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Aproximadamente 500 
pessoas, entre empre-
sários e atendentes co-

merciais participaram na noite 
de quinta-feira, 22 de novembro, 
no Buffet Rosa de Ouro Eventos, 
em Nova Esperança da Palestra 
Motivacional com Mágica, pro-
ferida por Marco Zanqueta de 
São Paulo com o tema: “Você faz 
a Diferença” 

O evento foi promovido pela 
Associação Comercial e Empre-
sarial de Nova Esperança (ACI-
NE), presidida por Mauro Cere-
zuela, com apoio do Sicredi.

Segundo participantes, o 
mágico que uniu a arte de falar 
em público com o entretenimen-
to levado a sério, proporcionou 
uma noite especial com muitas 
gargalhadas e participação dos 
convidados, transmitindo uma 
mensagem de auto-estima e 
motivando comerciantes e co-
merciários a obter resultados 
positivos em suas empresas, al-
cançando um lucro maior e tra-

balhando em equipe para satis-
fação de lojistas e clientes.

“Sem dúvida nenhuma foi 
uma palestra que realmente nos 
deixou com mais vontade de fa-
zer o melhor por nossos clientes, 
motivando nossos atendentes e 
causando assim um impacto po-
sitivo em nossa empresa. Pode-

mos dizer que a palestra de Mar-
co Zanqueta está fora daquelas 

reuniões formais e cansativas, 
pois ele sabe como ninguém ca-
tivar os participantes e transmi-
tir a sua mensagem sem ofender 
ninguém”, comentaram alguns 
dos presentes.

“Em um mercado competiti-
vo como o nosso, trabalhar com 
pessoas motivadas faz toda a di-
ferença. Alguém gosta de estar 
ao lado de uma pessoa desmo-
tivada? Agora imagina nossos 
clientes e colaboradores?  Saiba 
que cada um se motiva de forma 
diferente. Assim como a minha 
plateia em um auditório são as 
pessoas, no mundo dos negócios 
cada uma tem um valor, neces-
sidades e objetivos diferentes, 
e mesmo com tantas diferenças 
verificamos que o processo moti-
vacional é bastante simples, bas-
ta estarmos atentos às pessoas e 
seu momento na organização, 
pois cada nível hierárquico se 
motiva de forma diferenciada”, 

destacou o palestrante Marco 
Zanqueta a reportagem do Jor-
nal Noroeste.

Para o presidente da ACI-
NE, Mauro Cerezuela, a vinda 
de Marco Zanqueta à Nova Es-
perança, mostra que a entidade 
empresarial está sempre preo-
cupada em valorizar seus asso-
ciados e oportunizar eventos de 
alto nível. “A palestra motivacio-
nal com mágica, apresentada por 
Zanqueta é um momento único 
e mostra uma maneira diferen-
te de palestrar e motivar”, disse 
Cerezuela. Em seu discurso o 
presidente da ACINE também 

agradeceu os parceiros da enti-
dade e disse que nessa institui-
ção se trabalha com união para 
um crescimento de todos.

Durante o evento foi feito o 
sorteio de uma TV 42’ as empre-
sas que aderiram a campanha, a 
ganhadora foi a empresária Adé-
lia Zacarias da Livraria Cruzeiro. 
A diretoria da ACINE fez ainda 
o lançamento oficial da Campa-
nha “Natal Premiado 2012” que 
acontece de 22 de novembro a 
28 de dezembro,  na modalidade 
“seladinha”, A premiação será de 
04 Motos 0Km + R$ 15.000,00 
em vale compras instantâneos. 
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Novo caso de 
suicídio choca 

Nova Esperança
Pág. 10

ACINE faz o lançamento da Campanha Natal 
Premiado 2012 com a palestra “Você faz a diferença”
De 22 de novembro a 28 de dezembro acontece a Campanha Natal Premiado na modalidade “seladinha”. A premiação será de 04 Motos 0Km + 300 
vale compras instantâneos

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br
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Palestrante Marco Zanqueta ladeado pelo presidente da 
ACINE, Mauro Cerezuela e pelo gerente do Sicredi de 

Nova Esperança, Edson Rocha.

A empresária Adélia Takahira Zacarias ganhou uma 
TV 42’ durante o sorteio acontecido na palestra.

CACINOR empossa sua diretoria para a gestão 2012/2014

Lourival Macedo, vice-presidente da CACINOR, homenageia o atual presidente Jean Flá-
vio Zanchetti em nome de toda diretoria e Associações Comerciais Filiadas

Durante concorrido even-
to na noite de sexta-feira, 
23 de novembro, na ACIM 
em Maringá, o Presidente 
da CACINOR – Coorde-
nadoria das associações 
Comerciais e empresarias 
do Norte e Noroeste do Pa-
raná, Jean Flávio Zanchetti 
tomou posse e  empossou a 
diretoria da entidade para 
a gestão 2012/2014.
Pág. 2

CNH
Carteira de 
Habilitação 

será renovada 
automaticamente 

no Paraná
A partir do ano que vem, mo-

toristas paranaenses que precisem 
renovar a Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH) não precisarão 
ir até o Departamento de Trânsito 
do Estado para repetir o processo 
de biometria, fotografia e agenda-
mento de exame médico. Quando 
a CNH estiver para vencer, o mo-
torista receberá pelos Correios um 
aviso. Poderá agendar a consulta 
médica pela internet e, depois de 
concluído o processo, receberá o 
documento em casa.  Pág. 3

Richa anuncia R$ 
12,5 bilhões para 
infraestrutura do 

Paraná 
O governador Beto Richa anunciou na 

quarta-feira (28), durante  encontro com 
prefeitos eleitos em Foz do Iguaçu, a criação 
do Programa de Modernização da Infraes-
trutura (Proinfra), que prevê R$ 12,5 bilhões 
em investimentos entre 2013 e 2014. Os re-
cursos serão aplicados em rodovias, portos, 
energia, saneamento, habitação e construção 
de escolas e delegacias. Com o programa, o 
governo estadual quer eliminar grandes gar-
galos logísticos e acelerar o desenvolvimen-
to econômico e social do Paraná. Pág. 6

Leilão da Vara do Trabalho de Nova 
Esperança - Dia 11 de Dezembro de 2012 
a partir das 14:00 horas na ACINE - As-
sociação Comercial e Industrial de Nova 

Esperança - Pág. 7

Tiro de 
Guerra 
de Nova 

Esperança 
troca comando 

no próximo 
sábado - Pág. 4

ACINE faz o 
lançamento 

da Campanha 
Natal 

Premiado 
2012 com 
a palestra 
“Você faz a 
diferença”  
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Durante concorrido 
evento na noite de 
sexta-feira, 23 de 

novembro, na ACIM em 
Maringá, o Presidente da 
CACINOR – Coordenado-
ria das associações Comer-
ciais e empresarias do Norte 
e Noroeste do Paraná, Jean 
Flávio Zanchetti tomou pos-
se e  empossou a diretoria 
da entidade para a gestão 
2012/2014.

Durante seu discurso 
Jean Zanchetti falou aos pre-
sentes sobre a importância 
da Cacinor que além de se 
empenhar para o fortaleci-
mento da classe empresarial, 
colabora com os poderes pú-
blicos e autoridades consti-
tuídas buscando o desenvol-

vimento econômico e social, 
realizando assim, a viabiliza-
ção de projetos e estudos das 
entidades associadas.

Discursaram também 
ressaltando o engrandeci-

mento e a importância da 
CACINOR, o presidente da 
ACIM - Associação comer-
cial e Industrial de Maringá, 
Marco Tadeu Barbosa, Jef-
ferson Nogaroli, Presidente 
do Sebrae,e, Ardisson Naim 
Akel, Presidente da JUCE-
PAR- junta Comercial do 
Estado do Paraná, que na 
ocasião juntamente com o 
prefeito eleito Gerson Za-
nusso e o presidente da Ca-
cinor Jean Flávio Zanchetti, 
assinaram o termo de com-
promisso que oficializou a 
instalação da Junta Comer-
cial na cidade de Nova Es-
perança, anseio da prefeita 
Maly Benatti e Jean Zanchet-

ti quando ainda presidente 
da ACINE, e que hoje se tor-
na realidade.

Encerrando a solenidade 
de posse, o vice-presidente 
da CACINOR, Lourival Ma-
cedo, entregou uma placa de 
homenagem ao presidente 
Jean Flávio Zanchetti, em 
nome de toda a diretoria e 
associações comerciais fi-
liadas, com os seguintes 
dizeres: A CACINOR ho-
menageia Jean Flávio Zan-
chetti pela competência e 
dedicação dispensada a esta 
entidade ao longo dos anos. 
Nosso reconhecimento a 
você que compartilha seus 
conhecimentos e nos auxilia 

na busca da realização plena 
de nosso ideal associativista 
e humano.

A diretoria da CACINOR 
para o biênio 2012/2014, fi-
cou assim constituída:

Presidente: Jean Flá-
vio Zanchetti, vice-
-presidente:Lourival Ma-
cedo, vice-presidente de 
Finanças e Patrimônio, 
Rodrigo seravali de Britto, 
Vice-presidente de Serviços, 
Orfeu Casagrande,vice-pre-
sidente da Indústria, Lucia-
no Olivo, vice-presidente 
do comércio, Almir Pover, 
vice-presidente para assun-
tos Jurídicos Mauro Cere-
zuela, vice-presidente do 
Sistema de Proteção ao  Cré-

dito, Nivaldo Reginato, vice-
-presidente de comunicação, 
Miguel Roberto do Amaral, 
vice-presidente de Associa-
tivsmo, Marco Aurélio Valé-
rio Azevedo, vice-presidente 
de Comércio Exterior, Hen-
rique Tadeu silva Santos, 
vice-presidente de Agrope-
cuária, Edgar Caetano Filho, 
vice-presidente do Conselho 
Regional do Jovem Empresá-
rio, Paulo Ricardo Rosa,vice-
-presidente do Conselho 
Regional da Mulher Em-
presária, Patrícia Mitiko 
Longhini,vice-presidente de 
Marketing e Eventos, Ger-
son Lopes,e, vice-presidente 
de Responsabilidade social, 
Adelmo Zanardi Bufani.
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Cacinor empossa sua diretoria para a gestão 2012/2014 
e oficializa a instalação da Junta Comercial em Nova 

Esperança durante evento na Acim em Maringá

Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

Presidente e diretores da ACINE estiveram em Maringá presti-
giando a posse de Jean Flávio Zanchetti frente à CACINOR.

O que é ?
A Cacinor é a Coordenadoria das 

Associações Comerciais Industriais do 
Norte e Noroeste do Paraná.

COMO SURGIU?
Foi fundada em 02/06/84 pelo Presidente da ACIM, 

Sr. Fernando Henriques, por solicitação da FACIAP.
OBJETIVO

É dar suporte institucional e ser a voz das “ACES” 
(Associações comerciais e Empresariais) perante a 
FACIAP - Federação das Associações Comerciais e 

Empresariais do Estado do Paraná. 
COMO FUNCIONA?

A CACINOR repassa projetos, produtos, serviços 

criados pela FACIAP, e também cria convênios e servi-
ços de forma regional, todos com o objetivo de tornar 
as empresas filiadas mais competitivas. Por exemplo: 

planos de saúde, cartões de crédito, Paraná digital, 
Fomento S.A.

A QUEM SE DESTINA?
Este órgão se destina às Associações Comerciais da 

região. Atualmente conta com 27 associações forma-
lizadas, 3 serão formalizadas para 2013 (Cruzeiro do 

Sul, Munhoz de Melo e Iguaraçu). 

Diretoria da CACINOR para o biênio 2012/2014

As dependências da ACIM ficaram lotadas de empresários, autoridades e con-
vidados para a posse da diretoria da CACINOR.

O Presidente Jean Flávio Zanchetti com sua família 
que prestigiaram o novo presidente da CACINOR.

Representando o SICREDI, Rogério Ma-
chado, foi homenageado pela CACINOR.

Discursaram também ressaltando o engrandecimento e a importância da CACINOR, 
o presidente da ACIM - Associação comercial e Industrial de Maringá, Marco Tadeu 
Barbosa, Jefferson Nogaroli, Presidente do Sebrae,e, Ardisson Naim Akel, Presidente 
da JUCEPAR - junta Comercial do Estado do Paraná.

“Além de se empenhar para o fortalecimento da classe 
empresarial, colabora com os poderes públicos e au-
toridades constituídas buscando o desenvolvimento 
econômico e social, realizando assim, a viabilização 
de projetos e estudos das entidades associadas”, diz 
o Presidente da CACINOR, Jean Flávio Zanchetti.

Representando o SICOOB, Luiz Ajita, foi homena-
geado pela CACINOR.

FOTOS: OSVALDO VIDUAL
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Sob a orientação do juiz 
titular da Vara do Trabalho, 
dr. Luiz Antonio Bernardo e 
com o apoio dos servidores 
da Justiça do Trabalho, par-
ceiros e colaboradores, a 7ª 
edição da Semana de Con-
ciliação da Vara do Traba-
lho de Nova Esperança que 
acontecerá de 03 à 07 de de-
zembro tem previsão de su-
perar as anteriores.

De acordo com dados do 
CNJ – Conselho Nacional 
de Justiça em 2011 duran-
te a Semana de Conciliação 
o TRT do Paraná - 9ª Re-
gião ao qual pertence Nova 
Esperança agendou 2.605 
audiências da qual 2.369 fo-
ram realizadas chegando ao 
índice de 90,9%. Em valores 
de acordos homologados a 
Conciliação 2011 totalizou 
mais de 14 milhões de reais.

O movimento consiste 
num mutirão de audiências e 
outras práticas obje¬tivando 

rápida solução de maior nú-
mero de processos, mediante 
incentivo à conciliação entre 
as partes, cuja realização 
conta com o apoio logístico 
de entidades e empresas da 
Comarca, além do auxílio de 
voluntários nas ativi¬dades 
de mediação.

“Durante a Semana de 
Conciliação, promoveremos 
ações sociais relacionadas 
aos direitos de ci¬dadania, 
com apresentações musicais 
e artísticas, além do trabalho 
pertinente às audiências pre-
sididas pelo Juiz Titular, Luiz 
Antônio Bernardo”, obser-
vou o Diretor de Secretaria 
da Vara do Trabalho de Nova 
Esperança, Silas Farias Dias.

RESOLUÇÃO DE CON-
FLITOS

 A conciliação é um 
meio de resolução de confli-
tos em que as partes confiam 
a uma terceira pessoa (neu-
tra), o conciliador, a função 
de aproximá-las e orientá-
-las na construção de um 
acordo e tem objetivos de se 
criar uma nova mentalidade, 
voltada à pacificação social; 
diminuição substancial do 
tempo de duração do lití-
gio; viabilização da solução 
dos conflitos por meio de 
procedimentos informais e 
simplificados; e redução, por 
conseqüência, do número de 

processos no Poder Judiciá-
rio.

 Na opinião do pre-
sidente da OAB – Subseção 
Nova Esperança, “A concilia-
ção é importantíssima para a 
celeridade processual, é uma 
das formas mais inteligentes 
de se fazer Justiça, é um dos 
princípios basilares do Di-
reito Trabalho”, observou dr. 
Edson Olivatti. 

“Agendamos audiências 
específicas de conciliação, 
para as quais intimamos os 
litigantes. Além disso, possi-
bilitamos a todos os interes-
sados com processos em cur-
so a formalização de pedido 
de audiência para tentativa 
de acordo, tanto na fase de 
conhecimento quanto na 
fase de execução, se vislum-
bradas perspectivas de solu-
ção amigável”, comentou dr. 
Luiz Antonio Bernardo, Juiz 
Titular da Vara do Trabalho 
de Nova Esperança.

A Vara do Trabalho de 
Nova Esperança, conside-
rando a solução amigável 
dos conflitos, mecanismo 
inigualável para o desarma-
mento dos espíritos, a so-
lução rápida dos conflitos e 
a busca da paz social, está 
conclamando os advogados, 
as lideranças comunitárias e 
sindicais e os cidadãos dire-
tamente interessados, que se 
integrem a este movimento.

PROGRAMAÇÃO:
O Juiz Titular da Vara do 

Trabalho de Nova Esperan-
ça, Dr. Luiz Antonio Bernar-
do, aproveita a oportunidade 
para convidar a população 
em geral para o Ato Solene 
de abertura da Semana de 
Conciliação de 2011, a se 
realizar na segunda-feira, 03 
de dezembro, às 13 horas, 
com entrada franca, no qual 
serão destaques durante a 
semana, brinquedos recrea-
tivos e oficinas de criativi-
dade, espaço saúde – com 
orientações e exames; esco-
vódromo – orientações de 
higiene bucal para adoles-
centes, crianças e adultos; 
casa de acrílico do SESC de 
Maringá com orientações 
sobre a dengue alpem do 
Quinteto de Metais Sono-
ros 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; apresentação do Circo 
Teatro Sem Lona de Maringá 
e no encerramento na praça 
Mello Palheta ao lado da ca-
sinha do Papai Noel, Coral 
Sol Maior de Colorado.

Os interessados na reali-
zação de acordo podem en-
trar em contato com a Vara 
do Trabalho de Nova Espe-
rança e formular proposta 
de acordo ou requerer a in-
clusão do processo na pauta 
de audiências.

Mais informações pelo 
telefone (44) 3252-9063

Desligue para dormir
Outro dia, folheando a Re-

vista Boa Forma, edição de 
novembro 2012,  li um artigo  
interessante sobre os malefícios 
que celular, eu incluiria aqui o 
computador e a televisão,   fa-
zem ligados, na hora de você ir 
para a cama.. Esse hábito já to-
mou conta de 80% das pessoas, 
de acordo com um levantamen-
to mundial realizado por uma 
empresa de tecnologia. Eles po-
dem atrapalhar a qualidade de 
seu sono e até afetar a sua saú-
de.  “Apesar de ainda não haver 
evidência comprovada, há in-
dícios de que a exposição a po-
luição eletromagnética - como a 
radiação dos telefones móveis” 
pode causar sintomas como 
cansaço mental, dores de cabe-
ça e sensação de peso no cor-
po, explica o clínico geral Alex 
Botsaris, de São Paulo. Isso sem 
falar que o sono pode  ser inter-
rompido pelos avisos de chega-
da de mensagem e pela luz dos 
aparelhos citados. O assunto é 
muito oportuno e pode explicar 
também porque muitas pessoas 
têm  insônia e no dia seguinte 
tem pouca produtividade em 
suas atividades diárias.Em 
nome da saúde, dê uma trégua 
em seu celular, computador  e 
televisão na hora de dormir! 
Emilia Ribeiro Arruda de Oli-
veira, Procuradora de Justiça 
do Paraná.

Em cartaz - De pai para 
filho

Duas vidas.  Cinebiogra-
fias dos compositores e canto-
res Gonzagão e Gonzaguinha, 
mostram as diferenças e pon-
tos comuns entre pai e filho.  
O laço que os une é de sangue, 
mas a personalidade forte dos 
dois acaba por afastá-los. Pai 
e filho, dois artistas, um nor-
destino e de direita, o outro, 
carioca do Morro de São Carlos 
e de esquerda. Em cartaz nas 
principais cidades brasileiras 

( inclusive Maringá )  O filme 
com direção de Breno Silveira, o 
mesmo que dirigiu “ Dois filhos 
de Francisco,”  conta em 120 
minutos a história de dois gran-
des artistas da música popular 
brasileira, ambos já falecidos. 
Vale a pena conferir!

Coisas do Cotidiano
•Ganha espaço a literatura 

erótica, principalmente entre 
as mulheres, para dar um “Up” 
( palavra inglesa que significa 
para cima ) no relacionamento 
dos casais. Sabe-se que muitos 
deles estão “down” ( palavra in-
glesa que significa para baixo )  
Com o best seller “ Cinqüenta 
Tons de Cinza”, quem   leu o 
livro disse que há páginas com 
histórias  inspiradoras  para 
que os casais ousem mais na 
cama; 

•Não saberia dizer se a que-
da do técnico da seleção bra-
sileira Mano Menezes foi boa 
nesse momento. A sensação que 
dá é que as coisas pareciam es-
tar no caminho certo. Acho que 
a hora de demitir o técnico ha-
via passado. Agora, contratar 
um  técnico em cima da hora, 
pode não dar certo não vai dar 
certo, Felipão vai assumir, mas 
o momento, ao meu ver, seria 
para o tite, do Corinthians, que 
está em melhores condições e 
poderia assumir logo após o 
Mundial interclubes;.

•“De nada valem, edifica-
ções suntuosas , sofisticados 
sistemas de comunicação e 
informação, se naquilo que é 
essencial a justiça falhar”, afir-
mou o ministro Joaquim Bar-
bosa, primeiro  ministro negro  
em discurso de posse ao assu-
mir a presidência do Supremo 
Tribunal Federal (STF);

•Começa surgir as primei-
ras especulações em torno de 
cargos para a próxima admi-
nistração. Os nomes de Suzete 
Yamamoto surge com muita 
força para a Secretaria Muni-

cipal de Saúde e de Sheila Bor-
dim como diretora da Materni-
dade Municipal;

•Paraná tem apenas duas 
escolas entre as 100 melhores  
classificadas no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio ( Enem 
). De 2011: Colégio Positivo e 
UFPR, ambas de Curitiba; Que 
barbaridade!!!

•Parabéns ao Clube Atlético 
Paranaense que volta a divisão 
de elite do futebol brasileiro de 
onde nunca deveria ter saído, 
o que demonstra que Clubes 
de maior estrutura tem um po-
tencial de arranque melhor na 
chegada final;

•Problemas de conexão e 
manutenção comprometem o 
programa federal que leva lap-
tops para estudantes de escolas 
públicas;;

•Polícia localiza bebê doa-
do ilegalmente pela mãe, sem 
o consentimento do pai, a uma 
mulher que conheceu pela in-
ternet. O fato se deu em  São 
Pedro do Ivaí, noroeste do Pa-
raná. Pode  uma coisa dessa?;

•Em Sarandi – PR, um tor-
cedor fanático do Palmeiras 
não gostou da gozação de um 
amigo sobre a queda do alvi-
verde. Como reação, foi até o 
seu carro, pegou uma serra elé-
trica e cortou a orelha de seu 
desafeto. Que cultura medíocre 
esta do torcedor palmeirense. 
Enquanto ele vai para a cadeia, 
os jogadores do Palmeiras rene-
gociam renovação de contratos. 
Quanta mediocridade!!!

•Durante uma reciclagem 
que fiz na Santa Casa de Ma-
ringá na última terça-feira, 
encontrei a novaesperancense 
Marli Tomazini, funcionária 
daquele hospital, ocupando um 
alto cargo administrativo da 
UTI. Parabéns Marli!!!

•Leia esta frase e veja a sua 
profundidade: “em vez de en-
sinar o que sabe, o pai fica ab-
sorvendo a ignorância do filho 
como se fosse verdade. E não 
é. O filho tem que aprender e o 
pai tem que ensinar.” – palavras 
sábias o psiquiatra Içami Tiba.

•As tarifas aéreas subiram, 
mas as viagens aéreas ainda 
são as mais preferidas pelos 
brasileiros.

Penas de galinhas
Outro dia, li um artigo es-

crito por Marcelo Coelho na Fo-
lha de São Paulo onde ele dizia 
que o ladrão de galinhas é pego 
de madrugada, com algumas 
aves debaixo do braço e não 
nega o ato cometido. Ele jamais 
diria ao Juiz que ele pegou as 
galinhas para apenas passear 
com elas. A referida abordagem 
é sobre como mentem os envol-
vidos pelo crime do mensalão e 
seus respectivos advogados, ale-
gando que o crime foi confessa-
do, o que não exime do cara ser 
preso e responder por seus atos. 
Como diria Boris Casoy: “Isto é 
uma vergonha!”.

Outra vez: acidente no tre-
vo de Atalaia

Novamente aconteceu um 
gravíssimo acidente no tre-
vo de acesso ao município de 
Atalaia, envolvendo várias ví-
timas, no sábado ultimo, 24 
de novembro.o local é palco 
rotineiro de acidentes dado à 
péssima localização daquele 
trevo, que se encontra no inicio 
de uma lombada. Às vezes me 
questiono. Será que os enge-
nheiros e técnicos da empresa 
concessionária que administra 
a BR 376 não se sensibilizam 
com as várias mortes causadas 
no local? Aí a gente viaja por 
outros estados, São Paulo por 
exemplo, em vários trevos exis-
tem trincheiras ou elevados que 
reduzem a zero os acidentes 
deste tipo, peculiares em trevos 
mal planejados nas rodovias 
paranaenses. Fica o protesto 
desta coluna e gostaria de saber 
qual a opinião das pessoas que 
se utilizam daquele trajeto.
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ENTRELINHAS
*** A exoneração, decretada pela Pre-
sidente Dilma,  da ex chefe da presidência da República Rosemary Noronha, cria de Lula, por corrupção mostra 
que os afagos entre Dilma e Lula não caminham bem. Se estivéssemos num outro país, esta mulher com certeza 
já estaria na cadeia *** Fazendo uma visita a convite de colegas por diversos departamentos da Santa Casa de 
Maringá observei que nós estamos anos luzes atrasados em coisas até fundamentais de Saúde, como por exemplo 
equipamentos, estrutura e reciclagem de pessoal para um melhor atendimento aos pacientes. Fica aí um alerta 
para a nova administração municipal *** Assunto que mexeu com a cidade esta semana foi a morte do jovem 
funileiro José Antonio Malacrida Júnior, filho de tradicional família novaesperancense. O colega Alex Fernandes 
França, usando de extrema sensibilidade e tato jornalístico fez uma reportagem que segue publicada nesta edi-
ção.*** Aumenta o numero de bebês prematuros (aqueles nascidos com peso abaixo do preconizado pela OMS – 
Organização Mundial de Saúde). Voltaremos a bordar este assunto na próxima edição desta coluna***Espera-se 
muito de uma atuação mais efetivas dos novos vereadores, porque a atual legislatura foi uma lástima*** “...Ainda 
sou uma criança, Mas já vivi em muitos lugares, Agora em Nova Esperança, Descubro outros ares...  Mais 
um trecho da poesia Aqui é o meu lugar de Júlia Fernandes Ferreira do Nascimento.

Olimpiadas nacional de Português revela a novaesperan-
cense Júlia

A novaesperancense Júlia Fernandes Ferreira do Nascimento, 
aluna do quinto ano da Escola Municipal Nice Braga merece os 
aplausos e reconhecimento de toda a comunidade local. Nas Olim-
píadas Nacionais de Português, realizada recentemente, foi proposto 
o tema “O lugar onde eu vivo” e Julia desenvolveu brilhantemente o 
tema citado e avançando em várias etapas da competição chegan-
do ã semi-final. Dos 3 milhões de participantes, Julia ficou entre os 
130 melhores colocados nacionalmente, sendo esta fase realizada em 
Fortaleza – Ceará. Parabéns Júlia pelo seu desempenho. Parabéns 
também ã Professora orientadora Angélica Bertoncello Pagliari, 
que com muita dedicação e competência orientou a pequena notá-
vel. Esta coluna cumprimenta a aluna e sua mestre, afirmando com 
certeza que num futuro próximo Julia inscreverá seu nome entre os 
ícones da literatura brasileira. Talvez esteja surgindo aqui uma nova 
Cecília Meirelles ou quem sabe até uma Cora Coralina. “Quando 
cheguei aqui, Achei tudo diferente, Pessoas, costumes, Começar 
tudo novamente..” – trecho da poesia Aqui é o meu lugar de Júlia 
Fernandes Ferreira do Nascimento”.

Professora orientadora Angélica Bertoncello Pagliari 
com a aluna Júlia Fernandes Ferreira do Nascimento

Carteira de Habilitação será renovada 
automaticamente no Paraná 

A partir do ano que vem, mo-
toristas paranaenses que preci-
sem renovar a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) não pre-
cisarão ir até o Departamento de 
Trânsito do Estado para repetir 
o processo de biometria, foto-
grafia e agendamento de exame 
médico. Quando a CNH estiver 
para vencer, o motorista receberá 
pelos Correios um aviso. Poderá 
agendar a consulta médica pela 
internet e, depois de concluído o 
processo, receberá o documento 
em casa. 

O novo sistema está em fase fi-
nal de implantação e a previsão é 
que esteja disponível no início do 
próximo ano. Segundo o Detran, 
em 2013 cerca de 527 mil renova-
ções, quase 64% do total previsto 
para o ano, serão feitas de forma 
não presencial. A estimativa é 
que nos próximos três anos, 1,4 
milhão de pessoas deixem de ir 
a uma unidade do Detran e rece-
bam a CNH em casa.

Ao reduzir o número de aten-
dimentos nas unidades do De-
tran, o novo sistema agilizará 
também o atendimento de outros 
serviços que exijam a presença do 
motorista e não possam ser fei-
tos online. “Hoje, com o Detran 
Fácil, oferecemos quatro serviços 
pela internet e a ideia é ampliar 
esse número. Assim, garantimos 
facilidade e comodidade aos 
usuários, sem filas ou desloca-
mentos”, disse o diretor-geral do 
órgão, Marcos Traad. 

FACILIDADE – A renovação 
da CNH será ainda mais simpli-
ficada que os pedidos de segunda 
via da carteira ou do Certificado 
de Registro de Licenciamento 
de Veículo (CRLV) e da Permis-
são Internacional para Dirigir 
(PID). Esses pedidos precisam 
ser feitos pelo site www.detran.

pr.gov.br. No caso da renovação 
da CNH, o motorista não pre-
cisará sequer solicitar o serviço. 
Quando a CNH estiver para ven-
cer, ele receberá pelos Correios 
um aviso com prazo e código de 
barras para o pagamento do novo 
documento, que continua em R$ 
101,79.

Depois de pagar o boleto, o 
motorista deverá agendar, pelo 
site do Departamento, a consul-
ta médica, exigida pela legislação 
de trânsito. Na clínica, será feita 
a biometria – identificação do 
motorista por sua impressão di-
gital, que garante a segurança do 
processo. Assim, se ele for apro-
vado no exame de saúde fisica, o 
Detran emitirá automaticamente 
a nova CNH, usando a fotografia 
do documento anterior. O docu-
mento chega no endereço cadas-
trado no prazo máximo de cinco 
dias úteis.

Para evitar erros e atualizar 
o banco de imagens o motorista 
fará a renovação de forma presen-
cial, mas somente a cada 10 anos. 
Assim, um condutor com 19 anos 
de idade renovará sua CNH auto-
maticamente por duas vezes – de 
cinco em cinco anos – e só aos 34 
anos de idade deverá ir ao Detran 
para atualizar foto e biometria. 

FIM DE ANO – Com o início 
das férias e o pagamento do déci-
mo terceiro salário o movimento 
nas unidades do Departamento 
de Trânsito do Paraná tende a au-
mentar em até 40% nos próximos 
meses. “É um crescimento histó-
rico, que acontece todos os anos. 
Na próxima semana receberemos 
o reforço de 20 servidores esta-
tutários, chamados do concurso 
público realizado pela Seap em 
2009. Até dezembro serão mais 
30 convocados”, afirma Traad.
AEN

Motoristas não vão mais precisar ir até o Departamento de 
Trânsito do Paraná para repetir o processo de biometria, foto-
grafia e agendamento de exame médico. Segundo o Detran, em 
2013 mais de 527 mil renovações, quase 64% do total previsto 
para o ano, serão feitas de forma não presencial. A estimativa é 
que nos próximos três anos cerca 1,4 milhão de pessoas deixe 
de ir a uma unidade da autarquia e receba a CNH em casa.

Paulo Rosa/Detran

Fumo 'apodrece' cérebro, 
diz estudo britânico

O cigarro 'apodrece' 
o cérebro ao danificar 
a memória, o aprendi-
zado e o raciocínio lógi-
co, segundo um estudo 
feito por pesquisadores 
da universidade King's 
College London.

A pesquisa feita com 
8,8 mil pessoas com 
mais de 50 anos mos-
trou que alta pressão 
sanguínea e estar acima 
do peso também afetam 
o cérebro, mas não na 
mesma medida.

Cientistas envolvidos 
na pesquisa afirmam 
que as pessoas precisam 
perceber que o seu es-
tilo de vida afeta tanto 
a mente quanto o corpo.

A pesquisa foi publi-
cada na revista científica 
Age and Being. 

Os pesquisadores in-
vestigaram o elo entre 
o cérebro e as probabili-
dades de ataque cardía-
co e derrame.

Os voluntários da pes-
quisa – todos com mais 
de 50 anos – participar-
am de testes de memori-
zação de novas palavras. 

Eles também eram in-
stigados a dizer o maior 
número de nomes de 
animais em um minuto.

Os mesmos testes 
foram realizados após 
quatro anos e depois 
oito anos.

Os resultados mos-
traram que o risco de 
ataque cardíaco e der-
rame "estão associados 
de forma significativa 
com o declínio cogni-
tivo". As pessoas com 
maior risco foram as 
que mostraram maior 
declínio.

Também foi identifi-
cada uma "associação 
consistente" entre fumo 
e baixos resultados no 
teste.

"O declínio cognitivo 
fica mais comum com o 
envelhecimento e para 
um número cada vez 
maior de pessoas inter-
fere com o seu funcion-
amento diário e bem-
estar", diz Alex Dregan, 
pesquisador que trabal-
hou no estudo.

"Nós identificamos 
uma série de fatores de 

risco que poderiam ser 
associados ao declínio 
cognitivo, e todos eles 
podem ser modificados. 
Nós precisamos consci-
entizar as pessoas para 
a necessidade de mu-
danças de estilo de vida 
por causa do risco de 
declínio cognitivo."

Para Simon Ridley, 
pesquisador da entidade 
Alzheimer's Research 
UK, o declínio cognitivo 
ao longo dos anos pode 
levar a doenças como 
demência.

Outra entidade 
britânica de estudo do 
Alzheimer – a Alzhei-
mer's Society – emitiu 
uma nota na qual elogia 
o estudo da King's Col-
lege London.

"Todos sabemos que 
cigarro, alta pressão san-
guínea, altos níveis de 
colesterol e alto índice 
de massa corpórea 
fazem mal ao coração. 
Essa pesquisa acrescenta 
vários indícios de que 
isso pode fazer mal à 
cabeça também." BBC 
Brasil

JUSTIÇA

Semana de Conciliação acontecerá na 
Justiça do Trabalho de Nova Esperança
Semana de Conciliação será marcada por audiências entre os dias 03 à 07 de dezembro.  Evento integra a Semana Nacional de Conciliação instituída pelo CNJ.
Em 2012 mais de 1.000 processos foram ajuizados na Justiça do Trabalho de Nova Esperança. Conciliação é a maneira eficaz e rápida de solucionar os litígios. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

212 audiências 
estão designadas 

para a Semana 
de Conciliação.

Apoio de divulgação:
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HUMOR

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...

BILHETE
Mario Quintana (1906-1994)

“Se tu me amas, ama-me baixinho
Não o grites de cima dos telhados
Deixa em paz os passarinhos
Deixa em paz a mim!
Se me queres,
enfim,
tem de ser bem devagarinho, Amada,
que a vida é breve, e o amor mais breve 
ainda...”

CARICATURAS DA SEMANA

RETIRADA DAS PEDRAS 
IRREGULARES NA AVENIDA 

FELIPE CAMARÃO
Em 06 de fevereiro de 2004 o Jornal Noroeste divulgava em 
sua edição nº 240, a matéria que dava conta da retirada das Pe-
dras Irregulares da Avenida Felipe Camarão.  A matéria dizia 
que “as pedras irregulares que por longos anos substituíram 
inadequadamente  parte do asfalto da Av. Felipe Camarão es-
tão sendo retiradas”. A avenida é uma das mais importantes de 
Nova Esperança e tem seu início na Avenida Santos Dumont 
e finda na Avenida 13 de maio. Com a retirada das pedras ir-
regulares, ocorrida na 1ª gestão do prefeito Gerson Zanusso 
(2001 a 2004) , houve uma substancial valorização dos terrenos 
localizados próximos àquele trecho.  Em seguida ocorreu o as-
faltamento daquele trecho que, antes extremamente irregular, 
deu lugar a um asfalto de boa qualidade, facilitando o tráfego 
de veículos e pedestres.

Tiro de Guerra de Nova Esperança 
troca comando no próximo sábado

Na terça-feira 27 o 1º 
Tenente Ivo Irineu Nico-
laio, Chefe da Instrução 
do Tiro de Guerra de Nova 
Esperança, compareceu à 
redação do Jornal Noroes-
te, a fim de apresentar suas 
despedidas aos amigos 
da redação. No momen-
to, estava acompanhado 
do 1º Sargento LUCIANO 
SANTOS DA SILVA, novo 
Chefe da Instrução, que 
assumirá o TG em soleni-
dade marcada para o dia 1º 
de dezembro, às 17 horas, a 
realizar-se na FANP – Fa-
culdade do Noroeste Para-
naense – em nosso muni-
cípio.

O Tenente Nicolaio per-

maneceu à frente do nosso 
Tiro de Guerra pelo perío-
do de três anos, tendo che-
gado em Nova Esperança 
no dia 14 de dezembro de 
2009 e informou que foi 
transferido para a cidade 
da Lapa – PR, próximo 
do Comando Regional de 
Curitiba, para onde deverá 
transferir residência dia 15 
de dezembro.

O 1º Sargento Santos 
Silva está vindo do Co-
mando da 5ª Região Mili-
tar /5ª Divisão de Exército, 
em Curitiba, onde desem-
penhava a função de Auxi-
liar do Gabinete do Exce-
lentíssimo Senhor General 
de Divisão Williams José 

Soares. É casado com a Se-
nhora Rosângela Padilha 
da Silva e já está instalado 
em nossa cidade. No mo-
mento em que esteve pre-
sente em nossa redação, 
contou o Sargento Santos 
Silva, de suas experiências 
colhidas quando na missão 
de paz no Haiti, no ano de 
2010.

O Comandante Subs-
tituído e o Comandante 
Substituto aproveitaram a 
visita para convidar a po-
pulação novaesperancense 
para prestigiar a solenida-
de de transmissão da fun-
ção de Chefe da Instrução 
e Licenciamento dos Atira-
dores, dia 1º de dezembro.

O Tenente Nicolaio e o 1º Sargento Santos Silva visitaram a redação do Jornal Noroeste.

Beijo é bom para saúde?
O beijo é a melhor 

forma de demonstrar o 
nosso sentimento seja 
este desde um carinho 
ao mais verdadeiro dos 
amores, ou até mesmo 
substitui mil palavras 
quando estas faltam 
diante de um sentimen-
to tão intenso e puro. 
No ato do beijo estimu-
lamos vários músculos 
da face da língua e pro-
duzimos endorfina e 
adrenalina que nos da à 
sensação de bem estar e 
alegria. Mas junto a essa 
sensação deliciosa que 
os beijos nos trazem, 
este também nos oferece 
riscos, já que atualmente 
os beijos sem compro-
misso faz parte da vida 
amorosa de grande parte 
da população.

 Os beijoqueiros de 
plantão têm de tomar 
conhecimento sobre a 
existência de uma pato-
logia popularmente co-
nhecida como DOENÇA 
DO BEIJO (mononu-
cleose infecciosa), esta 

consiste em uma doença 
infecciosa, que é causa-
da pelo vírus da família 
do herpes Epstein-Barr 
transmitida pela saliva, 
que atua sobre o sistema 
linfático do nosso orga-
nismo. Seus sintomas 
são facilmente confun-
didos com os sintomas 
da gripe e pode apresen-
tar como febre alta, dor 
ao deglutir os alimentos, 
tosse, dor no corpo e fal-
ta de apetite.  Como se 
não bastasse ainda esta-
mos expostos á gengivi-
tes, faringites, mau háli-
to, cândida, periodontite 
e cárie doenças sexual-
mente transmissíveis e 
em casos mais raros HIV.

O risco não se estende 
somente a adolescentes 
e adultos também pode 
acometer a bebês onde 
os pais ou parentes tem o 
habito de beijar a crian-
ça na boca, esse tipo de 
carinho passa a ser pre-
judicial já que este ain-
da não possui sistema 
de defesa imunológica 

assim ficando exposto a 
mononucleose e outras 
patologias oportunistas, 
neste caso os pais podem 
demonstrar todo o seu 
amor e carinho de outra 
forma e não expondo a 
criança a uma patologia 
que inicialmente parece 
simples mais que pode 
se agravar com o tempo.

Mais depois de saber 
de tudo isso não se deve 
mais beijar? Claro que se 
abster-se de beijos não é 
o caso mais selecionar os 
parceiros e as parceiras 
é o melhor para essa si-
tuação, cuidados diários 
com a higiene bucal e vi-
sitas periódicas ao den-
tista ao médico faz toda 
a diferença.

O beijo é a porta de 
entrada para o coração, 
é o inicio de tudo, então 
não basta só ter um beijo 
gostoso e uma super “pe-
gada”, ser saudável e ter 
amor próprio ainda é o 
melhor dos sentimentos, 
demonstre isso cuidan-
do de você de sua saúde.

APROVEITANDO O 
ANÚNCIO
Elias foi até o balcão de anún-
cios porque queria botar uma 
nota na seção de óbitos.
- Quero coloca anúncio aí. 
Meu mulher morreu.
- Pois não, que tipo de nota?
- A mais barata bossível!
- E qual a mensagem?
- Habuba morreu.
- Mesmo no anúncio mais ba-
rato, o senhor tem direito de 
usar pelo menos cinco pala-
vras.
- Habuba morreu. Vendo fusca 
75.

ECONOMIZANDO DES-
CARGA
O pai perguntou aos filhos:

-- salim 
já fez?
-- sim 
babai
-- sa-

mia já fez?
-- sim babai
-- khalil já fez?
-- sim babai.
-- Então podem dar descarga...

AMIGOS OU INIMIGOS
- Comandante Joaquim! Estou 
a avistar uma tropa que se en-
caminha diretamente ao nosso 
forte!
- São amigos ou inimigos, sen-
tinela Manuel?
- Olha, eu acho que são ami-
gos. Vêm todos juntos... 

BLUSA DE LÃ
Duas peruas se encontram.
- Clotilde, que blusa linda você 
está usando! - exclamou uma.

- Você gostou? É de uma lã es-
pecial! Foram necessárias oito 
ovelhas para fazê-la!
- Nooossa, que chique! E eu 
nem sabia que já tinham ensi-
nado ovelhas a costurar! 

BOM NEGÓCIO
Com a alta do dólar, a FIESP 
reuniu um grupo de empresá-
rios para discutir a crise.
- Puxa, as coisas estão mal 
mesmo - dizia um. - Nesse mês 
acho que vamos ficar no ver-
melho.
- Eu acho que vou ter de co-
meçar a demitir - comentava 
outro.
- Pois no meu negócio é dife-
rente - gabava-se um terceiro. 
- A minha freguesia cresce a 
cada dia!
- É mesmo? Qual o seu negó-
cio?
- Roupas para crianças! 

SÚMULA DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA 
Quimisa S/A torna público que requereu ao IAP, a Licença 
Ambiental Simplificada, para Armazenamento, Comércio e 
Transporte de Produtos Químicos, com sede na Rua Ibrahin 
Ibrahin, nº 86, Parque Industrial, Nova Esperança/PR, CEP 
87.600-000, e não foi determinado estudo de impacto ambiental. 
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Número de brasileiros 
que quitaram dívidas 

nos primeiros dez meses 
do ano bate recorde

O número de brasileiros 
que procuraram os cre-
dores para quitar as dívi-
das bateu recorde no pe-
ríodo de janeiro a outubro 
deste ano, informou hoje 
(29) a Serasa Experian. 
No período, 16 milhões de 
consumidores renegoci-
aram o pagamento de con-
tas atrasadas e limparam o 
nome.
O resultado é recorde e 
representa um aumento 
de 16,3% em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. Segundo a Sera-
sa Experian, o número 
de pessoas que entraram 
na base de inadimplentes 
(21,5 milhões) cresceu 
9,5% no período.
Na avaliação dos econo-
mistas da Serasa Experian, 
a notícia é ótima uma vez 
que, cada consumidor in-
adimplente tem, em mé-
dia, cerca de cinco dívidas 
em atraso e deve quitar 
todas as pendências para 
sair da lista de devedores.
A empresa avalia que o 
bom momento vivido pelo 
mercado de trabalho no 
país, com as taxas de de-
semprego em patamares 
baixos e ganhos salariais 
acima da inflação, tem 
motivado as pessoas a qui-
tar as dívidas e dá dicas 
para ajudar na renego-
ciação.
O primeiro passo, explica 
a empresa, é procurar o 
credor e utilizar o décimo 
terceiro salário para or-
ganizar as finanças. Antes 
de renegociar, é preciso 
fazer as contas e levar ano-
tada uma proposta dentro 
do orçamento. Jamais re-
correr ao cheque especial 
ou a empréstimos com 

taxas muito altas, pois ex-
istem opções mais baratas, 
como o crédito consigna-
do, por exemplo.
Na hora de renegociar, 
levar as contas em atraso, 
cartas de cobrança e out-
ros documentos que pos-
sam ajudar na negociação. 
Avaliar com calma as reais 
condições financeiras para 
pagar as dívidas: se precisa 
de prazo, de desconto, ou 
das duas coisas.
Falar abertamente com o 
atendente que irá avaliar a 
situação do devedor, deix-
ando claro os motivos que 
fizeram a pessoa deixar de 
pagar as contas. Ouvir a 
proposta que o atendente 
irá apresentar e, caso não 
seja acessível, procurar 
apresentar uma sugestão 
mais próxima das con-
dições do devedor.
Ao fechar a renegociação, 
lembrar sempre de pegar o 
comprovante que formali-
za o acordo sobre o paga-
mento da dívida. Não cair 
no golpe de supostas em-
presas que dizem realizar 
recuperação de crédito de 
maneiras milagrosas.
De acordo com a Serasa, 
as únicas formas de regu-
larizar uma dívida são 
efetuando o pagamento ou 
fazendo um acordo formal 
com a empresa credora. 
A empresa também lem-
bra que o devedor pode 
renegociar a dívida sem a 
ajuda de terceiros.
Para consultar a existên-
cia de pendências, o con-
sumidor pode recorrer ao 
serviço de atendimento da 
Serasa Experian nas agên-
cias localizadas em todas 
as capitais e principais ci-
dades do Brasil.
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O funileiro José An-
tonio Malacrida 
Júnior, bastante 

conhecido como “Mala-
crida”, de 40 anos, filho de 
tradicional família novaes-
perancense, cometeu sui-
cídio  por enforcamento, 
na tarde de segunda-feira, 
26 de novembro, por vol-
ta do meio dia. A tragé-
dia aconteceu na casa dos 
pais, no centro de Nova 
Esperança, nas proximi-
dades da AABB. O fato 
chocou a cidade, criando 
um clima de grande co-
moção entre familiares e 
amigos. Marcos da Silva, 
amigo pessoal e que traba-
lhava havia 25 anos com a 
vítima disse à reportagem:  
“Eu e o Júnior fomos cria-
dos juntos, nos conhece-
mos desde a juventude, 
ele sempre foi um cara 
animado, feliz, mas de um 
tempo pra cá ele fez uma 
cirurgia de redução de es-
tômago, acho que faz uns 3 
anos, e a partir daí que co-
meçaram as complicações, 
ele entrou em depressão, 
pois ele era acostumado e 
beber e como devido a ci-
rurgia ele parou de comer, 
então ele não agüentava 
mais a bebida, então ele foi 
se fechando cada vez mais, 
tentou até uns tratamen-
tos para parar de beber”. 
Informou Marcos.

O jovem tirou sua pró-
pria vida por meio de en-
forcamento nos fundos da 
residência e o instrumento 
utilizado, segundo infor-
mações de um Marcos, foi 
uma “cordinha de nylon”, 
usada normalmente para 
estender roupas no varal.  
A base do varal serviu de 
suporte para que “Mala-
crida” se enforcasse. “Ele 
já tinha ameaçado umas 5 
vezes de cometer suicídio, 
pegava a corda, mas sem-
pre eu e o pai dele está-
vamos perto e não deixá-

vamos, mas até então nós 
pensávamos que ele não 
teria coragem de cometer 
realmente” contou Marcos 
que complementou:” Eu 
cheguei na hora do acon-
tecimento, ele se suicidou 
naqueles ferros que amar-
ra m o varal, eu e o pai dele 
estávamos trabalhando e o 
telefone do pai dele tocou, 
era a mãe dele dizendo 
que ele estava com uma 
corda no quintal, isso era 
11h45, em seguida o pai 
dele tratou de  fechar a ofi-
cina e ir lá, entre a ligação 
e a chegada do pai deve ter 
passado alguns minutos, 
mas quando ele chegou lá 
o filho já estava morto, la-
mentou”. 

PESSOA BOA
Informações forneci-

das por Marcos da Silva 
dão conta de que o mesmo 
vinha enfrentando proble-
mas de depressão e alcoo-
lismo.    “Ele sempre dizia 
que a vida dele estava aca-
bada, que estava no fundo 
do poço, ele se entregou 
para a bebida, o pessoal 
estava dando força para 
ele, no fim de semana pas-
sado mesmo ele foi para 
um retiro da Igreja Católi-
ca lá na Pirapitinga, voltou 
bem, mas depois começou 
a beber de novo. Era uma 
pessoa boa, coração bom”, 
finalizou visivelmente 
emocionado Marcos da 
Silva.

Foram acionadas as au-
toridades policiais sendo 
o corpo em seguida enca-
minhado ao Hospital Mu-
nicipal de Nova Esperança  
e em sequência levado ao 
Instituto Médico Legal de 
Paranavaí  para as provi-
dências cabíveis. José An-
tonio Malacrida Júnior 
era pai de uma menina de 
11 anos. O sepultamento 
ocorreu na tarde de terça-
-feira, 27 em cerimônia 
acompanhada por fami-
liares e amigos. A famí-
lia enlutada agradeceu as 
inúmeras manifestações 

de carinho e  gestos de so-
lidariedade cristã.

TAXA DE SUCÍDIOS 
A depressão, uma doen-

ça que atinge aproximada-
mente 15% da população 
mundial (650 milhões de 
pessoas), conhecida como 
o mal do século, está asso-
ciada à maioria dos casos 
de suicídio. 

Embora o Brasil não 
tenha tradição ou cultura 
suicida, o Mapa da Violên-
cia divulgado recentemen-
te pelo Instituto Sangari e 
o Ministério da Justiça, 
revela que, das três causas 
de mortalidade violenta, 
os suicídios foram os que 
mais cresceram na década 
de 1998-2008: 17% tan-
to para a população total 
quanto para a jovem (com 
idade entre 15 e 24 anos). 
As outras duas causas de 
morte violenta são os ho-
micídios e os acidentes de 
transporte.

Segundo o estudo, "o 
nível de suicídios do Bra-
sil, em termos internacio-
nais, pode ser considerado 
relativamente baixo." Com 
taxa de total de 4,9 suicí-
dios em 100 mil habitan-
tes, o país ocupa a 73ª po-
sição entre os 100 países 
pesquisados. Mas na faixa 
de idade entre 15 e 24 anos 
a taxa é de 5,1 suicídios 
para cada 100 mil jovens. 
Essa taxa faz o Brasil subir 
para a 60ª posição, uma si-
tuação intermediária.

Há outra característi-
ca preocupante no Bra-
sil. Os suicídios juvenis 
são menos frequentes, no 
mundo, que os suicídios 
adultos. No Brasil acon-
tece o contrário. O estudo 
comparou os dados com 
100 países pesquisados e 
mostra que em 70 deles as 
taxas de suicídio totais são 
iguais ou maiores que as 
juvenis.

TRAGÉDIA

Novo caso de suicídio choca Nova Esperança
A tragédia aconteceu os fundos da casa dos pais, no centro de Nova Esperança. O fato criou um 

clima de grande comoção entre familiares e amigos.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

PARA MEDITAR...

O desafio de superar 
a dor da perda

Superar a dor da per-
da é uma tarefa de condi-
ções difíceis. Não se trata 
apenas da morte física, 
do trauma, da tragédia, 
mas a falta que aquela 
querida pessoa vai fazer 
na vida de quem fica. 
Assim, a saudade passa 
a ser o ponto de partida 
do sofrimento de muitas 
pessoas. 

O desespero
Patrícia sempre foi 

uma filha exemplar. Por 
ser a mais velha dos três 
irmãos, procurava sem-
pre dar apoio à família. 
Era a única mulher e me-
lhor amiga de sua mãe, 
Rita. Um dia, porém, a 
mãe de Patrícia recebeu 
uma ligação. A pessoa 
que estava do outro lado 
da linha se identificou 
como um vizinho da jo-
vem, que morava em uma 
cidade do interior. Sem 
ninguém esperar, a mãe 
saiu gritando e acordan-
do a vizinhança inteira. 
Por passar da meia-noite, 
muita gente estranhou a 
gritaria vinda da rua.

Aos berros, e num 
desespero enorme, Rita 
esbravejava: “Assassino! 
Assassino!”. Ninguém en-
tendia nada. Os vizinhos 
tentavam acalmá-la, mas 
com gestos repentinos, 
acabava machucando 
quem tentava ajudar. O 
motivo de tudo isso foi 
que Patrícia havia sido 
morta pelo próprio ma-
rido. Várias facadas atin-
giram diversas partes do 
seu corpo, levando-a à 
morte instantaneamen-
te. Rita, então, perdera a 
única filha e amiga.

A reação da mãe de 
Patrícia é compreensível, 
pelo simples fato dela ser 
mãe. Então, como supe-
rar esta dor? Como su-
prir o vazio que fica pela 
ausência de uma pessoa 

amada? Enfrentar a par-
tida é um desafio neces-
sário para tentar minimi-
zá-la.

O conforto
Se você está sofrendo 

com a perda de alguém, 
é natural se sentir sem 
chão, sem algo em que 
se apóie e segure. Mas 
saiba que isso pode ser 
momentâneo. O esforço, 
neste caso, é fundamen-
tal para que a superação 
aconteça e você se torne 
livre de um tormento que 
pode se transformar em 
martírio ao longo de toda 
a vida.

Caso você não esteja 
conseguindo enfrentar 
sozinho essa situação, 
busque forças em Deus. 
Ele mesmo chama para Si 
as pessoas que se acham 
cansadas e sobrecarre-
gadas, e ainda as alivia, 
tornando-as leves e livres 
(leia Mateus 11:28-30). 
Se este tem sido o seu de-
safio, encontre o consolo 
Naquele que pode sanar 
de fato a sua dor. E não 
procure responsabilizá-
-Lo por isso. Decepcio-
nar-se com Deus de nada 
vai adiantar. Aliás, você 
pode até se esfriar espi-
ritualmente diante des-
te sofrimento, e então, 
acabar ficando longe de 
quem pode lhe ajudar. 
Se isso está acontecendo 
é porque não houve um 
novo nascimento genuí-
no. Desta forma, lute por 
um encontro verdadeiro 
com Deus. Ele sempre 
estará atento para as suas 
angústias e aflições.

Por isso, seja forte, e 
busque a presença Dele. 
Pense na sua vida e nos 
seus planos futuros, mas, 
acima de tudo, confie que 
o Senhor Jesus não lhe 
desamparou e nunca vai 
deixar você para sempre 
à mercê desta dor.

Por Jaqueline Corrêa 

ALEX FERNANDES FRANÇA

Instante em que o Instituto Médico Legal de Paranavaí retirava o corpo para a realização dos procedimentos cabíveis.

“Ele sempre dizia que a vida dele estava acabada, 
que estava no fundo do poço... Era uma pessoa boa, 
coração bom”, contou  visivelmente emocionado 
Marcos da Silva, amigo pessoal de “Malacrida”.

ALEX FERNANDES FRANÇA

José Antonio Malacrida Júnior, bastante conhecido 
como “Malacrida”, de 40 anos, filho de tradicional 
família novaesperancense faleceu na última segun-
da-feira,26.

ARQUIVO
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Richa anuncia R$ 12,5 bilhões para infraestrutura do Paraná 
O governador Beto Ri-

cha anunciou na quarta-
-feira (28), durante  encon-
tro com prefeitos eleitos 
em Foz do Iguaçu, a cria-
ção do Programa de Mo-
dernização da Infraestru-
tura (Proinfra), que prevê 
R$ 12,5 bilhões em investi-
mentos entre 2013 e 2014. 
Os recursos serão aplica-
dos em rodovias, portos, 
energia, saneamento, habi-
tação e construção de esco-
las e delegacias. 

Com o programa, o 
governo estadual quer eli-
minar grandes gargalos 
logísticos e acelerar o de-
senvolvimento econômico 
e social do Paraná. “Esta-
mos iniciando um novo 
tempo de investimentos na 
infraestrutura do Estado, 
com planejamento e deter-
minação para solucionar 
problemas que se arrastam 
há décadas”, disse o gover-
nador. 

Os investimentos do 
Proinfra serão distribuídos 
nas seguintes áreas: rodo-
vias (R$ 2,547 bilhões), 
portos (R$ 1,6 bilhão), 
edificações de escolas e de-
legacias (R$ 945 milhões), 
ampliação da oferta de 
energia (R$ 4,162 bilhões), 
saneamento (R$ 1,437 bi-
lhão), oferta de gás (R$ 246 
milhões), habitação (R$ 
492 milhões) e desenvol-
vimento urbano (R$ 1,080 
bilhão). 

Richa explicou que o 
programa terá forte im-
pacto nos municípios do 
Paraná nos próximos dois 
anos, contribuindo princi-

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

O governador lembrou 
que o Paraná atraiu R$ 20 
bilhões em investimentos 
em dois anos, o que irá 
gerar cerca de 120 mil em-
pregos. “O Paraná tem hoje 
um governo democrático, 
que - com diálogo e enten-
dimento - tem resgatado a 
confiança de empreende-
dores e tornado o Estado 
um ambiente seguro para 
os negócios”, disse Richa. 

O governador fez ainda 
um balanço dos primei-
ros dois anos de gestão 
na área de infraestrutura 
do Estado, destacando a 
construção de casas, esco-
las, conservação das estra-

das e unidades de saúde. 
“Com criatividade e com 
profissionais de qualidade, 
estamos avançando com 
grandes projetos de Esta-
do”, disse. 

FINANÇAS - Segun-
do o governador, o inves-
timento do Proinfro será 
possível graças à austeri-
dade nos gastos públicos. 
Richa disse que os estados 
e municípios têm dificul-
dades financeiras devido, 
principalmente, à escassez 
de recursos repassados pelo 
governo federal. “Cada vez 
mais a União tem penali-
zado os estados com cortes 
de recursos, apenas sobre-
carregando os municípios 
com atribuições”, afirmou. 
Ele defendeu a realização 
de um pacto federativo no 
país. 

CONGRESSO – So-
bre o encontro em Foz do 
Iguaçu com prefeitos elei-
tas do Paraná, Richa disse 
que o objetivo é apresentar 
aos gestores municipais os 
projetos e programas de 
cada área do Estado e, as-
sim, aproximar as adminis-
trações para reforçar o de-
senvolvimento das cidades. 

“É ótima oportunidade 
de interiorizar o governo 
e mostrar que estamos de 
portas abertas”, disse o go-
vernador. A iniciativa faz 
parte do Programa de Es-
tudos Avançados para Lí-
deres Públicos, promovido 
em parceria pelo Governo 
do Paraná e o Sebrae-PR. A 
intenção é auxiliar as novas 
administrações municipais 
a planejar os primeiros 100 
dias de governo.

Governador Beto Richa acompanhado pela Secretária da Família e Desen-
volvimento Social Fernanda Richa

ANPr
ARTIGO:

O Celular na vida 
dos Adolescentes

Tenho tido muita preocu-
pação com o uso abusivo de ce-
lulares na mão dos jovens e isto 
é algo que já venho percebendo 
a algum tempo.

Se você for ao shopping e 
começar a prestar atenção nas 
mesas onde os pais estão sen-
tados com seus filhos, é muito 
provável que um deles estará 
teclando com seus amigos e o 
pai/mãe fica de vitrine, como 
se tivessem de enfeite. Comu-
nicação quase nula.

Quando os adolescentes es-
tão sozinhos e comendo em lu-
gares públicos, a impressão que 
da é que a comida é um acessó-
rio insignificante, onde ao me-
nos se percebe o gosto daquilo 
que está sendo digerido, pois o 
importante mesmo é se fazer 
presente nas redes sociais com 
os amigos ou paqueras.

É inegável os benefícios que 
o celular veio nos trazer, algo 
que inclusive tem auxiliado os 
pais na segurança dos filhos 
como os lugares onde estão, 
com quem estão e outros, mas 
não podemos esquecer que o 
uso exagerado desse instru-
mento pode ser um meio de 
fuga dos problemas, depen-
dência ou inclusive um meio 
de se sentir aceito pelo grupo.

Não se enganem, queridos 
jovens, tudo o que é exagerado 
está muito próximo dos moti-
vos que levam ao uso de dro-
gas. Também não se enganem, 
amados pais, pois muitos filhos 
só copiam aquilo que vêem os 
pais fazendo e espero que não 
seja esse o caso de vocês.

Essa história de tentar con-
versar com os filhos para equi-
librar o uso nem sempre dá 
certo, o que gera uma série de 

conflitos. Isso tudo é uma linda 
teoria, mas todos sabemos que 
não funciona assim na prática. 
Independente das circunstân-
cias, algumas regras devem fi-
car muito claras e tem que ser 
rigidamente obedecidas (tanto 
pelos filhos quanto pelos pais):

•	 Vejo	que	os	pais	devem	
controlar o custo médio que os 
adolescentes gastam com isso. 
Na verdade até os pais teriam 
que controlar o gasto deles mes-
mos e vejo que muitos falham 
nesse quesito(principalmente 
os que tem mais dinheiro). 
Caso o valor fique ultrapassado 
do combinado, os filhos devem 
arcar com os extras tendo que 
fazer trabalhos caseiros ou fora 
de casa para suprir o gasto. Os 
pais devem cobrar até ocorrer 
a quitação do valor extra. Isso 
deve ser feito todo mês, não só 
de vez em quando só para “dar 
um susto”. Caso esta regra for 
desrespeitada, vale ter a sus-
pensão do celular por tempo 
determinado.

	•	 O	celular	não	deve	ser	
substituto de afeto e carinho. 
Sei que os adolescentes estão 
no momento em que a presen-
ça dos pais não é tão importan-
te, mas os pais devem saber o 
que está ocorrendo com eles. 
Isso, porém, deve ser conquis-
tado desde a infância, não só 
quando os desafios da adoles-
cência aparecem.

 Independente do tempo e 
do meio, não podemos esque-
cer que celular significa um 
instrumento de comunicação 
e, como tal, esse contato deve 
ser iniciado em casa, não com 
colegas.

*A autora é psicóloga es-
pecialista de casais e família. 

Por Karine Rizzardi*

Pedágio no Paraná terá reajuste de 
4,69%  a partir deste sábado 

O reajuste das tarifas de 
pedágio nas rodovias conce-
didas pelo Governo do Para-
ná será de 4,69%, em média. 
O índice fica abaixo das ta-
xas de inflação. A recompo-
sição tarifária foi autorizada 
nesta quarta-feira (28) pelo 
Departamento de Estradas 
de Rodagem (DER) após 
análise das planilhas das 
concessionárias. Por força 
de contrato, os novos valo-
res valem a partir da zero 
hora do próximo sábado. Os 
índices de recomposição são 
aplicados individualmente a 
tabela de cada praça de pe-
dágio. Assim, a variação fica 
entre 3,66% (menor reajus-
te) e 6,06 (maior reajuste).

A concessão de reajustes 
abaixo da taxa de inflação e 
a retomada das obras de me-
lhoria nas rodovias fazem 
parte do compromisso do 
governo estadual de retirar 
a discussão política da pauta 
e fazer uma análise técnica 
dos serviços concedidos. 

As empresas responsá-
veis pelas estradas estão in-
vestindo R$ 250 milhões em 
melhorias. Além disso, a ta-
rifa do ferryboat no Litoral 
do Estado sofreu redução 
de 18,64%. Com relação às 
novas obras rodoviárias, em 
dezembro serão entregues 
as primeiras fases das du-
plicações entre Matelândia 
e Medianeira (BR-277), no 
Oeste, e entre Jandaia do Sul 
e Apucarana (BR-369), no 
Norte. 

Segundo o DER, o reajus-
te ficou 1,3 ponto percentual 
abaixo do Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) e 0,14 ponto per-
centual inferior ao Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo (IPCA). 
As tabelas com os valores 
deverão ser publicadas em 
jornais de grande circulação 
pelas concessionárias. 

O reajuste também foi 
inferior ao Índice Geral de 
Preços de Mercado (IGP-M) 

da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), de 7,52%. O período 
utilizado pelo DER para de-
finir o índice paramétrico, 
conforme contrato, corres-
ponde aos 12 meses com-
preendidos entre outubro 
de 2011 e outubro de 2012. 

DIÁLOGO – Os aumen-
tos abaixo de índices infla-
cionários é resultado do diá-
logo e entendimento entre o 
governo do Estado e as con-
cessionárias de que é preciso 
avançar na implantação de 
obras necessárias ao desen-
volvimento do Paraná. 

Além dos projetos pri-
vados, a infraestrutura ro-
doviária está recebendo in-
vestimentos do Estado, por 
meio do Programa Estadual 
de Recuperação e Conserva-
ção de Estradas (Perc). São 
R$ 841 milhões em obras de 
reestruturação, recuperação 
e conservação em 12 mil 
quilômetros de rodovias em 
todo o Paraná. AEN

PARABÉNS
O perito e consultor imobi-
liário Julio Cesar Carlos ani-
versariou na segunda-feira, 
26 de novembro e rodeado 
pelo carinho da família re-

cebe os parabéns da esposa, 
dentista dra. Adriana Ma-
lamão Carlos e das filhas 

Julia e Vitória. 


