POR 
100 MIL NASCIDOS 
VIVOS NO PARANÁ

2011  –  51,67 
2010  –  65,77 

2008 – 59,55 
2008 – 59,55 
2007 – 60,96

2009 – 73,02 (Au-
mento devido ao 

ano pandêmico de 
Gripe A – H1N1) 

O secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto, anun-
ciou nesta terça-feira (4) que o Paraná registrou no ano pas-
sado seu menor índice de mortalidade materna. 

Venilton Kuchler/SESA
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