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Padre José Silveira diz que o novo Papa deverá 
estabelecer um amplo diálogo com as outras religiões

Manzotti 
Serviços está 
atendendo 
Nova 
Esperança e 
região - Pág. 2

Não restam dúvidas de que a 
renúncia do Papa Bento XVI 
pegou o mundo todo de sur-
presa e  se espalhou logo: no 

dia 11 de fevereiro deste ano de 
2013, o Papa Bento XVI anun-

ciou sua renúncia, marcando 
dia e hora para entregar o car-
go, às 20 horas do dia 28 deste 

mês de fevereiro. A reportagem 
esteve nas ruas e observou que 
entre os católicos há um clima 
de grande expectativa quanto 
à escolha do novo Pontífice  e 
apurou que  é latente entre os 
fiéis o sentimento de nobreza 

em relação ao  gesto, que anga-
riou um grande respeito pela 

figura de Bento XVI. Segundo 
o Padre José Moreira Silveira 

– Pároco da Paróquia  Sagrado 
Coração de Jesus que afirmou: 

“Espero que o novo papa es-
teja muito sensível a toda essa 

questão hoje da nossa socieda-
de, a questão hoje é o jovem, a 
igreja em geral, o diálogo com 
as outras religiões ”, enfatizou. 
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Prefeito 
Fausto resgata 

o Esporte 
que estava 

esquecido em 
Floraí

Resgatando o esporte que estava    
esquecido no município de Flo-
raí, o Prefeito Fausto Herradon e 
equipe através do Departamento 
de Esportes, realizou o Campeo-
nato de Férias de Futsal naque-
le município. O Campeonato 

contou com a participação de 13 
equipes divididas em 4  grupos. 
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Forte chuva de granizo destrói lavouras e assusta moradores de Nova Bilac - Pág. 4

Caramujo Africano 
avança e já preocupa 
autoridades de Saúde

A Enfermeira Chefe da Vigi-
lância Epidemiológica, Elisa 
Aramaki, informou os reais 

riscos oferecidos pela espécie 
e esclareceu quais cuidados 
devem ser tomados pela po-

pulação.

Com a retomada das 
chuvas aliada à falta de 

manutenção em muitos 
terrenos da cidade, os 

moradores de Nova 
Esperança estão tendo que 

conviver com o aumento 
significativo no número 
de caramujos africanos. 

Tornou-se comum 
encontrar dezenas de 

moluscos escalando postes 
ou percorrendo áreas 

gramadas - Pág. 3

Além do problema que envolve a saúde pública, os moluscos 
invadem e destroem hortas e jardins. 

Prisão por tráfico de entorpecentes 
em Nova Esperança

No último domingo, 17, por volta das 04h30min, policiais militares de Radio Patrulha da 3ª Com-
panhia de Nova Esperança, realizaram a prisão de um indivíduo e a apreensão de drogas que 
estavam prontas para ser comercializadas. Pág. 10
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Osvaldo Vidual Alex Fernandes França

Alex Fernandes França
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Manzotti Serviços está atendendo 
Nova Esperança e região

Acreditando sempre 
no potencial da ci-
dade e região e pen-

sando em atender os mais 
exigentes clientes e profis-
sionais da área, o engenheiro 
civil e empresário Eduardo 
Manzotti está oferecendo 
através da Manzotti Servi-
ços – Indústria e Comércio 

Gerente da Manzotti Serviços, Issamu 
Kobayashi e sua equipe de trabalho

A Manzotti Serviços – Indústria e Comércio de materiais 
para construção, está localizada na avenida Mercosul, 

1.212 – Parque Industrial III e oferece serviços como terra-
planagem, areia, pedra e lajesde materiais para construção, 

na avenida Mercosul, 1.212 – 
Parque Industrial III, serviços 
como terraplanagem, areia, 
pedra e lajes.

A filosofia da Manzotti 
Serviços é trabalhar em per-
feita sintonia com construto-
res, arquitetos, engenheiros, 
acima de tudo atendendo a 

necessidade do cliente, bus-
cando oferecer soluções com 
qualidade e agilidade nos ser-
viços executados sempre com 
preços e prazos competitivos.

A empresa que integra o  
grupo Manzotti, tem como 

Tel.: 3252-4300
9969-8083 (Issamu)

Av. Mercosul, 1.212 – 
Parque Industrial III –

Nova Esperança

manzottiservicos@hotmail.com

aliada a Construtora Man-
zotti que possui ampla expe-
riência em obras de médio e 
grande porte, tendo como ob-
jetivo a prestação de serviços 
para construtoras, indústria, 
comércio, empresas do setor 

público, particulares entre 
outros.

A meta da Manzotti Servi-
ços é oferecer um bom aten-
dimento ao cliente, através de 
frota própria de caminhões, 
maquinários e equipamentos 

modernos, além de uma equi-
pe de funcionários experien-
tes e treinandos, com conhe-
cimentos que irão se traduzir 
em redução de custos na sua 
obra.

A nova empresa do grupo 

Manzotti tem como gerente 
Helio Issamu Kobayashi, que 
através de sua experiência 
administrativa proporciona 
confiança, segurança e tran-
qüilidade aos clientes em 
cada negociação.

Manzotti Serviços está atendendo o cliente de 
Nova Esperança e região com frota própria de ca-
minhões, maquinários e equipamentos modernos

Areia: R$ 46,00 m³
Pedra: R$ 46,00 m³

Terra: R$ 50,00 
caminhão/carga

Terraplanagem: R$ 
85,00 hr/máquina

PROMOÇÃO:
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ENTRELINHAS
***Parabéns aos diretores do Jornal Noroeste pelo aumento substancial de sua tiragem em cerca de 40% a mais. 
Credibilidade  é  o grande diferencial  do  sucesso deste jornal.*** As irmãs Sol ( Supermercado Men ) e Simone ( 
Supermercado Ísis ) são leitoras assíduas deste blog. Segundo elas, o que se aprende  na leitura deste blog, faz com que 
adquiram cada vez mais  uma cultura geral. Obrigado Sol e Simone.***Outro dia,  tive um papo muito agradável com 
a professora de dança Nara Carolina.***O pequeno Raul filho do casal Dayana/Marco Andrei Martins está cada dia 
mais lindo. Parabéns aos pais pelo filho abençoado***A ex-senadora Marina Silva cria um partido de nome Rede. 
Não serão aceitas doações dos fabricantes de armas, cigarros e bebidas. A grana das empreiteiras será bem vinda. A 
ambientalista Marina vai apelar à militância cibernética.***Com a pacificação das favelas no Rio de Janeiro, os bailes 
funk estão dando lugar as baladas de jovens da zona sul. É questão de tempo vamos ter lutas corporais entre os fun-
queiros e  os jovens riquinhos da zona  sul.*** Porque o Senhor dá sabedoria; da sua boca é que vem o conhecimento 
e o entendimento, Provérbios 2:6***

Opinião do Blog
Delícias de Fubá

 Em dezembro último, estive em Belo 
Horizonte(MG), juntamente com 
minha esposa Emília e amigos, e 
após a corrida  de rua da Volta da 
Pampulha, fizemos um “tour” pela 
capital mineira, visitando inúme-
ros logradouros, com destaque para 
a Igreja de São Francisco, obra do 
notável Oscar Niemeyer. Fomos de-
pois tomar um café numa excelente 
lanchonete, onde foram servidas as 
delícias de doces e salgados de Minas 
Gerais. Além do tradicional pão de 
queijo,  um gostoso bolo de fubá foi 
servido, que  me fez lembrar muito a 
minha infância. Minha mãe gostava 
muito de fazer este tipo de bolo e eu 
a ajudava, buscando os ingredien-
tes  na venda com o caderninho de 
compras, como ovos, leite, fermento, 
açúcar, o fubá e mais algumas coi-
sas. Com a sua sabedoria e paciência 
mineira, ela misturava tudo e pedia 
para eu ajudá-la, mexendo com a 
colher de pau. Eu ajudava pois sabia 
que  depois eu iria lamber a vasilha. 
O bolo ficava muito gostoso e a gente  
comia  com café pela manhã. Minha 
esposa  Emília também gosta de fa-
zer bolo de fubá, laranja, coco, torta 
de banana, etc. Sempre aos domin-
gos, ela costuma fazer um bolo de 
fubá ou de outro sabor que eu tanto 
gosto. Domingo, dia 17 de fevereiro, 
ela fez um bolo tão gostoso e cremoso 
de fubá, para comer, tomando  café  
com leite, enquanto nós assistíamos 
o Coritiba golear o Rio Branco no Es-
tádio Gigante do Itiberê em Parana-
guá,  intercalando com o sofrimento 
dos galáticos e milionários jogadores 

do Corinthians para empatar com o 
desconhecido, mas vibrante e lutador 
time do Palmeiras. Adoro as delícias 
de fubá por  ter o sabor da verdadeira 
comida caseira!

O que é um  cometa, asteróide, me-
teoroide e  e meteoro?
Cometa, é uma grande bola de gases 
congelados formado pela junção de 
muitos gases e que vaga pelo espaço. 
Seria como uma espécie de sobra do 
processo de formação dos grandes 
planetas gasosos do sistema solar.
Asteróide, é uma grande pedra espa-
cial. Também é uma sobra do sistema 
solar,  mas uma sobra do processo de 
formação dos planetas rochosos como 
a Terra e Marte.
Meteoroide, é um asteróide pequeno.
Meteoro, é um asteróide pequeno e 
que  entra na atmosfera da Terra e 
não se desintegra. Com uma veloci-
dade de 70kms/hora, essas pedras 
queimam em contato com os gases 
do ar, formando um rastro de luz - as 
populares estrelas cadentes. A maio-
ria dos meteoros são grãos de poeira 
que saíram do cometa.
O meteoro que cruzou os céus de e 
Chelyabinski, região da Sibéria, Rus-
sia, sexta feira, 15 de fevereiro, pro-
vocando mais de mil feridos reforça 
o temor às pedras que vem do céu. 
São mais de 1.000 feridos ocasiona-
dos pela explosão com deslocamento 
de ar, quebra de vidraças, destelhou 
fábricas, etc.  O meteoro chegou  à at-
mosfera com 15 metros de diâmetros, 
7 mil toneladas de peso e velocidade 
de 65 mil quilômetros por hora. O 
meteoro explodiu a aproximadamen-
te 30 quilômetros de altura.

Coisas do Cotidiano
• Enfermeiras do PSF foram recebidas 
para uma audiência com o  Secretá-
rio  de Administração, dr. Alexandre 
Manzotti, terça-feira 19 de fevereiro. 
Todas saíram da reunião tecendo 
rasgados elogios ao Secretário  pela 
atenção com que foram recebidas, o 
alto  nível dos diversos assuntos dis-
cutidos, sua competência etc.;

• Problemão para a atual adminis-
tração  foi a  aprovação em Concurso 
Público para  oito advogados  reali-
zado pela  administração anterior, 
sem  nenhuma necessidade.  Não há 
espaço e nem serviço para os oitos 
advogados e mais o Procurador do 
Município. Lembrando que o ad-
vogado Edson Olivatti exerceu com 
brilhantismo as mesmas funções dos 
oito advogados, sozinho,  antes de se 
aposentar. Agravante: A Prefeitura 
não tem nenhum Engenheiro para 
as discussões e soluções dos diversos 
problemas relacionados a área com 
registro de plantas, soluções para os 
problemas lindeiros, etc. Como se ob-
serva, vai ser difícil dividir terrenos, 
construção de pontes, aterros, etc.,  
sem um Engenheiro. Pode uma coisa 
dessa?
• Os Vereadores da  Câmara Muni-
cipal anterior  também são culpados 
pelo que está acontecendo no Posto 
de Saúde da Ivaitinga por não terem 
fiscalizado coisa alguma;
• Rápido nas pistas, uma paranóia 
sem fim de segurança,  violento em 
sua vida pessoal, o paraolímpico Os-
car Pistorius, ao matar a sua namo-
rada Reeva Steenkamp com quatro 
tiros, foi do céu ao inferno, enterran-
do para sempre o mito. É mais do que 
certeza que o crime foi passional pois 
a  namorada  iria fazer um programa 
na TV;
• Com os seus rostos estampados 
em camisetas, os bichos estão em 
alta. Até os bichos estão invadindo a 
moda.
• Michael Jordan, o melhor jogador 
de basquete de todos os tempos,  ves-
tia a camisa 23 do Chicago Bulls, 
completou 50 anos no último dia 18 
de fevereiro. Jordan está para o bas-
quete assim como o Pelé está para o 
futebol. Atualmente, o jogador Le-
bron do Miami Heat é o melhor do 
basquete mundial.

Ivaitinga não merece isto 

 Há vários anos vinha chovendo den-
tro do  Posto de Saúde  do Distrito de 
Ivaitinga, cuja construção inacabada 
vem dificultando os atendimentos de 
saúde para aquela população. Mas 
mesmo assim, com muita dedicação 

de seus funcionários, o  Programa 
Saúde da Família (PSF) daquele Dis-
trito vinha cumprindo a sua missão  
com palestras,  atendimentos médi-
cos, odontológicos,  suturas, , colhei-
tas de materiais preventivo, pequenos 
procedimentos,  vacinações, etc.  O 
Executivo Municipal da época  de-
cidiu reformar o Posto e o inicio das 
obras deu-se no final do ano passado 
após licitações. A empresa vencedora  
da licitação terceirizou os serviços, 
que por sua vez  parou   com a re-
forma por não receber pelos serviços 
prestados. A obra está parada,além 
de má qualidade no serviço  de telha-
do,  com sacos de cimento ao ar livre, 
areia, ferragens, madeiras, deterio-
rando pelas chuvas. Em nome da 
comunidade da Ivaitinga, peço aos 
responsáveis pela administração mu-
nicipal que conclua a obra com a má-
xima urgência pois o Posto funciona 
em uma casa cedida por morador do 
Distrito que, dentro de poucos dias, 
necessitará do imóvel.

Apagando as velinhas
Por: Bruna Arruda

Quem apagou 
as velinhas no 
último dia 20 
deste mês, foi a 
enfermeira Gei-
sa Siqueira de 
uma tradicional 
família de Nova 
Esperança. Geisa 
atualmente reside em Brasília atuan-
do como enfermeira do Hospital das 
Forças Armadas. Parabéns Geisa!

C o m e m o r o u 
idade nova no 
último dia 20 de 
fevereiro, o jovem 
Diego Campos. 
A coluna deseja 
parabéns e fe-
licidades! Deus 
te abençoe, Die-
go!  

A belíssima Iza-
dora Miyake, 
funcionária da 
loja Fuzuê Festas, 
está radiante por 
ter completado 
idade nova no úl-
timo dia 20 deste 
mês. Izadora es-
banja simpatia no trabalho e com os 
amigos. Parabéns Izadora!!!!!!  

C o m e m o r o u 
idade nova no 
último dia 19 de 
fevereiro o jovem 
Andrew Pasquini. 
Desejamos saúde 
e sucesso nesta 
nova idade An-
drew!
  
Completou 
um aninho 
no último 
s á b a d o , 
16 de fe-
vereiro, a 
p e q u e n a 
Laura Bor-
din  Rodri-
gues, filha do casal Larussa e Wag-
ner. Desejamos felicidades!  

Perigo invisível: A gordura visceral
Quando pensamos em acabar com 
as gordurinhas, estamos falando 
daquela que podemos segurar entre 
os dedos, que cria uma dobrinha 
na cintura e sabota a nossa silhue-
ta.  Mas algo mais assustador do 
que a gordura sub-cutânea ( aquela 
que está abaixo da pele ) pode estar 
acontecendo com as gorduras situa-
das dentro do organismo, envolven-
do fígado, pâncreas, rins, artérias, 
etc. São as chamadas gorduras visce-
rais, responsável pela Diabetes Tipo  
2, Doenças Cardiovasculares, etc. Os 
culpados por essa situação são sem-
pre os mesmos: 1) Gorduras satura-
das e hidrogenadas ( encontradas em 
queijos amarelos, carne vermelha. 

biscoitos, sorvetes, etc.);  2)  Carbohi-
dratos  ( como doces, pães, massas 
de farinha branca, etc)  A gordura 
visceral é um tipo de assassino que  
não faz distinção, atacando homens 
e mulheres. Evidentemente que o se-
dentarismo contribui para o acúmu-
lo de gorduras sub-cutânea e visceral. 
Meça a  circunferência de sua cintura 
e tenha noções de obesidade.  O nor-
mal é de até 88 cms para as mulhe-
res e  até102 cms para os homens Se 
quiser saber também o seu Índice de 
Massa Corporal (IMC), basta dividir 
o seu peso em quiilos pela altura ao 
quadrado ( altura vezes a altura ). O 
resultado normal varia de 18 a 25. 
Dietas e exercícios físicos ( natação, 
caminhada, corrida, volei, futebol, 
basquetebol, bicicleta, saltos, etc) são 
os responsáveis pelas soluções dos ex-
cessos de  gorduras em nosso corpo. 

Com pelo ou sem pêlo
Ao que parece, aquele homem más-
culo, caracterizado por barba cerra-
da, bigode e pêlos distribuídos pelo 
corpo está em extinção.  Segundo 
pesquisa publicado na última  Re-
vista Época,  78%  dos homens  já  
encararam  uma sessão para tirar 
pêlos das mais variadas partes do 
corpo. Como se vê,  um desmata-
mento desenfreado assola a última 
reserva da masculinidade, amea-
çando uma espécie que habita aqui 
por muitos anos, o ideário do macho 
viril, ou seja, o homem com pêlos. O 
desmatamento iniciou com os na-
dadores, para melhorias de índice. 
Depois, a depilação alastrou-se para 
o cinema, passarelas e academias, 
onde o homem sem pêlo mostra toda 
a sua musculatura bombada.  Hoje, 
a depilação masculina é tão normal 
como a feminina. Tudo para agradar 
75% das mulheres, segundo pesquisa 
da Empresa Gilette,  que preferem 
homens sem pelos por serem mais 
cheirosos. Ter pelos hoje, é uma he-
rança cabeluda dos ancestrais das 
cavernas.

Caramujo Africano avança e já 
preocupa autoridades de Saúde
Além do problema que envolve a saúde 

pública, os moluscos invadem e destroem 
hortas e jardins.  A situação da dengue 
também é preocupante com 05 casos 

confirmados da doença.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com a retomada das 
chuvas aliada à falta 
de manutenção em 

muitos terrenos da cida-
de, os moradores de Nova 
Esperança estão tendo que 
conviver com o aumento 
significativo no número de 
caramujos africanos. Tor-
nou-se comum encontrar 
dezenas de moluscos esca-
lando postes ou percorrendo 
áreas gramadas. De acordo 
com dados da União Inter-
nacional para a Conserva-
ção da Natureza (IUCN), as 
espécies invasoras represen-
tam a segunda maior amea-
ça à biodiversidade em todo 
o planeta, só perdendo para 
os desmatamentos. No Bra-
sil, um exemplo com impac-
tos negativos para a natu-
reza, a economia e também 
para a saúde humana é o ca-
ramujo africano, introduzi-

do no país no final da década 
de 80, importado ilegalmente 
do leste e nordeste africanos 
como um substituto mais 
rentável do escargot.

  De acordo com uma mo-
radora, “Além de nojento, 
esses caramujos surgem do 
nada e a cada dia aparecem 
mais. A preocupação é se per-
ca  o controle por desleixo de 
vários moradores e conforme 
avançam seja mais difícil ex-
terminá-los”, comentou.

 De acordo com a En-
fermeira Chefe da Vigilância 
Epidemiológica Elisa Arama-
ki  “Esta questão do Caramu-
jo Africano realmente preo-
cupa porque trata-se de algo 
endêmico, está sempre pre-
sente entre nós e ele também 
pode nos trazer doenças”. 

 O molusco tem a concha 
no formato de cones e apre-
senta tonalidades escuras, é 
grande e pode medir até 15 
centímetros de comprimen-
to, podendo pesar até 200 
gramas. Por onde o caramu-

jo africano passa é deixado 
um rastro de secreção que 
pode portar microorganis-
mos com capacidade de afe-
tar o sistema nervoso central 
do ser humano, causando 
cegueira, meningite, bem 
como problemas intestinais 
graves. “O controle seria a 
manutenção, cada morador 
é responsável pela limpeza de 
cada quintal, então não tem 
uma técnica, um veneno, ou 
algo do tipo que é aplicado 
no caramujo, então quando 
tem no seu quintal, cada mo-

NOVA ESPERANÇA

Alex Fernandes França

A Enfermeira Chefe da Vigilância Epidemiológica, Elisa Arama-
ki, informou os reais riscos oferecidos pela espécie e esclare-

ceu quais cuidados devem ser tomados pela população.

rador é orientado para fazer 
a catação manual mesmo, co-
locar tudo em um recipiente 
e queimar ou colocar cal. O 
que não se deve fazer é esma-
gar, pisar e deixar assim, pois 
assim ele desova e nascem 
mais caramujos. As crianças 
podem manusear , ingerir ou 
levar a mão na boca, causan-
do doenças”, alertou Elisa.

 Os caramujos devem 
ser coletados e queimados. 
Assim que mortos é indis-
pensável que as conchas se-
jam quebradas para evitar 

que novos moluscos se ins-
talem nelas, o que será útil 
ainda para evitar o acúmulo 
de água, que pode se tornar 
um recipiente para depósito 
de larvas do mosquito Aedes 
Aegypti, transmissor da den-
gue.  “A principal providên-
cia a ser tomada é o controle 
pela catação. O uso de pes-
ticidas não é recomendado 
em função da alta toxicidade 
dessas substâncias. A melhor 
opção é a catação manual 
com as mãos protegidas com 
luvas ou sacos plásticos. Este 
procedimento pode ser rea-
lizado nas primeiras horas 
da manhã ou à noitinha, ho-
rários em que os caramujos 
estão mais ativos e é possível 

Ilustrativa

Os caramujos devem ser coletados e queimados. Assim 
que mortos é indispensável que as conchas sejam quebra-
das para evitar que novos moluscos se instalem nelas ou 
que se acumule água, proliferando o mosquito da dengue.

coletar a maior quantidade 
de exemplares. Durante o 
dia, eles se escondem para se 
proteger do sol”, informou a 
Chefe da Vigilância Epide-
miológica.

DENGUE 
Elisa Aramaki alertou ain-

da sobre a questão da Dengue 
no município “Temos 05 ca-
sos confirmados de dengue 
o que é  muito preocupante. 
Agora estão circulando 4 ti-
pos de sorotipos de dengue e 
nós estamos observando que 
agora ela tem se manifesta-
do com mais intensidade nas 
pessoas, os sintomas estão 
mais graves, inclusive hemor-
ragias”, alertou, finalizando. 
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Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
Morte e Vida Severina

João Cabral de Melo Neto
“...E não há melhor resposta

que o espetáculo da vida:
vê-la desfiar seu fio,

que também se chama vida,
ver a fábrica que ela mesma,

teimosamente, se fabrica,
vê-la brotar como há pouco

em nova vida explodida;
mesmo quando é assim pequena

a explosão, como a ocorrida;
mesmo quando é uma explosão
como a de há pouco, franzina;
mesmo quando é a explosão

de uma vida Severina.”

Como se lembrar de uma 
historia rica em detalhes que 
aconteceu no passado, ou até 
mesmo recordar a letra de 
uma canção? Por que nun-
ca nos esquecemos de como 
andar de bicicleta? Nestes 
exemplos básicos que fazem 
parte do nosso dia-a-dia, a 
memória se apresenta como 
componente chave para va-
rias situações.

Para entender melhor, 
a memória consiste em um 
processo de retenção de in-
formações no qual nossas 
experiências são arquivadas 
e recuperadas quando preci-
samos. A memória forma a 
base para a aprendizagem. 
No entanto envolve a habili-
dade de mudarmos o nosso 
comportamento através das 
experiências que foram ar-
mazenadas na memória; em 
outras palavras, a aprendiza-
gem é a aquisição de novos 
conhecimentos e a memória é 
a retenção daqueles conheci-
mentos aprendidos. 

A questão é quando está 
começa a apresentar falhas 
e nos deixa na mão quando 
mais precisamos, e com isso 
surgem as famosas frases 
“Puts esqueci, espera só um 
pouco que já me recordo, nos-
sa me deu um branco”, situa-
ções estas que pareciam fazer 
parte somente da vida dos 
idosos, e atualmente se faz 
presente com muita frequên-
cia e sem distinção de idades.

A amnésia pode estar 
associada a determinadas 

doenças neurológicas, stress 
crônico, a distúrbios psico-
lógicos, sono perturbado, 
depressão, uso de alguns me-
dicamentos, mau funciona-
mento da glândula tireoide, 
menopausa, excesso de bebi-
das alcoólicas e entorpecentes 
e envelhecimento natural. A 
forma mais frequente de per-
da de memória é conhecida 
popularmente como “escle-
rose” ou demência, a mais 
comum é a doença de Alzhei-
mer que se caracteriza por 
acentuada perda de memória 
acompanhada de graves ma-
nifestações psicológicas como, 
por exemplo, a alienação. 

Existem inúmeras atitu-
des que você pode tomar para 
melhorar a sua memória, en-
tre as quais o uso de determi-
nadas técnicas mentais, e os 
cuidados com a nutrição e os 
medicamentos. Para estimu-
lar a memória, utilize ao má-
ximo a sua capacidade men-
tal, desafie o novo, aprenda 
novas habilidades. Relaxar, 
comer e dormir bem é funda-
mental, pois o cérebro precisa 
de descanso.

Se você acha que seus 
lapsos e esquecimentos estão 
frequentes ou estão afetando 
o funcionamento normal de 
sua vida é importante fazer 
uma avaliação médica.

Sendo assim o meio e o es-
tilo de vida contribuem para 
a sua saúde mental, cuide 
bem da sua memória, pois 
boas lembranças são alimen-
tos da alma!

Deu um branco?

Raimundo da CaixaDr. Alfredo Bordim 
- Ortodontista

“Bilico” - Vereador 
em Atalaia

Jair Gonçalves - 
Advocacia Andrade
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Forte chuva de granizo 
destrói lavouras e assusta 
moradores de Nova Bilac

A área atingida foi de aproximadamente 1.200 
hectares, com 22 propriedades prejudicadas

*Jorge Luiz Rodriques Valêncio
*José Antonio de Andrade
Emater - Equipe local de Floraí

Chuvas calmas e bem 
distribuídas são o que 
precisamos para que 

a agricultura produza bem 
e ponha na mesa de todos, 
produtos de qualidade e com 
quantidade suficiente para 
nossa sobrevivência, mas, 
não foi isso que aconteceu 
na madrugada de 07 de fe-
vereiro. No intervalo entre 
das 0:30 às 2:00 hs, uma forte 
chuva de granizo destruiu la-
vouras e assustou os morado-
res do Distrito de Nova Bilac 
e imediações, no município 
de Floraí. Por onde passou 
a rajada de granizo deixou 
destruição e desanimo, la-
vouras que seriam colhidas 
já no amanhecer, foram des-
truídas, em algumas áreas 
restaram somente os tocos 
das lavouras de soja sem con-
dições de realizar a colheita. 
Outras culturas como uva e 
mandioca, também sofreram 
grandes avariações pela chu-

va de granizo. A área atingi-
da foi de aproximadamente 
1.200 hectares, com 22 pro-
priedades prejudicadas, com 
algumas áreas apresentando 
perda total. Outras áreas de 
municípios vizinhos também 
foram atingidas com menor 
gravidade, mas com estragos 
consideráveis. 

Quem foi João Cabral de Melo Neto

João Cabral de Melo Neto 
(Recife, 9 de janeiro de 1920 
— Rio de Janeiro, 9 de ou-

tubro de 1999) foi um poeta e 
diplomata brasileiro. Sua obra 
poética, que vai de uma ten-
dência surrealista até a poesia 
popular, porém caracterizada 
pelo rigor estético, com poemas 
avessos a confessionalismos e 
marcados pelo uso de rimas 
toantes, inaugurou uma nova 
forma de fazer poesia no Brasil.

Irmão do historiador Eval-
do Cabral de Melo e primo do 

poeta Manuel Bandeira e do 
sociólogo Gilberto Freyre, João 
Cabral foi amigo do pintor Joan 
Miró e do poeta Joan Brossa. 
Membro da Academia Pernam-
bucana de Letras e da Academia 
Brasileira de Letras, foi agracia-
do com vários prêmios literá-
rios. Quando morreu, em 1999, 
especulava-se que era um forte 
candidato ao Prêmio Nobel de 
Literatura.[1]

Foi casado com Stella Maria 
Barbosa de Oliveira, com quem 
teve os filhos Rodrigo, Inez, 
Luiz, Isabel e João. Casou-se 
em segundas núpcias, em 1986, 
com a poeta Marly de Oliveira. 

Wikipédia

Divulgação
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CONCLAVE

Padre José Silveira diz que o novo Papa deverá 
estabelecer um amplo diálogo com as outras religiões

O sucessor de Bento XVI deve ter "abertura ao mundo de hoje” 
destacou o líder da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Nova 

Esperança, Pe. José Moreira Silveira

Não restam dúvidas 
de que a renúncia do 
Papa Bento XVI pe-

gou o mundo todo de surpresa 
e  se espalhou logo: no dia 11 
de fevereiro deste ano de 2013, 
o Papa Bento XVI anunciou 
sua renúncia, marcando dia e 
hora para entregar o cargo, às 
20 horas do dia 28 deste mês 
de fevereiro. A reportagem es-
teve nas ruas e observou que 
entre os católicos há um clima 
de grande expectativa quanto 
à escolha do novo Pontífice  e 
apurou que  é latente entre os 
fiéis o sentimento de nobreza 
em relação ao  gesto, que an-
gariou um grande respeito pela 
figura de Bento XVI. Segundo 
o Padre José Moreira Silveira 
– Pároco da Paróquia  Sagrado 
Coração de Jesus que afirmou: 
“Espero que o novo papa es-
teja muito sensível a toda essa 
questão hoje da nossa socieda-
de, a questão hoje é o jovem, a 
igreja em geral, o diálogo com 
as outras religiões ”, enfatizou. 

Questionado sobre a Re-
núncia de Bento XVI, Pe. José 
disse: “Naturalmente foi uma 
surpresa, historicamente, ti-
vemos somente um caso de 
renúncia do Papa. Nesse caso, 
pelo fato da gente estar na base 
da igreja, no Brasil, distante de 
toda política eclesial, nós não 
temos idéia de todas as situa-
ções que estão ocorrendo nos 
bastidores da própria Igreja, só 
depois que o fato veio a públi-
co pelos meios de comunica-
ção e também anunciada pelo 
mesmo Papa Bento XVI, é que 
surgem as expeculações em re-
lação a sua renúncia, eu prefiro 
acreditar que é para o bem da 
Igreja, para uma melhora da 
evangelização e desempenho 
desse governo eclesial que está 
à frente da Igreja no mundo” 
ressaltou. 

“Somente depois que ele 
anunciou sua renúncia que 
conseguimos visualizar a fra-
gilidade daquele homem, que 
tem também as suas limitações 
físicas, numa atitude nobre, 
humilde, digna. Assim conse-
guimos perceber  nesta atitu-
de um homem de oração, fé e 
amor pela Igreja” acrescentou.

 PAPA BRASILEIRO
Marcando um dia para efe-

tivar sua renúncia, Bento XVI 
sinaliza o ritmo para os enca-
minhamentos a serem dados. 
Com isto fica aberta a questão 
da influência que Bento XVI 
poderá exercer no processo de 
sua sucessão. Pois esta é uma 
situação completamente nova 
na história recente da Igre-
ja. Nunca se fez um conclave 
contando com a figura de um 
“papa emérito”, para evocar a 
situação mais parecida que se 
vive hoje na Igreja, com a exis-
tência de tantos “bispos eméri-
tos”.

 A interrogação aumenta 
quando se pergunta como será 
empregado pelos cardeais este 
tempo prévio que antecede o 
conclave. Fato é que o  “clima 
eleitoral” já se instalou, com o 
grande interesse que ele susci-
ta. 

 “Existe a possibilidade de 
um brasileiro ser escolhido, os 
meios de comunicação, a im-
prensa tem citado o próprio 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

“Conversando um pouco nos bastidores da política eclesial, a 
gente percebe que provavelmente o escolhido será um ita-

liano”, afirmou Padre José Moreira Silveira que cita a remota 
possibilidade de um brasileiro ser escolhido.

Dom João Braz de Aviz que foi 
Arcebispo de Maringá, que é 
um cardeal que estará lá tam-
bém participando da eleição 
do santo padre. Então todos os 
cardeais com menos de 80 anos 
são candidatos, mas conversan-
do um pouco nos bastidores da 
política eclesial, a gente percebe 
que provavelmente será um ita-
liano”, destacou o Pároco.

ÍNDICES
A população brasileira é 

majoritariamente cristã (87%), 
sendo sua maior parte cató-
lica (64,4%). Herança da co-
lonização portuguesa, o ca-
tolicismo foi a religião oficial 
do Estado até a Constituição 
Republicana de 1891, que ins-
tituiu o Estado laico.  O cen-
so demográfico realizado em 
2010, pelo IBGE, apontou a 
seguinte composição religio-
sa no Brasil: 64,6% dos brasi-
leiros (cerca de 123 milhões) 
declaram-se católicos; 22,2% 
(cerca de 42,3 milhões) decla-
ram-se protestantes (evangéli-
cos tradicionais, pentecostais e 
neopentecostais); 8,0% (cerca 
de 15,3 milhões) declaram-se 
irreligiosos: ateus, agnósticos, 
ou deístas; 2,0% (cerca de 3,8 
milhões) declaram-se espíritas; 
0,7% (1,4 milhão) declaram-se 

as testemunhas de Jeová; 0,3% 
(588 mil) declaram-se seguido-
res do animismo afro-brasileiro 
como o Candomblé, o Tambor-
-de-mina, além da Umbanda; 
1,6% (3,1 milhões) declaram-se 
seguidores de outras religiões, 
tais como: os budistas (243 
mil), os judeus (107 mil), os 
messiânicos (103 mil), os esoté-
ricos (74 mil), os espiritualistas 
(62 mil), os islâmicos (35 mil) 
e os hoasqueiros (35 mil). Há 
ainda registros de pessoas que 
declaram-se baha'ís e wiccanos, 
porém nunca foi revelado um 
número exato dos seguidores 
de tais religiões no país.

 “A questão não é se o Bra-
sil merece ou não, por ser um 
país com grande população de 
cristão católico, mas devemos 
entender e fazer todo esse go-
verno de aliança, com essa ca-
pacidade de poder ser um re-
presentante de todas as culturas 
e nações diante da proposta da 
fé cristã, então acho que não é o 
fato de ser ou não ser brasileiro, 
mas de ter condições de dialo-
gar, de administrar, governar e 
também guardar a fé, então não 
que os brasileiros não tenham 
essa possibilidade, mas sabe-
mos que por trás disso existe 
toda uma demanda de influên-

“Eu espero que o novo 
Papa tenha a consideração 

que esse teve com a 
juventude, com as crianças, 

os adolescentes e todos, 
porque eu acho que a 

juventude está precisando 
voltar para a igreja”- 
Priscila dos Santos 

Santana

“Espero desse novo Papa 
que ele realmente continue 
o trabalho do Papa Bento 
XVI, mais engajado com 
a juventude, estamos as 

vésperas da Jornada Mun-
dial da Juventude, foi um 
baque para todo o Brasil, 

mas esperamos aí um novo 
Papa que venha realmente 
com toda a força e alegria 
voltada para a juventude 

de todo o mundo” - 
Wilson Ricardo Bonadio

“Espero que o novo Papa 
faça um bom trabalho, que 
ele seja igual o João Paulo II 
e igual o Bento XVI, ou seja, 
um Papa bem completo” - 

Maria Helena Serrano 
Mulatti

“Eu espero que o novo Papa 
tenha a mesma sabedoria 
dos demais e que Deus dê 

muita força para ele, pois não 
é fácil, mas eu espero que a 
mudança seja feita para me-

lhor”- Lúcia Capuano

“Espero que ele seja tão 
bom como foi o Bento XVI, 

que ele possa atender a 
igreja e todas as suas ex-

pectativas e principalmente 
apoiar o setor da juventude 
que é muito grande dentro 
da igreja e que precisa de 

muito apoio e uma atenção 
especial”- Edna Siqueira

“Eu espero que seja um Papa 
que realmente se dedique 
com a igreja, que possa dar 
o melhor dele, e que seja 
renovado, que olhe bastante 
para a juventude, pois preci-
sam muito de atenção e possa 
lutar pela paz e que ele esteja 
lá com todos os jovens na 
Jornada Mundial da Juventu-
de, inclusive comigo, que vou 
estar lá, ansioso para conhecer 
esse novo Papa e vivenciar 
esse momento” - João Paulo 
M. Santander

cias, políticas eclesiais, que vão 
fazendo essa conjuntura”, expli-
cou Pe. José .

JORNADA MUNDIAL
 A Igreja Católica se prepa-

ra para a realização da Jornada 
Mundial da Juventude, que este 

ano acontece de 23 a 28 de ju-
lho deste ano na cidade do Rio 
de Janeiro. “A Jornada Mundial 
visa dar esse vigor, esse ardor, 
esse fervor para a fé dos jovens, 
até a campanha da fraternidade 
desse ano fala também do jo-

vem porque a igreja deixou um 
pouco o jovem de lado, coisa 
que não deveríamos ter feito, o 
jovem hoje está um pouco mais 
assim voltado para a vivência 
desta nova cultura, nesta mu-
dança de época, com novos 
costumes e a Igreja precisa 
dos jovens até para se inserir 
nesta mudança pois vivemos 
a Era Digital, do Facebook, da 
internet, de toda essa relação 
de comunicação que nós já 
não estamos mais entendendo 
como expressar essa linguagem 
jovem”, disse Pe. José que com-
plementou: “Eu acredito e es-
pero que o novo papa seja mui-
to sensível a toda essa questão 
hoje da nossa sociedade que 
é  o jovem, a igreja em geral, o 
diálogo com as outras religiões, 
a unidade de todos que profes-
sam a fé em Cristo Jesus, que 
é de fundamental importância 
estar próximo hoje, conversan-
do diretamente com as igrejas 
cristãs, com as religiões históri-
cas e fazendo com que o mun-
do seja mais cristão”. “O que a  
Igreja precisa hoje é  de pessoas 
que realmente venham para to-
mar decisões que mudam um 
pouquinho a cara, o rosto da 
Igreja no mundo, uma Igreja 
acolhedora, misericordiosa, 
que acolha todos os irmãos 
cristãos na fé”, concluiu Padre 
José Moreira Silveira.  O últi-
mo chefe da Igreja Católica a 
renunciar foi Gregório XII, no 
século XV.

O QUE VOCÊ ESPERA 
DO NOVO PAPA?

“Esperamos que não seja 
um Papa muito velho, que 
seja mais novo, e que eles 
revejam as questões das 
normas da igreja católica 

em questão do batismo. A 
maior dificuldade do batismo 
é a questão dos padrinhos, 
padrinhos casados na igreja 
e os não casados na igreja, 

isso limita muito”- Rosilene 
Corteze Marchi

“Minha expectativa é igual 
a de todos os fiéis, que ele 

possa governar bem a igreja, 
que ele possa então estar 
atento as adversidades do 
mundo que hoje nós esta-

mos tendo,  e principalmen-
te ter uma atenção com a 

juventude” - Padre Paulo 
Cesar Alves Rodrigues

“A expectativa é de que o 
conclave escolha um Papa 

novo que tenha força física e 
espiritual para renovar a igre-

ja e para conduzir a igreja 
nos princípios cristãos verda-
deiros que é sobretudo dos 
mandamentos o principal, 

que é amar o próximo sobre 
todas as coisas”- Ubirajara 
de Oliveira Soares Júnior

“Eu espero que seja um 
Papa mais jovem, que 
consiga estar à frente 

da nossa igreja por mais 
tempo, tenha pulso firme, 

que realmente leve a nossa 
igreja para frente, abrindo 

de certa forma alguns novos 
caminhos de evangelização, 
mas sem abrir mão daqui-
lo que é prioridade para a 
nossa igreja, que é o nosso 
ritual” - Lucrécia Apareci-

da Garcia Silva

Fotos: Hauney Malacrida
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FLORAÍ
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER

Prefeito de Floraí Fausto Herradon entrega 460 kits 
escolares para alunos da rede municipal de ensino

Fato inédito na história do 
município de Floraí, na 
última sexta-feira, dia 15 

de fevereiro, nas Escolas Mu-
nicipais Elena Maria Pedroni e 
Centro Municipal de Educação 
Menino Jesus, o Prefeito Mu-
nicipal Fausto Eduardo Herra-
don, o Vice-Prefeito Maurílio 
Marangoni, o Deputado Esta-
dual Evandro Júnior, Vereado-
res, e a Professora Maria Angela 
Zampieri Gimenez, Secretária 
da Educação, entregaram em 
solenidade que contou com a 
presença dos alunos, dos pais 
na sua totalidade, diretoras, 
professores, pedagogos e  fun-
cionários das escolas citadas, 
os Kits escolares em números 
de 460 unidades. Apresentaram 
ainda os uniformes (camisetas e 
shorts), que serão entregues em 
breve. Cumprindo com isso um 
compromisso assumido com a 
comunidade anteriormente e 
auxiliando no orçamento das 
famílias envolvidas, possibi-
litando também aos alunos e 
professores a desenvolverem 
atividades melhorando a quali-
dade do ensino-aprendizagem 
durante o ano letivo. Tendo em 
vista a igualdade e ensino de 
qualidade para todos, pais e alu-
nos demonstraram satisfação 
ao receberem os Kits escolares 
e uniformes, agradecendo em 
muito ao Prefeito e toda equipe 
de trabalho presente no ato da 
entrega.

Assessoria de imprensa.

Departamento de Esportes de Floraí 
realizou Campeonato de Férias de Futsal

Resgatando o esporte 
que estava    esque-
cido no município 

de Floraí, o Prefeito Fausto 
Herradon e equipe atra-
vés do Departamento de 
Esportes, realizou o Cam-
peonato de Férias de Fut-
sal naquele município. O 
Campeonato contou com a 
participação de 13 equipes 
divididas em 4  grupos.

Na terça-feira, 19 de fe-
vereiro foi realizada a final 
do Campeonato, com jogo 
preliminar de futsal femini-
no entre o distrito de Nova 
Bilac x Floraí, sendo o pla-
car final 5x4 para Floraí. 
Após foi realizada a disputa 
de 3º e 4º lugares entre as 
equipes RZ4 x Distrito de 
Nova Bilac, sendo o placar 
de 7x1, assim, a equipe RZ4 
ficou com o terceiro lugar.

O Jogo da decisão foi 
entre Farmácia Longofar-
ma x Vila das Palmas, o 
placar ficando em 3xl com 
esse resultado a equipe da 
Vila das Palmas ficou com 
o 2º lugar, sendo campeã a 
equipe da Farmácia Longo-
farma.

Os destaques foram: 
Goleiro menos vazado, Fo-
fão e se consagrando como 
artilheiro Keka, com 17 
gols. Portanto, o Campeo-
nato de Férias de Futsal de 
Floraí ficou assim definido: 
Campeão-Farmácia  Lon-
gofarma. Vice-Vila das Pal-
mas, 3º colocado,RZ4.

Fotos: Osvaldo Vidual

Fotos: Osvaldo Vidual
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 Chácara com 42.000m² frente para a rodovia 
Júlio Zacarias à 1.000 m da cidade em pasto, 
com mangueira nova, 4 divisões. 9972-2438

Chácara com 31.131,85 m² , atrás da Coca-
mar. 9972-2438

Chácara com 30.244,80 m², frente para 
a rodovia BR 376, ao lado da Coca-
mar.3252-0012

Chácara com 2 alqueires paulistas, em pasto 
toda cercada, casa de alvenaria, mangueira, 
energia, água de mina, pomar. 3 Km da 
cidade.R$ 180.000,00. 9972-2438

Chácara com 5.200 m² no condomínio Portal 
do Sol, de esquina, cerca e entrada nova. 
9988-2677

Terreno Conj. Residencial Salvaterra lote 
03 quadra 07 com 309,99 m² .R$25.000,00. 
9972-2438

Sitio de 5 alqueires com 4 alqueires e meio 
em soja e meio alqueire em eucalipto, frente 
ao asfalto, próximo ao Barão de Lucena. 
3252-0012/9972-2438

Sítio com 10 alqueires próximo a Nova 
Esperança, pasto formado, à 1.000m do asfal-
to. 9972-2438

Casa 3 quartos, sala, cozinha, BWC, 
Garagem, Quintal, Jardim Ebenezer R$ 
150.000,00. 9972-2438

Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com

IMÓVEIS

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA ,962
 R$470,00
 ALTO PARANÁ-PR
 (44)3252-5200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 
01 VAGA COBERTRA NA GARAGEM
RUA LUIZ ZACARIAS, 335
JARDIM SANTO ANTONIO
R$600,00 - (44) 9868-5200
 
RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
CASA DA FRENTE-R$300,00
CASA DO FUNDO-R$250,00
(44)98685200
PARANACITY-PR

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM BANHEIRA DE HIDROMAS-
SAGEM, SALA, COPA, COZINHA.
TERRAÇO,GARAGEM COBERTA

ALUGA:

VENDE:

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM 
CASA DE MADEIRA, AVENIDA ROCHA 
POMBO,809 - R$130.000.00 - (44)32525200

RESIDENCIA COM 02 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COPA, 
COZINHA AMPLA, LAVANDERIA 
COBERTA COM 01 BWC, GARAGEM 
COBERTA, ÓTIMA LOCALIZAÇÃO, RUA 

Vende-se casa no conjunto Capelinha 
na Rua Salvador com 03 quartos, 
sala, cozinha, 01 bwc e garagem

R$ 130.000,00
9917-8239

L200, 2004/2004, HPE, Diesel, 4x4, cabine 
dupla, manual, cor prata - R$ 38.000,00, 
ACEITO TROCA MENOR VALOR APÓS 
AVALIAÇÃO. 9922-1301

Casa para locação em Alto Paraná, 1 suite 
com closet, 2 quartos sala, Bwc, cozinha, 
edícula, Centro de Alto Paraná. 160m², Nova-
-laje. R$ 800,00. 9972-2438

RUA GENERAL EUCLIDES BUENO, 874, 
3 QUARTOS, 1 SUÍTE, DESPENSA.
3252-1748

Conjunto Capelinha, Rua Goiânia, 556, 3 
quartos, 1 suíte, 1 banheiro, sala, cozinha, 
despensa, 300 m², construção quase toda 
coberta. R$ 170.000,00. Aceita proposta. 

9917-8239.

CURITIBA,259 - Preço: R$ 260.000.00 - 
(44)32525200

RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100², RUA AZALÉIA, CONJUNTO 
VALE DO SOL - Preço: R$ 50.000.00 - 
(44)98685200

APARTAMNETO COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COPA, COZINHA, BWC SOCIAL, 
LAVANDERIA COBERTA, 01 VAGA CO-
BERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO, 55, RESIDENCIAL 
PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00   (44)32525200

TERRENO PROX. AO COMECINHO 
DE VIDA,360M² POR R$65.000.00 
(44)98685200

Empresa do setor educacional oferece:
* Vaga para auxiliar administrativo com 
disponibilidade de horário para o turno 
verpertino e noturno.
Benefícios: salário compatível com a 
função + premiação.
Enviar currículo: nivea.regiani@
uniesp.edu.br

Esportes Liga de Futebol de Nova 
Esperança reúne árbitros e 

delegados na Câmara Municipal
Participaram também os Árbitros 
da Classe Especial da Federação 

Paranaense de Futebol e que estão 
trabalhando no Campeonato 

Paranaense da 1ª Divisão de 2013

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

No último sába-
do,16 de fevereiro,  
nas dependências  

Câmara Municipal a Liga 
de Futebol de Nova Espe-
rança, Presidida por Juarez 
Rodrigues, promoveu a 1ª 
reunião do ano com os seus 
Árbitros e Delegados, con-
tando com a presença de 
mais de 40 Árbitros e De-
legados filiados à  entidade.

 Na reunião, Dirigida 
por Juarez Rodrigues, es-
tiveram presentes os Árbi-
tros da Classe Especial da 
Federação Paranaense de 
Futebol e que estão traba-
lhando no Campeonato 
Paranaense da 1ª. Divisão, 
Fabio Marcos Zoccante 
(Skol), Nilo Neves de Sou-
za Junior e Flavio Augusto 
Alves, que deram uma pa-
lestra aos demais Árbitros, 
trazendo a experiência de 
terem participado da pré-
-temporada da Federação, 
em Janeiro na cidade de 
Cascavel. Nesta Pré-tem-
porada estiveram presen-
te o Árbitro Paraguaio, 
Carlos Amarilla e Altemir 
Hausman que representou 

o Brasil na Copa da África 
do Sul, dentre outros.

 Logo após a reunião, 
a Liga brindou a todos os 
presentes com um almoço 
na AABB

Além de apresentar as ati-
vidades da Liga para o ano 
de 2013, o presidente pe-

diu a colaboração de todos 
para que os Campeonatos, 
em 2013, sejam sucessos 
como tem sido nos anos 

anteriores.

Fotos: Alex Fernandes França

O Presiden-
te da Liga 
apresentou os 
árbitros que 
estão traba-
lhando no 
Campeonato 
Paranaense 
da 1ª divisão.

Começa na segunda-feira o 
1º Campeonato Comerciário 
de Nova Esperança

Na última quarta-feira, 
dia 20, a Diretoria de 
Esportes de Nova Es-

perança, através de seu Diretor 
Airton Felipe reuniu as equipes 
de Futsal que participarão do 
1º Campeonato Comerciário de 
Futsal, que terá início na próxi-
ma segunda-feira, 25 de feverei-
ro. Durante a reunião arbitral 
ficaram definidos os grupos e a 
tabela da 1ª rodada. Participam 
16 equipes separadas em 04 gru-
pos.

“Quero agradecer a presença 
de todos e que possam ter uma 
bela participação”, disse o Dire-
tor de Esportes de Nova Espe-
rança, Airton Felipe, durante co-
quetel realizado para as equipes.

1ª Rodada – 2ª feira 
25/02/2013

Local: Ginásio Poliesportivo
Horário –  Equipes

19h:30min: Servopa x  D’York
20h:30min - Abatedouro 
Nelore Valente x Posto Sangri-lá

21h:30min – Comgás x Fido 
Dio

CHAVES
A
D’York
Servopa
Freeway
M.R.G.

B
Ab. Nelore Valente
Posto Shangri-lá
Escritório Horizonte
Phytomédica

C
Comgás
Fido Dio
Silva Pneus
Gazolla

D
Marmogran | Conti Bier
Gontintas | Silk Worm

“O 1º Campeonato 
Comerciário de Nova 
Esperança tem tudo 

para se tornar tradição”, 
avaliou o Diretor de 

Esportes do município, 
Airton Felipe.

COROLLA 2007/2007 XEI COMPLETO 
AUTOMÁTICO RODA DE LIGA 2º DONO 
R$ 35.000,00
F:9937-0201

MERIVA 2010/2010 COMPLETA AUTO-
MÁTICA BRANCA 1.8
RODA DE LIGA  4 PORTAS 2º DONO R$ 
34.000,00
F:9937-0201

ASTRA SEDAN 2010/2011 COMPLETO 
PRATA MP3 PLACA A
ÚNICO DONO F: 9937-0201

S-10 CABINE SIMPLES VERDE METÁLI-
CA COM DIREÇÃO, CAPOTA MARÍTIMA 
VENDE-SE OU TROCA-SE R$ 25.000.00 
F:9937-0201

S-10 TORNADO CABINE DUPLA PRATA 
4X2 COMPLETA CAPOTA MARÍTIMA 
3º DONO TODA REVISADA EXTRIBO + 
RABICHO R$ 60.000.00
F:9937-0201

CORSA SEDAN 1998/1999 COMPLE-
TO 1.6 16V BRANCO RODA DE LIGA 
R$14.500.00
F:9937-0201

Ducato 2008/2009, estendida, 2.8, turbinada, 
interculada, prata, único dono. R$70.000,00. 
9917-8239, falar com Cláudio.

PALIO WEEKEND 2006/2007 VERMELHA 
4 PORTAS COMPLETA 1.8 HLX
1º DONO R$ 27.000.00
F:9937-0201

STRADA FIRE CABINE SIMPLES 
2007/2008 COMPLETA + COURO 1.4 
PRATA R$ 23.500.00
F:9937-0201

VEÍCULOS

Gol 97/98 – MI Cinza
R$ 10.000,00
9917-8239

KOMBI 1991 VIDRAÇADA  BRANCA R$ 
10.000,00
F:9937-0201

R$600,00
(44)98685200

CASA DE 02 DORMITÓRIOS,SALA,C
OZINHA,GARAGEM COBERTA,BWC 
SOCIAL,
RUA PIAUÍ S/N-FUNDOS
R$400,00   
(44)32525200

RANGER 2002/2002 4X4 COMPLETA 4 
PORTAS CINZA METÁLICA  CAPOTA 
MARÍTIMA R$ 37.500,00
F: 9937-0201

F-250 PRETA 2003/2003 6CC COMPLETA 
CAPOTA MARÍTIMA
3º DONO TODA REVISADA FRENTE DA 
NOVA  TROCA-SE MENOR VALOR R$ 
62.000,00
F: 9937-0201

FIESTA 1.0 2 PORTAS 2º DONO MANUAL 
PRATA LIMPADOR E DESEMBAÇADOR 
TRASEIRO R$ 10.000.00
F:9937-0201

Alex Fernandes França
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Prefeita de Paranacity, Ednéa Buchi Batista 
visita escolas e abre oficialmente o Ano Letivo
Na manhã de segun-

da-feira, 18 de fe-
vereiro, a prefeita 

de Paranacity, Ednéa Buchi 
Batista juntamente com a 
secretária de educação, Ho-
sana dos Santos Grande, vi-
sitaram escolas municipais 
e abriram oficialmente o 
ano letivo naquele municí-
pio.

As diretoras das Es-
colas: Ligia Bortoletto-
-Mirley Cristiane Martins 
Bertoni,Centro Municipal 
de Educação Infantil Maria 
Ferrato-Maria Aparecida 
Vianna,Centro Munici-
pal de Educação Infantil 

Criança Feliz-Angela Maria 
Santana de Almeida Silva,e, 
Escola Municipal Professor 
Eurípedes Pregídio EIEF-
-Rosangela Maria Thomaz 
Fiori, receberam a prefeita 
que passou de sala em sala 
de cada escola, cumprimen-
tando a todos os alunos pre-
sentes.

Na última escola a ser 
visitada, o professor de edu-
cação física, João Paulo, pro-
moveu entre os alunos uma 
aula de dinâmica em grupo, 
tendo ao fundo músicas de 
sucesso que foram acompa-
nhadas com danças e pal-
mas pelos alunos da escola 
municipal Eurídes Pregídio. 

Prisão por tráfico de entorpecentes 
em Nova Esperança

No último domingo, 
17, por volta das 
04h30min, poli-

ciais militares de Radio Pa-
trulha da 3ª Companhia de 
Nova Esperança, realizaram 
a prisão de um indivíduo e a 
apreensão de drogas que esta-
vam prontas para ser comer-
cializadas. 

Os PMs obtiveram, atra-
vés de denúncia anônima, in-
formações de que indivíduos 
estariam comercializando 
entorpecentes próximo a BR 
376, jardim shangri-lá, Nova 
Esperança, e que a venda era 
realizada durante o período 
noturno naquela região sen-
do que os policiais de plan-
tão, iniciaram um monitora-
mento durante o dia todo a 
fim de verificar suspeitos e os 

locais mais propícios para uma 
futura abordagem.

Já na madrugada durante o 
patrulhamento pela área, nas 
proximidades da rua Ibrahim 
Ibrahim, parque industrial, a 
equipe avistou um individuo 
que transitava pelas proximi-
dades e então resolveu aborda-
-lo sendo localizado em seu 
bolso dois invólucros contendo 
substancia análoga a maconha, 
envolta em plástico e pronta 
para comercialização.

O rapaz, de 19 anos, mo-
rador de Nova Esperança, foi 
indagado sobre o restante da 
droga o qual insistiu em dizer 
aos PMs que a droga era para 
seu uso até que durante as in-
dagações, o mesmo caiu em 
contradição e por fim confes-
sou que o restante da droga 

estava escondida no quintal 
de sua residência, local onde 
a equipe localizou, na copa 
de um abacateiro, uma saco-
la plástica vermelha contendo 
em seu interior, varias trouxi-
nhas de maconha divididas em 
porções, totalizando 10 (dez) 
trouxas em embalagem plásti-
ca de cor branca e 17 (dezes-
sete) trouxas em embalagem 
plástica de cor vermelha e 20 
reais em dinheiro.

O rapaz recebeu voz de pri-
são e foi encaminhado para a 
25ª Delegacia Regional de Po-
licia Civil, juntamente com o 
dinheiro, a droga que totali-
zou 27 invólucros e o dinheiro, 
para medidas legais referentes 
ao fato. 

Ivanildo Ferreira dos Santos 
P.M.

Em ação conjunta 
com a P.M. e P.C. 

apreendem drogas e 
prende traficantes

No dia 19 de fevereiro de 2013, 
por volta das 19h05min, em 
uma ação conjunta de Policiais 

Militares e Policiais Civis de Nova Es-
perança, após uma denuncia anônima, 
deslocaram até a Av.  14 de Dezembro, 
área central, local onde estaria acon-
tecendo uma intensa venda de drogas 
pela moradora daquele local, sendo que 
os policiais ao chegarem nas proximi-
dades, avistaram a saída de uma moto-
cicleta Honda/CBX 250, ocupada por 
dois homens e que ao serem abordados, 
foram identificados como moradores 
da cidade de Paraiso do Norte, Pr, sen-
do localizado com os mesmos produtos 
entorpecentes totalizando 6 (seis) gra-
mas de maconha e uma pedra de crack 
pesando 24 (vinte e quatro) gramas.

Diante dos fatos e da situação de fla-

grante os policiais adentraram na resi-
dência e iniciaram uma busca sendo 
localizado embaixo do armário da cozi-
nha, envolto em uma toalha branca, um 
tablete de maconha (Cannabis sativa), 
pesando 0,380 (trezentos e oitenta) gra-
mas e que estaria sendo comercializado 
livremente pela proprietária da residên-
cia, uma senhora  de 43 anos. 

No local ainda foi apreendida a im-
portância de R$ 96,00 (noventa e seis 
reais), em notas trocadas de R$ 10,00, 
R$ 5,00 e R$ 2,00.

Diante dos fatos os envolvidos, os 
dois rapazes e a senhora, receberam voz 
de prisão e foram encaminhados, junta-
mente com a droga, dinheiro e motoci-
cleta, para á 25ª DRP de Nova Esperan-
ça, para providências legais pertinentes 
ao fato.

Ivanildo Ferreira dos Santos P.M.

Fotos: Osvaldo Vidual

Polícia Militar
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Social
9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Osvaldo Vidual

Na inauguração da Árabi´s Esfiharia em modernas 
instalações, amigos prestigiaram o empresário Carlos 

Alberto Mauro, entre eles: empresário Eduardo Pasquini 
com sua namorada Luciana Ciorlin e o serventuário da 

justiça, Jobson Pasquini com sua esposa Rose

O  respeitável empresário, engenheiro 
Eduardo Manzotti, referência em 

empreendedorismo e o gerente da 
Manzotti Serviços, vereador Issamu 

Kobayashi estiveram visitando as instalações 
do Jornal Noroeste na tarde de ontem, 

quinta, 21 de fevereiro, sendo recebidos 
pelo jornalista Osvaldo Vidual Filho

O prefeito de Inajá Alcides Elias Fernanes (Pitô) visitou a sede do 
Jornal Noroeste. Na foto à sua esquerda o seu secretário de saúde, 

Cleber e o advogado dr. Reginaldo Mazzetto Moron, com os direto-
res do Jornal Noroeste, Alex Fernandes França e José Antônio Costa.

José Antônio Costa

José Antônio Costa

Osvaldo Vidual


