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Aconteceu na terça-feira, 
13 de novembro, no Giná-
sio de Esporte Capelão, o VI 
Recrearte. Este é um evento 
que envolve todos os alunos 
do Curso Formação de Do-
centes do Colégio Estadual 
São Vicente de Paula e recebe 
todas as crianças da Educa-
ção Infantil , do município de 
Nova Esperança, e tem como 

objetivo principal mostrar 
e explorar a importância do 
lúdico e do brincar na Educa-
ção Infantil, tendo como foco 
principal a Literatura Infantil, 
Jogos e Brincadeiras. Os alu-
nos do Curso de Formação de 
Docentes e Professores rece-
beram aproximadamente 600 
alunos dos Centros de Educa-
ção Infantil da rede municipal 

e instituições 
particulares. 
Este trabalho 
proporciona 
aos organiza-
dores e parti-
cipantes uma 
vivência da 
teoria com a 
prática para 

os futuros professores e para 
a crianças momentos de mui-
ta alegria e diversão, demons-
trando o excelente trabalho 
desenvolvido por esta insti-
tuição de ensino.

   O Colégio Estadual 
São Vicente de Paula e o 
Curso Formação de Docen-
tes agradecem a colaboração 
recebida da Comunidade Es-
colar, da Prefeitura Municipal 

através da Secretaria da Edu-
cação e Secretaria da Saúde, 
do Comércio e Indústria e 
das escolas que prestigiaram  
o evento. Segundo a coorde-
nação, esse apoio possibilitou 
tornar o  RECREARTE  em 
um  daqueles momentos que 
são guardados na lembrança, 
que só é vivido em um tem-
po muito especial da vida, a 
infância  e que contribuirá 
para a formação de um adulto 
mais feliz.

Para a direção do Colé-
gio Estadual São Vicente, o 

Recrearte é um trabalho no 
qual os alunos do curso, têm 
a oportunidade de aplicar na 
prática o que aprenderam 
durante o ano letivo, haven-
do uma grande integração 
entre as turmas do curso e 
seus professores, oportuni-
zando ainda aos alunos das 
escolas municipais momen-
tos lúdicos, de laser e recrea-
ção, o que torna o Recrearte 
ainda mais importante, uma 
vez que nossa cidade é ainda 
muito carente de atividades 
culturais.
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Com 97% 
dos votos 
Edson Olivatti 
é reeleito 
presidente da 
OAB/NE

Anatel quer 
bloquear 

celular pirata  
Geral Pág. 4

VI Recrearte - Colégio Estadual São Vicente de Paula

Os professores Emerson, Valquíria e Raul – diretores do Colégio 
Estadual São Vicente de Paula comemorando o sucesso da VI edi-
ção do Recrearte

Dr. Edson Olivatti (no detalhe) – Presidente reeleito da OAB Nova Esperança, dirigirá a Ordem no triênio 
2013/2015. Na foto dr. Olivatti ladeado pelo Secretário Geral Adjunto - dr. Reginaldo Mazetto Moron; Secre-
tária-Geral – dra. Elizabeth Massumi Toi e Tesoureiro - dr. Mauro Yutaka Aida.

Subseção OAB Nova Esperança

A chapa “XI de Agosto”, liderada 
pelo advogado dr. Edson Olivatti, 
conquistou mais de 97% dos votos 
e venceu a eleição para a Subseção 
da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB) de Nova Esperança.
Olivatti que há 34 anos é advogado 
assume pela segunda vez a OAB 
Subseção Nova Esperança que além 
da sede, compreende profissionais 

das cidades de: Ângulo, Atalaia, 
Colorado, Cruzeiro do Sul, Floraí, 
Flórida, Inajá, Itaguajé, Jardim Olin-
da, Lobato, Ourizona, Paranacity, 
Paranapoema, Presidente Castelo 
Branco, Santa Inês, Santo Inácio, 
São Carlos do Ivaí, São Jorge do Ivaí 
e Uniflor. Sendo Comarcas as cida-
des de Colorado, Nova Esperança e 
Paranacity. Pág 2

Nova Esperança 
promoveu o VII 
Encontro Micro 

regional de 
Sericicultura - Pág 6

VI Recrearte - 
Colégio Estadual 
São Vicente de 
Paula - Pág 14

“O objetivo primordial da Polícia Civil é 
transmitir Segurança para a Comunidade”, 
afirma Delegado de Nova Esperança - Pág. 3

FUTEBOL
Nova Esperança é 
Campeão invicto 

dos Jogos da 
Juventude do 

Paraná- Fase final 
Pág. 13

PSF de Barão 
de Lucena e 

Ivaitinga realiza 
palestra no Dia 

Mundial da 
Diabetes - Pág 13
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Atlético Clube Paranavaí anuncia lista dos jogadores 
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O time de futebol de 
Nova Esperança sagrou-
-se campeã dos Jogos 
da Juventude do Para-
ná – Jojup’s (divisão B) . 
Com a conquista, Nova 
Esperança se tornou a 
mais nova integrante da 
divisão A do Futebol de 
Campo. Os Jojup’s acon-
teceram em São José dos 
Pinhais, de09 a 17 de no-
vembro. A grande final 
aconteceu entre Nova 
Esperança e Engenhei-
ro Beltrão. Antes de se 
encontrarem na grande 
finalíssima, as equipes 
já haviam se encontra-
do na fase inicial, com 

vitória do time de Nova 
Esperança. No jogo de-
cisivo, novamente a 
equipe da cidade “Capi-
tal da Seda” levou a me-
lhor, vencendo por 2X0 

e ficando com o título. 
Com o rebaixamento 
das equipes de Curiti-
ba, Cascavel, Araucária 
e Maringá, que utiliza-
ram jogadores irregula-

res durante o torneio, os 
quatro semifinalistas da 
Divisão B estão garan-
tidos na Divisão A na 
próxima temporada. 

A Fase Final dos 26° 
Jogos da Juventude do 
Paraná (JOJUPs) foi uma 
realização do Governo 
do Estado do Paraná, 
através da Secretaria do 
Esporte, em parceria 
com o município de São 
José dos Pinhais e patro-
cínio da Renault.

RESULTADOS:
1º jogo - Nova Esperan-
ça 1x0 Engenheiro Bel-
trão
2º jogo - Nova Esperan-
ça 12x0 Ivaiporã
3º jogo - Nova Esperan-
ça 2x1 Palotina   (quar-

tas)
4º jogo - Nova Esperan-
ça 1x0 Tuneiras do Oes-
te (semi-final)
5º jogo - Nova Esperan-
ça 2x0 Engenheiro Bel-
trão (final)A chapa única “XI de Agos-

to”, liderada pelo advo-
gado dr. Edson Olivatti, 

conquistou mais de 97% dos votos 
e venceu a eleição para a Subseção 
da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) de Nova Esperança.

 Olivatti que há 34 anos 
é advogado assume pela segunda 
vez a OAB Subseção Nova Es-
perança que além da sede, com-
preende profissionais das cidades 
de: Ângulo, Atalaia, Colorado, 
Cruzeiro do Sul, Floraí, Flórida, 
Inajá, Itaguajé, Jardim Olinda, 
Lobato, Ourizona, Paranacity, 
Paranapoema, Presidente Castelo 
Branco, Santa Inês, Santo Inácio, 
São Carlos do Ivaí, São Jorge do 
Ivaí e Uniflor. Sendo Comarcas as 
cidades de Colorado, Nova Espe-

rança e Paranacity.
 O dia de eleição da Sub-

secção da OAB foi tranquilo. Sem 
bate-chapas, o pleito transcorreu 
dentro do previsto no salão do 
Tribunal do Juri de Nova Esperan-
ça.

 Ao final, confirmação da 
chapa local e da chapa estadual, 
ambas denominadas XI de Agos-
to.

 De um total de 127 vo-
tos, a chapa liderada por Olivatti 
obteve 123 votos. Outros 04 pro-
fissionais votaram em branco, não 
havendo votos nulos.

 Já a eleição para a Sec-
cional Paraná, chapa única lidera-

da pelo curitibano Juliano Breda, 
obteve também o mesmo resulta-
do, 127 votos. Breda substituirá o 
atual presidente da OAB-PR, José 
Lúcio Glomb. A posse do presi-
dente da Seccional Paraná, bem 
como dos conselheiros estaduais, 
será no dia 15 de janeiro, em Curi-
tiba. Já a posse da Subseção Nova 
Esperança ficou em data a ser 
confirmada.

METAS - Perguntado pela 
reportagem do Jornal Noroeste 
sobre as metas e prioridades, o 
advogado Edson Olivatti, reelei-
to presidente da subseção local 
da OAB respondeu: “as metas 
da subseção Nova Esperança, de 
início será a construção da sede 
própria já que durante esse pri-
meira mandato adquirimos o ter-
renos, a principal é a valorização 
da advocacia em Nova Esperança 
e região, através de cursos e a pre-
paração do profissional do Direi-
to, principalmente direcionado 
ao novo profissional, aquele que 
está iniciando na carreira, que é 
uma carreira bonita, porém como 
qualquer outra, é ‘espinhosa’. Se-
rão mais 3 anos de muitos desafios 
em busca da atualização e valori-
zação dos advogados, pois temos 
grandes problemas na profissão 
também”.

AGRADECIMENTOS - 
Apurados os votos, o presidente 
reeleito, Edson Olivatti, se com-
prometeu a trabalhar para retri-
buir a confiança da classe. O foco 
será a valorização do advogado, 
além de um trabalho para levar 

os jovens profissio-
nais para a entidade, 
agradecendo ainda a 
participação dos ad-
vogados. Na opinião 
de Olivatti “a votação 
reflete a confiança no 
trabalho desenvolvido 
neste primeiro man-
dato”.

“Espero que nestes 
próximos três anos, eu tenha to-
das as chances de fazer um bom 
mandato com o apoio dos demais 
colegas advogados. Conseguimos 
montar uma chapa única, isso é 
positivo pois demonstra a união 
do grupo, a força dos advogados 
da subseção. Hoje (19/11), recebe-
mos o pessoal de diversas cidades 
que pertencem a nossa subseção, 
foi uma verdadeira festa demo-
crática, de todos que nos apóiam 
e peço que os demais advogados 
nos ajudem que as conquistas 
serão para todos”, enalteceu o 

advogado, dr. Edson Olivatti, pre-
sidente da OAB Subseção Nova 
Esperança.

 O presidente ainda des-
tacou a tranquilidade durante 
todo o dia de votação. “Isso só 
aconteceu graças a competente 
comissão eleitoral da subseção 
que esteve formada pela presi-
dente dra. Rami Iracema Miche-
lan, acompanhada da dra. Camila 
Maria Trevisan de Oliveira e dra. 
Moira Marcelino Dias, considero 
cumprido o objetivo de dar total 
transparência ao pleito”, finalizou 
o presidente reeleito Edson Oli-
vatti.
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Com mais de 97% dos votos Edson Olivatti é reeleito 
presidente da OAB Subseção Nova Esperança

Reconduzido ao cargo para o triênio 2013/2015, chapa liderada pelo presidente Olivatti obteve 123 votos. 

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

OAB SUBSEÇÃO NOVA 
ESPERANÇA – Triênio 2013/ 2015

Presidente: Edson Olivatti – Nova Esperança
Vice-Presidente: Antonio Cardin – Colorado

Secretária-Geral: Elizabeth Massumi Toi – 
Nova Esperança

Secretário-Geral Adjunto: Reginaldo Mazetto 
Moron - Paranacity

Tesoureiro: Mauro Yutaka Aida - Nova Esperança

Futebol de Nova Esperança é Campeão invicto 
dos Jogos da Juventude do Paraná- Fase final 

Os Jojup’s aconteceram em São José dos Pinhais, de 09 a 17 de novembro

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

“As metas da subseção Nova Esperança, de início será a 
construção da sede própria e também a valorização da ad-
vocacia em Nova Esperança e região, através de cursos e 
a preparação do profissional do Direito”, destacou o presi-
dente reeleito da OAB-Subseção Nova Esperança, dr. Edson 
Olivatti.

Dr. Antonio Cardin – vice presidente e Dr. Edson Olivatti - presidente 
junto aos integrantes da comissão eleitoral dra. Rami Michelan (Nova 
Esperança); dra. Moira Dias (Colorado); dr. Norberto Yanaze (Nova Es-
perança) e dra. Camila Trevisan (Colorado) 

Dr. Edson Olivatti – Presidente reeleito da OAB Nova Espe-
rança ladeado pelo Secretário Geral Adjunto - dr. Reginaldo 
Mazetto Moron; Secretária-Geral – dra. Elizabeth Massumi 
Toi e Tesoureiro dr. Mauro Yutaka Aida.

SALDO POSITIVO

5 vitórias em 5 jogos 
18 gols marcados

1 gol sofrido
melhor defesa
melhor ataque.

Atletas: Benevides, Jô, Claudir, Edson, Bruninho, Anderson, David, 
Wairi; Arthur, Evandro, Eduardo, Alisson Safira e Pedro ; Geovani, 
Alan, Vitor, Alemão e Alexandre com os membros da comissão técnica 
Kokan: treinador ,Denner: treinador de goleiros e Marcelo Preparador 
físico.

A grande final aconteceu entre Nova Esperança e Engenhei-
ro Beltrão. Antes de se encontrarem na grande finalíssima, as 
equipes já haviam se encontrado na fase inicial, com vitória do 
time de Nova Esperança.

PSF de Barão de Lucena e Ivaitinga realiza palestra no Dia Mundial da Diabetes
O Programa Saúde da 

Família (PSF) dos dis-
tritos de Barão de Luce-
na e Ivaitinga, coorde-
nado pela Enfermeira 
Chefe Flavia Maria Ne-
ves Torre, promoveu, na 
tarde de quarta-feira, 14 
de novembro, Dia Mun-
dial da Diabetes, uma 
palestra sobre o tema, 
cuja “doença acomete 
cerca de 350 milhões 
de pessoas em todo o 
mundo, sendo 16 mi-

lhões só no Brasil”. Com 
essas palavras o Médico 
deste PSF, Dr. Juarez de 
Oliveira, abriu a pales-
tra, afirmando ainda 
que “Segundo o Minis-
tério da Saúde, a diabe-
tes mata 04 vezes mais 
que a AIDS”. 

O médico procurou 
focar em dicas práti-
cas para amenizar a 
diabetes. Uma das afir-
mações é que a palavra 
mágica para quem tem 

medo das complicações 
da doença é o contro-
le. “Remédios pouco 
adiantam se você não 
pratica exercícios físi-
cos. O sedentarismo fa-
vorece o aparecimento 
precoce tanto do diabe-
tes como de suas com-
plicações, pois os dia-
béticos apresentam um 
risco maior de sofrer 
um infarto em compa-
ração com os não dia-
béticos. A doença é ain- da a principal causa de 

cegueira, assim como a 
entrada num Programa 
de hemodiálise, por afe-
tar os rins. Outro dado 
importante que o acú-
mulo de açúcar no teci-
do nervoso pode gerar 
neuropatias, fazendo 
com que o diabético 
perca a sensibilidade 
dolorosa nos membros 
inferiores (pés e dedos) 
podendo formar ul-
cerações, culminando 
com a amputação des-
ses membros”, explicou 

Dr. Juarez de Oliveira.
 “Cerca de 95% 

dos obesos desenvol-
vem diabetes. Os riscos 
da doença aumentam 
em pessoas que tem pa-
rentes diabéticos assim 
como também nos hi-
pertensos” informou o 
médico, procurando ser 
claro e objetivo em suas 
colocações, alertando 
que “Se você é diabético 
e tiver consciência dos 
cuidados que deve ter 
com a saúde, provavel-
mente terá mais saúde, 

até do que as outras pes-
soas.  Como diabético 
você  não pode exceder 
em doces, massas, ali-
mentos em geral ,neces-
sitando estar sempre fa-
zendo exercícios físicos, 
reeducando sua alimen-
tação, mantendo uma 
dieta saudável, toman-
do seus medicamentos 
quando necessários e 
fazendo o controle da 
doença periodicamen-
te. Nunca esqueça que 
se você diabético for a 
uma festa de aniversário 
e exagerar no brigadei-
ro ou em outros quitu-
tes, com certeza pode-
rá sair da festa para a 
UTI”, finalizou em tom 
de alerta o palestrante 
Dr. Juarez de Oliveira, 
que agradeceu aos pre-
sentes, enfermeira chefe 
e aos demais funcioná-
rios do PSF que contri-
buíram para o êxito do 
evento.
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Câmara aprova idade menor para saque de PIS/Pasep
A Câmara dos Depu-

tados aprovou na quarta-
-feira (21) a diminuição 
da idade mínima, de 70 
para 60 anos, para saque 
das contas individuais do 
Programa de Integração 
Social (PIS) e do Progra-

ma de Formação do Patri-
mônio do Servidor Públi-
co (Pasep). O projeto, que 
segue para sanção presi-
dencial, também concede 
o direito às pessoas com 
deficiência.

O PIS e o Pasep foram 

unificados em 1975 e, após 
a Constituição de 1988, os 
recursos deixaram de ser 
creditados aos participan-
tes e passaram a compor 
o Fundo de Amparo ao 
Trabalhador (FAT) para 
custear o pagamento do 

seguro-desemprego e fo-
mentar o setor produtivo. 
Também servem para pa-
gar anualmente um abono 
salarial a trabalhadores 
cadastrados que ganhem 
até dois salários mínimos.

Para o relator da pro-

posta, deputado Júlio Ce-
sar (PSD-PI), o projeto 
não acarretará grandes 
impactos financeiros para 
o governo. "Estamos tra-
tando aqui de um saldo 
residual, que não provo-
cará grande diferença no 

fundo PIS/Pasep, princi-
palmente porque boa par-
te das pessoas que tinham 
depósitos em contas indi-
viduais já completou os 70 
anos, idade anteriormente 
vigente para o saque", diz 
trecho do parecer.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃOSÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

MONTREAL ENERGIA LTDA - EPP, inscrita no 
CNPJ 04.677.206/0001-01 torna público que RECEBEU 
do IAP, a Licença de Instalação para o parcelamento 
do solo urbano residencial horizontal a ser implantado 
no lote 075, com área de 36,300 m2 situado na Gleba 
Patrimônio Cruzeiro do Sul, do município de Cruzeiro 
do Sul , estado do Paraná.

Eliseu Medina torna pública que recebeu do 
IAP, a Licença de Operação para o empreendimen-
to, com validade até a data de 30/10/2016 para avi-
cultura de corte implantada no Lote nº 292 – Sítio 
Medina, Gleba Pat. Nova Esperança, Nova Esper-
ança, Paraná.

8ª SDP ganha reforço de oito 
escrivães e um delegado

O delegado chefe da 8ª 
Subdivisão Policial (8ª SDP) 
de Paranavaí, Osmir Ferreira 
Neves Junior, anunciou na tar-
de de ontem que a subdivisão 
ganhará o reforço de um de-
legado, já nomeado para Nova 
Londrina, e de três escrivães 
para Paranavaí, além de ou-
tros cinco para Loanda, Paraí-
so do Norte, Nova Londrina, 
Paranacity e Nova Esperança 
(um para cada município).

 De acordo com Neves 
Junior, os escrivães já inicia-
ram seu trabalho e o delegado 
deverá chegar nos próximos 
dias. Para assumir a delegacia 
de Nova Londrina foi nomea-
do Clóvis Papa, que atualmen-
te está prestando serviço no 1º 
Distrito de Maringá.

O delegado explicou que 
em Paranavaí as nomeações 
darão mais celeridade aos in-
quéritos. Uma escrivã assu-

miu o cartório da Delegacia da 
Mulher e os outros dois escri-
vães irão trabalhar no cartório 
de Termo Circunstanciado e 
auxiliarão nos plantões.

Neves Junior comentou 
ainda, que havia uma carên-
cia de escrivães nas cidades da 
região. “A agora estamos com 
um número satisfatório de 
escrivães. Daremos conta de 
atender as todas as necessida-
des”, afirmou. DN
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Opinião do Blog
TOC: manias sem fim
Cerca de 4% da popula-

ção mundial sofre de Trans-
torno Obsessivo Compulsivo 
(TOC). As manias são con-
sideradas doença quando 
afetam a vida pessoal e pro-
fissional.  As pessoas que têm 
o problema, demoram em 
média, de 4 a 16 anos para 
irem ao médico, pois elas so-
frem em silêncio e têm vergo-
nha de expor as suas manias  
ou compulsões. As manias 
são as mais variadas como 
toda a vez que sair de casa, 
olha se o gás não está aberto 
ou trancar todas as portas. 
Há aqueles que têm o pavor 
de serem contaminados por 
super-organismo super-pode-
roso, lavando as mãos repeti-
das e constantemente. Ainda 
existem aqueles, principal-
mente mulheres, que têm o 
hábito de comprar, comprar e 
comprar nos shoppings quase 
que diariamente. Apesar de 
a ciência estudar os motivos  
pelos quais alguém desenvol-
ve o  TOC, ainda não temos 
uma definição sobre o assun-
to. Sabe-se que a hereditarie-
dade, situações de estresse, 
fatores neuro-bioquímico, 
alterações hormonais, etc.  
Isto invariavelmente está cor-
relacionado com uma espécie 
de fuga da pessoa, fugindo 
de outros tipos de proble-
mas relacionados à janela da 
alma. O tratamento é feito 
por vários e vários anos, ini-
cialmente, com psiquiatra. 
Segundo dados colhidos do 
Hospital Albert Einsten em 
São Paulo, “ o transtorno li-
mita a vida e gera tanta an-
siedade que pode até fazer 
mal    para o  coração.” E você 

sofre de TOC?

Bigode, a nova onda
Mais associado ao visual 

de senhores no passado, o 
bigode passa a ser usado por 
homens descolados. Segundo 
aqueles que estão usando, 
tanto no Brasil como no exte-
rior, o bigode deixa o homem 
mais masculino e a mulhe-
rada curte demais. O uso do 
bigode é preciso cuidados, 
apará-los sempre, pois os pe-
los podem crescer, cobrindo a 
boca,  o que é muito feio.

A Nação Facebook
Comandada por  Mark 

Zuckerberg, um americano 
obstinado e malvestido de 
27 anos,  a Nação Facebook  
constitui hoje   uma rede so-
cial de mais de 800 milhões 
de sócios que, poderiam ser 
reunidos em um só território, 
constituindo a terceira nação 
mais populosa do mundo.  A 
ascensão do Facebook pode 
significar uma profunda 
transformação da internet, 
pois seria a passagem defini-
tiva da era das buscas para a 
era social. Eu particularmen-
te não gosta de nada que me 
domine e que fique preso ex-
pondo a minha vida ou tra-
tando de futilidades da vida 
alheia. É muito comum hoje 
em dia tomar conhecimento 
de trocas de ofensas, men-
tiras e baixarias dos mais 
variados níveis utilizando 
este tipo de rede social como 
canal. Pra mim não serve. 
Considero uma perda de 
tempo precioso, em que você 
poderia estar fazendo uma 
leitura, adquirindo conhe-
cimentos culturais, enfim, 
coisas de maior consistência 

intelectual. Porém reconheço 
que o Facebook, sob a ótica 
de  uma ferramenta de con-
graçamento social não deixa 
de ser interessante. 

Crescem os prematuros
De acordo com o Ministé-

rio da Saúde, 27% é o número 
que corresponde ao aumento 
do número de prematuros no 
país.  Especialista diz que o 
excesso de indicação de cesá-
reas programadas contribui 
para o aumento do índice. O 
Brasil vai encampar o movi-
mento mundial para lembrar 
que o investimento na pre-
venção da prematuridade é 
tão importante melhorar as 
formas de sobrevida dos be-
bês.

Estilo Barbosa preocupa 
Ministros

Decisão de Joaquim Bar-
bosa que quer acelerar o tra-
balho da corte e centralizar 
decisões são avaliadas como 
positivas pelos ministros do 
STF, mas gerando certa in-
tranqüilidade, pois todos 
acham que são iguais, como 
o mesmo peso.  Primeiro ne-
gro a comandar a mais alta 
corte do país, Barbosa terá o 
mandato de dois anos e nota-
bilizou-se por embates contra 
os outros ministros.

Coisas do Cotidiano
•	 Novo	 Secretario	 de	

Saúde do município terá a in-
cumbência, inicialmente, de 
solucionar a falta de pessoal 
para atender as chamadas 
telefônicas, que toca, toca, 
toca, toca e ninguém atende, 
inclusive de  diretores.

•	 A	 dor,	 finalmente,	
tornou-se uma das priorida-
des da Saúde Pública no Bra-
sil, conforme decisão do Con-
selho Federal de Medicina, 
permitindo que mais médicos 
sejam habilitados para tratar 
desse mal, Hoje já somos 40 
milhões brasileiros com essa 
dor crônica.

•	 Deputados	 e	 ex-

-parlamentares condenados 
pelo STF sorrateiramente es-
tão transferindo os seus bens 
adquiridos ilicitamente para 
parentes, amigos, para dri-
blar a Justiça e não ter que 
devolver dinheiro nenhum, o 
que prova sua culpabilidade;

•	 20	 de	 novembro	 co-
memorou-se o Dia da Cons-
ciência Negra em homena-
gem a Zumbi dos Palmares, 
o último dos quilombos. Foi 
feriado em 1.047 cidades 
brasileiras;

•	 Crepúsculo	 Final,	 a	
saga que causou a febre dos 
vampiros no cinema e na lite-
ratura chega ao seu desfecho 
com Amanhecer - parte 2;

•	 Ladrão	 morre	 ele-
trocutado em uma Pizzaria, 
em Uberlândia, MG, ao ten-
tar roubar o estabelecimento. 
O dono havia montado um 
esquema elétrico para pegar 
gatos que insistiam entrar em 
sua cozinha. Como se vê, ele 
não deixou de pegar o seu ga-
tuno. Mesmo assim terá que 
responder na Justiça por ho-
micídio não intencional;

•	 31	milhões	de	reais	é	
que o Corinthians vai receber 
da Caixa, novo patrocina-
dor,	 	 até	 o	 final	 de	 2013.	 É	
uma grana preta. Que tal se 
a Caixa usasse esse dinheiro 
para construir casas a preços 
mais baratos, ajudando mi-
lhares de pessoas a adquirir 
sua casa própria? Qual a sua 

opinião sobre este?
•	 Em	São	Paulo,	Hos-

pital manda pacientes embo-
ra pela falta de médicos. Você 
já pensou se esse problema 
acontece aqui em Nova Espe-
rança?

•	 Em	 São	 Paulo,	 alu-
nos das escolas públicas com 
notas ruins não participam 
de visitas a museus e exposi-
ções;

A tecnologia da beleza
Usar o laser para retirar 

os pelos do corpo e poder to-
mar sol, reduzir a flacidez, 
diminuir significativamente 
a gordura localizada e ame-
nizar bem a celulite. Para 
quem está disposto a investir 
na beleza, chegou o laser que 
atua com ondas mecânicas. 
O aparelho destrói os pelos 
só pela  vibração e não com 
altas temperaturas como os 
atuais. De cinco a 12 sessões, 
você ficará linda.  O aparelho 
também pode ser usado pata 
tirar tatuagens, cicatrizes de 
acne, tratar rugas e atenuar 
manchas.

Carlinhos Cachoeira na 
rua

Depois dos estragos na po-
lítica brasileira onde até um 
senador (Demóstenes Torres) 
foi cassado, Carlinhos Ca-
choeira tornou-se conhecido 
nacionalmente pelas falca-
truas em 2004, segundo ano 

de	 Lula,	 quando	 negociava	
propina com o assessor de 
José Dirceu, na época Minis-
tro da Casa Civil. Em 2012 
a imprensa brasileira fez um 
estardalhaço danado quando 
Cachoeira foi preso em ope-
ração da Polícia Federal sob 
a suspeita de comandar a 
exploração de caça níqueis. 
Cachoeira foi condenado a 
5 anos de prisão em regime 
semi-aberto.

AIDS regride no mundo
Em diversos países, a 

AIDS regride, mas por aqui, 
um em cada quatro brasilei-
ro com AIDS não sabe que 
tem a doença.  A estimativa 
é do Ministério da Saúde que  
lançou a  campanha dia  20 
de novembro último com o tí-
tulo “Eu vivo com HIV e des-
cobri a tempo de me  cuidar”  
Segundo úmero da pasta, há 
atualmente	530	mil	 	pessoas	
com HIV no Brasil.  Desse 
total,		135	mil		delas	não	sa-
bem que tem  o vírus. Fatores 
como preconceito e barreiras 
culturais, prejudicam o diag-
nóstico precoce da doença. A 
campanha do Ministério da 
Saúde oferta a todo cidadão 
brasileiro, gratuitamente, tes-
te rápido para sífilis, HIV/
Aids, Hepatites B e C e os re-
sultado	fica	pronto	em	30	mi-
nutos.  Maiores informações. 
Vá até a sua Unidade Básica 
de Saúde – UBS.

Trabalhando há aproxima-
damente um ano em Nova Es-
perança, o delegado de Polícia 
Dr. Flávio de Almeida Medina 
foi procurado pela reportagem 
para falar sobre a situação em 
que se encontra a Segurança 
Pública dos cidadãos nova es-
perancenses. Segundo ele, “ o 
balanço neste período é de que 
ocorreram melhoras, ou seja, 
progressões e regressões que 
acontecem de uma forma nor-
mal.” O que temos feito aqui 
são apreensões de drogas, seja 
na rodovia através do auxílio da 
Polícia Rodoviária Estadual, ou 
da Polícia Militar, que contri-
buem enormemente para que 
agente tente manter uma certa 
tranqüilidade”, explicou o De-
legado. 

Segundo ele, a carceragem 
da Polícia Civil trabalha atual-
mente com a faixa de 80 presos 
e explica que “isso importa em 
repressão, se existem pessoas 
presas, a criminalidade é con-
tida, na medida em que a lei 
possibilita que eles saiam, a cri-
minalidade acaba aumentando 
e nós temos que correr atrás do 
prejuízo e fazer frente a essa si-
tuação, hoje temos aproximada-

mente 65 presos aqui em Nova 
Esperança”, esclareceu. 
FURTOS ÀS RESIDÊNCIAS

Questionado sobre as úl-
timas ocorrências policiais, 
furtos à residências e o que a 
Polícia tem feito para a elucida-
ção destes casos, Medina escla-
receu que elementos tem vindo 
de fora, Paranavaí e até mesmo 
Maringá:  “recentemente iden-
tificamos através de câmeras de 
vigilância pessoas quem vem 
pra cá para praticar furtos, e, 
estão em eminência de sair uma 
prisão temporária, caso o juiz e 
promotoria entender que é cabí-
vel e só com a prisão é possível 
conter esse tipo de crime, espe-
ramos que seja bem sucedido 
o pedido que vamos fazer para 
conter esse crime, como furtos 
de motos, carros, residências, 
entre outros, porque geralmen-
te as pessoas daqui são mais 
‘olheiros’, entregando as infor-
mações para essas pessoas que 
vem de fora, que vem, praticam 
o crime e vão embora e a Polí-
cia acaba sentindo um pouco 
de dificuldade até mesmo pela 
defasagem de pessoas, hoje con-
tamos somente com 1 viatura 
da polícia militar que se desdo-
bra inclusive na escala, nós aqui 
também estamos com o efetivo 
contido, cuidando de 80 presos, 
quando o preso deveria ter um 

agente penitenciário, o que me 
parece que a partir de janeiro a 
Secretaria de Justiça assume a 

carceragem, e, talvez nos libere 
um pouco mais para fazer um 
serviço de investigação mais 

objetivo, mais profícuo, mais 
sucedido”,informou Medina. 
Ainda segundo o Delegado, Um 
dos elementos que vem come-
tendo furtos em Nova Esperan-
ça já foi identificado.  “Acontece 
que existe o furto efetuado por 
usuários de drogas que furtam 
coisas pequenas, como por 
exemplo baterias, extintores, 
entre outros, mas o grosso eu 
acredito que eles não tem como 
ele levar, então vem pessoas de 
fora, tanto que cerca de 1 mês 
atrás aproximadamente, nós 
apreendemos uma quadrilha 
que praticou um roubo em Ma-
ringá, levando televisões, pares 
de tênis, ar condicionado, e, fo-
ram pegos na rodovia pela Po-
lícia Rodoviária Estadual sendo 
em seguida apresentados aqui e 
essa situação embora tenha vin-
do de Maringá, ela também re-
percute aqui, as pessoas vem de 
fora, praticam o furto e levam 
embora a mercadoria”, ressaltou 
Dr. Flávio Medina, que comple-
mentou: “Dentro do limite que 
nós temos de funcionários nós 
estamos atuando”.

SUPERLOTAÇÃO
Um problema enfrentado 

pela Polícia Civil diz respeito ao 
excedente no limite do espaço 
destinado aos presos dentro do 
setor carcerário.Considerando 
que prega a lei de execuções 

penais de 6m² por preso, a ca-
pacidade máxima do setor de 
carceragem seria para 16 presos, 
porém o contingente é quatro 
vezes superior ou seja, abriga  
65 presos mas já se aproximan-
do a 80 ou seja,  acima do limite. 
“mas embora que nós trabalha-
mos com essa quantia de presos 
acentuadamente, desde maio 
de 2011 não tem fuga aqui, nós 
implementamos chapas, siste-
mas de monitoramento, fizemos 
muros, uma trincheira, tudo 
para dificultar essa ação, então 
já faz 1 ano e 10 meses aproxi-
madamente que não se tem fuga  
em Nova Esperança, é possível 
que ocorra? Sim, são de 65 a 80 
homens pensando por 1 planto-
nista, mas mesmo assim procu-
ramos de todos os modos conter 
isso”, contou o delegado. “O ob-
jetivo principal da Polícia Civil é 
transmitir segurança para a co-
munidade, nem sempre é possí-
vel, mas nos dedicamos sempre, 
totalmente, 24 horas por dia, 
pois, se estou em casa à noite, o 
plantão liga para o delegado, en-
tão procuramos atender diutur-
namente e procuramos de todas 
as formas, sem nenhum tipo de 
restrição, enganar qualquer que 
seja, nosso objetivo é transmitir 
tranqüilidade para a comuni-
dade”, finalizou o Delegado Dr. 
Flávio de Almeida Medina.

ENTRELINHAS
***Educação, Saúde e Segurança, são os carros chefes das campanhas políticas em todo o Brasil. As eleições pas-
saram e espero que o próximo prefeito não deixe esses assuntos para um segundo plano.*** O pequeno Saulo, filho 
de Alex e Rose, com certeza é uma promessa para o nosso futebol. Eu, que o vi jogar contra uma Escolinha de Ma-
ringá, notei sua versatilidade com a bola e tem tudo para brilhar num futuro próximo como meia-atacante. Olha 
um novo Zico aparecendo aí*** PSF de Barão e Ivaitinga comemorou com palestra o Dia Mundial da Diabetes, 
ocorrido dia 14 de novembro último***Se a escalada de violência que assola o pais está assim agora, imaginem no 
Natal e Ano Novo quando a Justiça coloca nas ruas centenas de criminosos de todas espécies, podendo até alguns 
deles virem com missões de terror***E os paulistanos não tão dando nem bola pela matança na capital. Sábado 
último, na rua 25 de março, tradicional rua de comércio paulistano onde se compra de tudo, era impossível cami-
nhar na rua ou entrar nas lojas de tanta gente no local.*** 19 de novembro, Dia da Bandeira. Este blog, juntamen-
te com o povo brasileiro, saudemos o pavilhão verde, amarelo, azul e branco do Brasil. “...Salve lindo pendão da 
esperança, Salve símbolo augusto da paz,  Tua nobre presença  à lembrança, A  grandeza da pátria nos traz, 
Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil, Querido símbolo da terra, Da amada terra do Brasil...” 
(Trecho do Hino à Bandeira, letra de Olavo Bilac, música de Francisco Braga )

NOVA ESPERANÇA

“Apesar das dificuldades que enfrentamos o objetivo 
primordial da Polícia Civil é transmitir Segurança para a 

Comunidade”, afirma Dr. Flávio de Almeida Medina.
Acredita-se que elementos vindos de outras cidades estão praticando crimes em Nova Esperança. Polícia Civil já trabalha na identificação de suspeitos e diz que prisão 
deve ocorrer em breve.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

-“A Polícia Civil está fazendo o  seu papel que é investi-
gar, elucidar os casos, e dar o procedimento que é en-
caminhar para a Promotoria e para o Juiz”, informou o 
Delegado da Polícia Civil, Dr. Flávio de Almeida Medina.

JOSÉ ANTÔNIO COSTA
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Pesquisadores da Nasa, a 
agência espacial dos Esta-
dos Unidos, que investigam 
Marte, conhecido como 
planeta vermelho, indicam 
que há informações capazes 
de mudar a análise feita até 

agora sobre o tema. O chefe 
da missão, John Grotzinger, 
disse que o robô explorador 
Curiosity que está em Mar-
te fez uma descoberta reve-
ladora.

“É uma descoberta que 
vai mudar os li-
vros de história. 
Os dados [cole-
tados] indicam 
muitas promes-
sas”, disse Grot-
zinger. No entan-
to, ele manteve 
em segredo os de-
talhes sobre a des-
coberta.

  A expectativa, 
segundo especia-

listas, é que a descoberta 
leve à comprovação de exis-
tência de vida em Marte. 
Os detalhes das pesquisas 
feitas no planeta devem ser 
revelados durante a   reu-
nião da União Geofísica 
Norte-Americana, em San 
Francisco (Califórnia), en-
tre os dias 3 e 7 de dezem-
bro.

Em setembro, foi retira-
da uma amostra do solo de 
Marte e o material foi ana-
lisado. Nele, os pesquisa-
dores identificaram a exis-
tência de terra e rochas, nas 
quais havia abundância de 
elementos como carbono, 
oxigênio e nitrogênio. Abr.

NA FARMÁCIA
O farmacêutico entra na sua 
farmácia e nota um homem 
petrificado, com os olhos 
esbugalhados, mão na boca, 
encostado em uma das pa-
redes.
Ele pergunta para o auxiliar:
- Que significa isto. Quem é 
a pessoa que está encostada 
naquela parede?
- Ah! É um cliente. Ele que-
ria comprar remédio para 
tosse. Como está caro e ele 
não tem dinheiro, vendi 
para ele um laxante.
- Ficou maluco! Desde 
quando laxante é bom para 
tosse?!
- É excelente. Veja o medo 
que ele tem de tossir!
           
NO CONSULTÓRIO
Aquela mulher tremenda-
mente chata leva o marido 
ao médico:
- O que o senhor está sen-
tindo? - pergunta o médico, 
dirigindo-se ao marido.
- Eu...
- Doutor - interrompe a mu-
lher. - O meu marido não 
come direito, sente verti-
gens, dores de cabeça...
- Há quanto tempo, o senhor 
sente-se assim?
- Bem, deve...
- Já faz quase dois meses - 
torna a mulher. - É que ele 
não é de ficar reclamando 
muito e...
- Quantos anos o senhor 
tem?
- Cin...
- Vai fazer cinqüenta e cinco 
mês que vem - completa a 
mulher.
Terminada a consulta, o mé-
dico escreve a receita, vira-
-separa a mulher e diz:
- O seu marido precisa de 
sossego absoluto. Estou lhe 
receitando uma caixa de so-
níferos!
- E ele tem que tomar quan-

do, doutor?
- Não é para ele... é para a 
senhora!

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

BARULHO
Dois sujeitos conversando 
num barzinho:
- Aqui o barulho é tamanho, 
que não consigo ouvir as 
minhas próprias palavras. - 
comenta o primeiro.
- Não se preocupe - respon-
de o outro. - você não está 
perdendo nada.

POPULARIDADE EM 
ALTA
           O Zezinho era um 
cara muito falador e muito 
conhecido na cidadezinha 
mineira onde vivia.
- E não só aqui, dizia ele. - 
Sou conhecido no mundo 
todo. Não tem canto que eu 
vá que não encontre um co-
nhecido.
Uma vez, o Zezinho viajou 
para a Europa com o Luiz, 
seu amigo. Para surpresa do 
Luiz, em todo lugar o Zezi-
nho encontrava um conhe-
cido. Um dia chegaram a 
Roma e foram ao Vaticano. 

Era dia da bênção do 
Papa e a Praça São 
Pedro estava lotada.
- Espere aqui que eu 
vou ver se consigo 
que o Papa nos rece-
ba - disse o Zezinho 

e sumiu.
O Luiz ficou de bobeira até 
que olhando para a sacada 
onde o Papa falava viu apa-
recer o Zezinho, que colo-
cou uma mão no ombro do 
Papa e acenou para o povão. 
Na praça, várias pessoas 
acenaram de volta.
- Você conhece aquele ho-
mem ali na sacada? - per-
guntou Luiz para o cara jun-
to dele, que também tinha 
acenado.
- Que homem? Aquele ali 
junto do Zezinho?

EM PLENA QUEDA
Os dois amigos estão esca-
lando uma montanha enor-
me quando, de repente, um 
deles pisa em falso e des-
penca lá de cima, desapare-
cendo no abismo.
Imediatamente o outro o 
contacta pelo walkie-talkie:
- Alô... Alô... você está 
bem?
- Sim, estou bem!
- Quebrou algum osso?
- Não, nenhum!
- Então, volta a subir que eu 
te espero!
- Não posso! Eu ainda estou 
caiiiiinnnnddddooooo!

NA FLORESTA
Dois caçadores estavam 
sentados sob uma árvore 
descansando, quando ou-
vem um rugido.
- Meu Deus, um leão! - gri-
tou um deles.
Mais do que depressa o ou-
tro começa a calçar as suas 
botas.
- Por que você está calçando 
as botas? - pergunta o outro. 
– Você não acha que é ca-
paz de correr mais do que o 
leão, acha?
- Não! Mas acho que sou 
capaz de correr mais do que 
você!

HUMOR

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

DR. APPARECIDO NERI 
DANIEL - CIRURGIÃO 

BUCO MAXILO FACIAL

DR. EDSON OLIVATTI - 
PRESIDENTE REELEITO DA 
OAB - NOVA ESPERANÇA

RAFAEL MARTINS 
(Minhoca) - TOP FARMA

Atualmente 20% dos 
homens jovens de 20, 25 e 
30 anos estão fazendo uso 
de estimulantes sexuais 
cada vez mais cedo e com 
muita frequência antes 
de seus encontros. Isso 
é reflexo de impotência 
psíquica que consiste em 
uma insegurança e baixa 
estima sexual sem contar 
que estão sempre a bus-
ca de uma boa impressão 
querendo provar que são 
bons de cama mediante 
a sua parceira. Estes não 
sabem que estão sofrendo 
riscos a fazer uso demasia-
dos destes medicamentos, 
na utilização inadequada 
de estimulantes pode oca-
sionar efeitos colaterais 
como dor de cabeça, nariz 
entupido, rosto vermelho, 
diarreia, náusea, vômito 
e, em casos mais raros, 
pode provocar cegueira. 
Para quem tem problemas 
cardíacos, pode levar até a 
morte.  Outro problema 

provocado pelo uso dos 
estimulantes é o risco de 
dependência psicológica.         

O paciente acaba 
achando que só vai conse-
guir ter relação sexual se 
tomar a medicação, quan-
do, na verdade, não é nada 
disso. O homem pode 
manter uma relação in-
dependentemente da ação 
do medicamento. Pessoas 
nessa situação precisão de 
alta confiança e até acom-
panhamento psicológico 
pois o sexo não é quanti-
dade e sim qualidade. O 
que ainda contribuiu para 
o aumento dos índices de 
consumo é o barateamen-
to do valor dos medica-
mentos.

Nem sempre o uso des-
te agrada as parceiras que 
muitas vezes reclamam 
que essas superelações 
se tornam cansativas ou 
excessivas, pois também 
trazem para algumas a 
sensação de que não con-

seguiram gerar satisfação 
suficiente ao parceiro.

Homens com idades de 
40, 50 e 60 anos provam 
da realidade das mudan-
ças corporais onde a res-
posta sexual passa a ser 
diminuída, em função de 
patologias como diabetes, 
hipertenção e uso exces-
sivo de álcool e também 
procedimentos cirúrgicos 
ou até mesmo como efeito 
colateral de alguns medi-
camentos. Estes sim são o 
publico alvo desta classe 
de medicamentos, pes-
soas que realmente neces-
sitam. 

Os estimulantes se-
xuais são excelentes para 
contribuir na vida de 
quem não tem condições 
de ter uma ereção satis-
fatória seja por envelhe-
cimento ou por motivos 
psicológicos, confie no 
seu potencial e acredite, 
sexo se aprende vivendo e 
com saúde. 

Jovens
X

Estimulantes Sexuais

Celular novo só com pedigree

Anatel quer bloquear 
celular pirata

LEILÃO BENEFICENTE EM PROL AO 
ASILO SÃO VICENTE DE PAULO
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Pesquisadores fazem mistério 
sobre nova descoberta em Marte

As operadoras pre-
tendem adotar um siste-
ma para bloquear celu-
lares não homologados 
pela Agência Nacional 
de Telecomunicações 
(Anatel). A iniciati-
va, que une Oi, Claro, 
Vivo e Tim, busca frear 
a entrada de celulares 
de baixa qualidade, em 
muitos casos, falsifica-
ções descaradas.

O sistema vai moni-

torar o número de re-
gistro (IMEI), que in-
clui dados de origem, 
modelo e número de 
série. Segundo o Sindi-
cato Nacional das Em-
presas de Telefonia e de 
Serviço Móvel Celular 
e Pessoal (Sinditelebra-
sil), o bloqueio só atin-
girá celulares compra-
dos a partir de 2013.

Porém, a questão 
de celulares legítimos, 

comprados no exterior, 
não está esclarecida. O 
Sinditelebrasil diz que, 
se o modelo for homo-
logado na Anatel (caso 
do iPhone 5), não há 
problema, pois ele será 
reconhecido pelo siste-
ma. Já no caso de mode-
los ainda não cadastra-
dos pela agência, como 
é o caso hoje do Google 
Nexus 4 e do HTC One 
X, ainda não existe um 
consenso de como será 
o procedimento.

Por e-mail, a Anatel 
disse que nesses casos 
“o usuário pode solici-
tar a homologação do 
equipamento para uso 
pessoal, mas terá de 
contratar um laborató-
rio para realizar os tes-
tes”, sem explicar como 
isso poderia ser feito. 
Nenhum dos órgãos 
soube dizer o número 
de celulares piratas em 
uso no País.

Fonte: O Estado de São 
Paulo
Título: Celular novo só 
com pedigree
Coluna: Link > Servidor 
– Segunda-feira, 19 de 
novembro 2012

A iniciativa, que une Oi, Claro, Vivo e Tim, busca frear 
a entrada de celulares de baixa qualidade, em muitos 
casos, falsificações descaradas.
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Na tarde de quinta-
-feira última, 22 de no-
vembro, o Diretor de Fu-
tebol do ACP – Atlético 
Clube Paranavaí Louri-
val Furquin juntamente 
com o técnico do Clube 
Ney César reuniram a 
imprensa para divulgar 
os nomes dos jogadores 
que irão compor o elenco 
para a próxima tempora-
da, visando as disputas 
da 1ª divisão do Cam-
peonato Paranaense de 
2013.

Ao todo serão dispu-
tados 66 pontos. Segun-
do o técnico Ney Cesar, 
a meta é de conquistar 
entre 50 a 60 pontos para 
chegar à final do Para-
naense. Acredita-se que 
conquistando 40 pontos 
os riscos de um eventual 
rebaixamento são nulos, 
porém a equipe que con-
quistar 25% dos pontos 
disputados, ou seja, 25% 
corre riscos de rebaixa-
mento. Ao todo o ACP 
disputará 22 partidas, 

em jogos de ida e volta 
ou seja, 11 jogos em casa 
contra 11 em campos 
adversários. A apresen-
tação dos jogadores está 
prevista para acontecer 
no sábado, dia 1º de de-
zembro e neste perío-
do de preparação, algo 
em torno de 50 dias até 
o início da competição, 
alguns amistosos serão 
realizados. O Campeo-
nato Paranaense começa 
no dia 20 de janeiro. De 
acordo com Ney Cesar, 
“no primeiro momento o 
objetivo é atingir a zona 
de conforto, que será 
atingir 40% dos pontos. 
Mas o objetivo do ACP 
não é apenas permane-
cer na primeira divisão e 
sim ter a possibilidade de 
disputar o título do cam-
peonato”, enfatizou. 

Regulamento
Mais uma vez, o cam-

peonato será disputa-
do em turno e returno, 
classificando-se para a 
final os vencedores de 
cada fase. Na decisão, em 
caso de as duas equipes 
empatarem em número 

de pontos nas duas parti-
das, ficará com o troféu a 
que tiver melhor saldo de 
gols. Se ocorrerem dois 
resultados iguais, será 
campeão o time com a 
melhor campanha geral 
nos dois turnos. Nes-
te ano, houve polêmica 
porque o saldo de gols 
não era um critério de 
desempate na final.

  
Todos os jogos da 

primeira rodada acon-
tecem às 17h no dia 20 
de janeiro:

Confira abaixo a pri-
meira rodada do Para-
naense 2013:

17h - Paranavaí x J. Ma-
lucelli.
17h - Operário x Coriti-
ba
17h - Atlético x Rio 
Branco
17h - Paraná x Nacional

17h - Londrina x Toledo
17h - Cianorte x Arapon-
gas

ATLETAS CONTRA-
TADOS PELO ACP

Goleiros:
1 - Rudi
2 -Naldo

Laterais direitos:
1-Hesdras
2-Mineiro

Laterais esquerdos:
1-Victor Hugo

2-Leandro César

Zagueiros:
1-Marcelo Alves

2-Victor
3-Célio Lino

4-Alex Noronha
5-Gabriel

Volantes:
1-Herbert
2-Vieira

3-Alex Ricardo
4-Schineider

Meias:
1-Celinho

2-Carlinhos Bahia
3-Brito

Atacantes:
1-Neizinho

2-Felipe Rafael
3-Renato Dias

4-Leomar

Jogadores da Base:
André – Goleiro
Eric – Zagueiro
Kalil- Zagueiro

Evandro – Meia esquer-
da

Léo – Atacante
Alex - Atacante

No dia 05 de julho de 
2002 o Jornal Noroeste pu-
blicou com exclusividade o 
lançamento do Programa 
Saúde da Famíla (PSF) em 
Nova Esperança. O médi-
co e Secretário da Saúde da 
época, Dr. Ali Nagib Ab-
dallah explanou a todos os 
presentes nas dependências 
da Câmara de Vereadores 
os objetivos e benefícios 
do Programa. O prefeito da 
época era Gerson Zanus-
so,  que governou de 2001 
a 2004. Nas eleições deste 
ano  Gerson foi indicado 
para desenvolver mais um 
mandato (2013/2016).

A origem do Programa 
Saúde da Família ou PSF 
no Brasil, conhecido hoje 
como “Estratégia da Saúde 
da Família”, por não se tra-
tar mais apenas de um “progra-
ma”, teve início, em 1994 como 
um dos programas propostos 
pelo governo federal aos muni-
cípios para implementar a aten-
ção primária. A Estratégia de 
Saúde da Família visa a reversão 
do modelo assistencial vigente, 
onde predomina o atendimen-
to emergencial ao doente, na 
maioria das vezes em grandes 
hospitais. A família passa a ser 
o objeto de atenção, no ambien-
te em que vive, permitindo uma 
compreensão ampliada do pro-
cesso saúde/doença. O progra-
ma inclui ações de promoção da 
saúde, prevenção, recuperação, 
reabilitação de doenças e agra-
vos mais frequentes. No âmbito 
da reorganização dos serviços de 
saúde, a estratégia da saúde da 
família vai ao encontro dos de-
bates e análises referentes ao pro-

cesso de mudança do paradigma 
que orienta o modelo de atenção 
à saúde vigente e que vem sen-
do enfrentada, desde a década 
de 1970, pelo conjunto de atores 
e sujeitos sociais comprometi-
dos com um novo modelo que 
valorize as ações de promoção 
e proteção da saúde, prevenção 
das doenças e atenção integral 
às pessoas. Estes pressupostos, 
tidos como capazes de produzir 
um impacto positivo na orien-
tação do novo modelo e na su-
peração do anterior, calcado na 
supervalorização das práticas da 
assistência curativa, especializa-
da e hospitalar, e que induz ao 
excesso de procedimentos tec-
nológicos e medicamentosos e, 
sobretudo, na fragmentação do 
cuidado, encontra, em relação 
aos recursos humanos para o 
Sistema Único de Saúde (SUS), 
um outro desafio. Tema também 

recorrente nos debates sobre a 
reforma sanitária brasileira, ve-
rifica-se que, ao longo do tempo, 
tem sido unânime o reconheci-
mento acerca da importância de 
se criar um “novo modo de fazer 
saúde”.

No Brasil a origem do PSF 
remonta criação do Programa de 
Agentes Comunitários de Saúde 
(PACS) em 1991, como parte do 
processo de reforma do setor da 
saúde, desde a Constituição, com 
intenção de aumentar a acessibi-
lidade ao sistema de saúde e in-
crementar as ações de prevenção 
e promoção da saúde. Em 1994 
o Ministério da Saúde, lançou o 
PSF como política nacional de 
atenção básica, com caráter or-
ganizativo e substitutivo, fazen-
do frente ao modelo tradicional 
de assistência primária baseada 
em profissionais médicos espe-
cialistas focais.

Lançamento do Programa da Saúde em Nova Esperança

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
AMIGOS...
Victor Hugo -(1802/1885) - Poeta Francês

Desejo primeiro que você ame,
E que amando, também seja amado.
E que se não for, seja breve em esquecer.
E que esquecendo, não guarde mágoa.
Desejo, pois, que não seja assim,
Mas se for, saiba ser sem desesperar.
Desejo também que tenha amigos,
Que mesmo maus e inconseqüentes,
Sejam corajosos e fiéis,
E que pelo menos num deles
Você possa confiar sem duvidar.
E porque a vida é assim,
Desejo ainda que você tenha inimigos.
Nem muitos, nem poucos,
Mas na medida exata para que, algumas 
vezes,
Você se interpele a respeito
De suas próprias certezas.
E que entre eles, haja pelo menos um que 
seja justo,
Para que você não se sinta demasiado se-
guro.
Desejo depois que você seja útil,
Mas não insubstituível.
E que nos maus momentos,
Quando não restar mais nada,
Essa utilidade seja suficiente para manter 
você de pé.
Desejo ainda que você seja tolerante,
Não com os que erram pouco, porque isso 
é fácil,
Mas com os que erram muito e irremedia-
velmente,
E que fazendo bom uso dessa tolerância,
Você sirva de exemplo aos outros.
Desejo que você, sendo jovem,
Não amadureça depressa demais,
E que sendo maduro, não insista em reju-
venescer
E que sendo velho, não se dedique ao de-
sespero.
Porque cada idade tem o seu prazer e a sua 
dor e
É preciso deixar que eles escorram por en-
tre nós.
Desejo por sinal que você seja triste,

Não o ano todo, mas apenas um dia.
Mas que nesse dia descubra
Que o riso diário é bom,
O riso habitual é insosso e o riso constante 
é insano.
Desejo que você descubra ,
Com o máximo de urgência,
Acima e a respeito de tudo, que existem 
oprimidos,
Injustiçados e infelizes, e que estão à sua 
volta.
Desejo ainda que você afague um gato,
Alimente um cuco e ouça o joão-de-barro
Erguer triunfante o seu canto matinal
Porque, assim, você sesentirá bem por 
nada.
Desejo também que você plante uma se-
mente,
Por mais minúscula que seja,
E acompanhe o seu crescimento,
Para que você saiba de quantas
Muitas vidas é feita uma árvore.
Desejo, outrossim, que você tenha dinhei-
ro,
Porque é preciso ser prático.
Eque pelo menos uma vez por ano
Coloque um pouco dele
Na sua frente e diga `Isso é meu`,
Só para que fique bem claro quem é o 
dono dequem.
Desejo também que nenhum de seus afe-
tos morra,
Por ele e por você,
Mas que se morrer, você possa chorar
Sem se lamentar esofrer sem se culpar.
Desejo por fim que você sendo homem,
Tenha uma boa mulher,
E que sendo mulher,
Tenha um bom homem
Eque se amem hoje, amanhã e nos dias 
seguintes,
E quando estiverem exaustos e sorriden-
tes,
Ainda haja amor para recomeçar.
E se tudo isso acontecer,
Não tenho mais nada a te desejar.

PARANAENSE 2013

Atlético Clube Paranavaí anuncia lista dos 
jogadores para o Campeonato Paranaense de 2013
Campeonato começa em 20 de janeiro. Atual campeão, o Coritiba enfrenta o Operário na estréia;  O ACP enfrenta o J. Malucelli em Paranavaí.

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

O  técnico do Clube Ney César  e o Diretor de Futebol do ACP Lourival Furquin 
durante coletiva de imprensa.

OSVALDO VIDUAL
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Na tarde de 
quarta-feira, 
14 de novem-

bro, a Prefeitura Mu-
nicipal de Nova Espe-
rança, juntamente com 
a Secretaria Municipal 
de Agricultura, Abas-
tecimento ,Emater e 
Fiação de seda Bratac, 
promoveram o VII en-
contro Micro Regional 
de Sericicultura e o 
Encerramento do Con-
curso Prol Produtivi-
dade e Qualidade – Sa-
fra 2011-2012.

O Evento que lotou 
as dependências do 
Clube Campestre Ca-
pelinha, teve início às 

12:30 hrs, com 
a recepção de 
p ar t ic ip antes , 
logo em segui-
da foi aberto um 
painel onde os 
temas: Propos-
tas de trabalho, 
Programas Es-
taduais e Muni-
cipais, Crédito 
Rural e Tecnolo-
gias e Perspec-

tivas do Mercado da 
Seda, foram apresenta-
dos aos presentes.

A parte mais espe-
rada do Encontro, teve 
início às 16:45 com a 
divulgação/apresenta-
ção e premiação dos 
campeões da produti-
vidade safra 2011/2012, 
onde prêmios valiosos 
como lavadora de lou-
ças, fogões, microon-

das, geladeiras, dvd’s, 
foram entregues aos 
destaques.

No final do Encon-
tro, Oswaldo da Silva 
Pádua(Emater), Fran-
cisco Lopes(chicão)
(Emater) e 
Z acar ias(Emater) ,e , 
Ademir  Maurício 
Buzzo(Secretaria Mu-
nicipal de agricultura), 
agradeceram aos apoios 
do Governo do Estado 
do Paraná, SEAB- Se-
cretaria de Estado da 
Agricultura e do Abas-
tecimento, Prefeitura 
Municipal de Nova Es-
perança e MDA-Minis-
tério do Desenvolvi-
mento Agrário.

Após um farto jan-
tar servido pelo Buffet 
Rosa de Ouro, os orga-
nizadores se despedi-
ram de todos os parti-
cipantes agradecendo 
ainda as parcerias, pa-
trocinadores dos valio-
sos prêmios e a parti-
cipação imprescindível 
de todos os sericiculto-
res.

Nova Esperança promoveu o VII Encontro Micro 
regional de Sericicultura e o encerramento do Concurso 

Prol Produtividade e Qualidade – safra 2011/2012


