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Garota Destaque

Homem é baleado e agredido
a coronhadas em Arapongas
Apucarana, Terça-feira 19 de fevereiro de 2013

Homem foi baleado na madrugada de
sábado em Mauá da Serra

Um homem foi baleado na madrugada de sábado (16) na Rua Santa Luzia,
Centro de Mauá da Serra, e precisou ser transferido em estado grave para o
Hospital da Providência, em Apucarana.
Segundo plantonistas do posto de saúde de Mauá da Serra, a vítima levou
três tiros, sendo um no rosto e dois no braço esquerdo. No local onde o
homem foi alvejado foram encontrados cinco estojos de pistola calibre 765.

Um homem foi baleado e agredido a coronhas no início da madrugada deste domingo (17), no Conjunto Bussadori, em Arapongas. Com ferimentos graves, ele foi socorrido e encaminhado ao hospital por uma equipe do Samu.
Por volta da 0h15, policiais militares foram até o cruzamento
das ruas Quete e Alma do Mestre, onde o Samu estava atendendo Airton Luiz Junior, 25 anos. O rapaz foi alvejado no braço, o que causou uma fratura no membro.
Além do braço quebrado, ele estava com várias lesões na cabeça, possivelmente causadas por coronhadas. Junior não quis
passar informações sobre quem teria sido o autor do crime ou
a motivação.
Segundo dados da PM, uma testemunha informou que dois homens em uma motocicleta se aproximaram do jovem e o indivíduo que estava na garupa disparou três vezes. Ele ainda desceu do veículo e usou a arma para golpear várias vezes Junior.
Fonte: 7ºCia Arapongas

Maringá

Suspeito de matar e estuprar a mãe adotiva é encontrado morto em cela na Casa de Custódia de Maringá

O detento Marcos de
Souza Melo, 37 anos, foi
encontrado morto em
uma cela da Casa de Custódia de Maringá (CCM)
na noite de domingo (17).
Ele estava preso desde o
último dia 14 acusado de
matar e estuprar a mãe
adotiva Maria Raimunda de Paulo, de 78 anos,
em Ourizona (a 36km de
Maringá).
De acordo com a Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos
(Seju), Melo foi transferido da Delegacia de Man-

Apucarana

daguaçu para a CCM na
sexta-feira (15) à noite por
recomendação do Poder
Judiciário. Por questões de
segurança, ele foi mantido
em uma cela individual,
isolado dos demais detentos, já que apresentava sinais de transtorno mental.
Ontem à noite, diante
do estado de agitação de
Melo, os agentes solicitaram atendimento médico
ao detento. Ele foi inicialmente avaliado pela
equipe de enfermagem da
Casa de Custódia e depois
submetido a uma avalia-

ção de um psiquiatra, que
receitou um calmante ao
paciente.
O detento foi encontrado caído na cela cerca de
duas horas depois de ser
medicado. Uma equipe do
Samu foi acionada para
fazer o socorro, mas ao
chegar no local apenas
constatou o óbito.
O laudo que apontará a
causa da morte de Melo
deve ser concluído na
tarde desta segunda-feira
(18) pelo Instituto Médico-Legal (IML) de Maringá.

Califórnia

Motorista embriagado bate em carro
e adolescente morre em Califórnia
Um grave acidente ocorrido no final da
noite de ontem (16/Fevereiro) tirou a vida
de uma adolescente moradora na cidade
de Califórnia. O veículo que teria provocado a batida é de Apucarana e seu condutor fugiu do local. No interior do carro
foi localizado uma caixa de isopor com
litros de cachaça, vodca e outras bebidas.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o acidente foi registrado na BR-376
em frente a rodoviária de Califórnia. O
veículo em que a criança estava é um GM

Vectra que fazia o sentido Marilândia/
Califórnia. Ele foi colhido por um veículo
GM Astra com placas ASI-2316 de Apucarana, que invadiu a pista contrária após
uma conversão proibida a esquerda.
Com a pancada a garota Stephanny
Giovanna da Silva Paula foi projetada para
fora do veículo e teve ferimentos graves,
não resistindo e entrando em óbito antes
da chegada do socorro. Ela chegou a ser
conduzida ao interior da ambulância do
SAMU, porém já estava sem vida.

O corpo da jovem está sendo velado na
capela mortuária do município e será sepultado na tarde deste domingo. Segundo
informações de populares o condutor do
veículo seria morador de Califórnia. A
polícia investiga as causas do acidente e o
motivo que fez o motorista do carro fugir
do local.
De acordo com os bombeiros um outro
jovem de 13 anos também teve ferimentos
e precisou ser socorrido para o Hospital
em Apucarana.
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Servidoras
detidas em
Apucarana
vão processar
administração
de Beto Preto

Motorista embriagado bate em carro e
adolescente morre em Califórnia

Judiciário nega
pedido da defesa de
Alcides Ramos para o mesmo
tomar posse na Câmara
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Primeira sessão da Amuvi
em Ivaiporã
Será nesta quinta-feira às
14 horas no Salão da Igreja
Santíssima Mãe de Deus ao
lado da Univale de Ivaiporã,
a primeira sessão da AMUVI que tem como presidente o Prefeito Carlos Gil
de Ivaiporã. A reunião vai
contar com a presença dos
26 prefeitos...

P5

Jandaia do sul

Prefeito e vice de Jandaia
do Sul poderão reverter
cassação no TER
O prefeito de Jandaia do
Sul, Dejair Valério (PTC)
conhecido por Carneiro da
Metafa, juntamente com
seu vice, Leandro da Auto-Escola, foram condenados
no mês de janeiro pelo juiz
eleitoral da 70ª Zona Eleitoral à perda do diploma de
eleitos...
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Foi negado o pedido da defesa de Alcides Ramos para o Judiciário o liberar nesta segunda-feira (18) em tomar posse na Câmara Municipal de Apucarana. O Vereador que se
entregou na última sexta-feira (15) para a Justiça, foi preso e encaminhado para a PEL...
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Padre Beffa vai até
Londrina prestigiar
entrega de
ambulâncias
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COLONIAL

Três homens foram presos na tarde deste
sábado em Arapongas com moeda falsa

Três homens foram presos na tarde deste sábado (16), por volta das 15h20,
após tentativa de repasse de cédulas falsas em uma confeitaria na rua Tangará,
no Conjunto Petrópolis, em Arapongas.
Segundo informações da Polícia Militar, o trio reside na cidade de Califórnia
(19 km ao sul de Apucarana), e tentou realizar compras na padaria utilizando
três notas falsas. O proprietário percebeu e ligou imediatamente para o 190.

Jéssica Cheli, 19 anos,
ocupação profissional:
Universitária e Musa do
Arapongas E. Clube

RUBÃO

Judiciário nega
pedido da defesa de Alcides
Ramos para o mesmo tomar
posse na Câmara
Duas mulheres morreram
e seis pessoas ficaram
feridas em um acidente
ocorrido às 16h40 deste
domingo (25), na BR-376,
em Mauá da Serra.
Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
um Del Rey, com placa de
Rio Bom (PR), seguia no
sentindo Mauá da Serra
a Marilândia quando, ao
fazer uma conversão à
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Foi negado o pedido da defesa de Alcides Ramos para o Judiciário o liberar nesta segundafeira (18) em tomar posse na Câmara Municipal de Apucarana. O Vereador que se entregou
na última sexta-feira (15) para a Justiça, foi
preso e encaminhado para a PEL de Londrina.
Alcides Ramos tem o prazo de até esta terçafeira (19) tomar posse na Câmara de Apucarana, com autorização Judicial. Se a justiça não
conceder esta autorização, o Vereador corre o
risco de perder o mandato para o seu suplente
Paulo Farias do (DEM).
O ex-presidente da Câmara de Vereadores de
Apucarana, Alcides Ramos Júnior (DEM), se
apresentou à Justiça na sexta-feira (15), após
ficar três meses foragido. Ele está detido em
uma cela especial no Centro de Detenção de
Londrina - acusado de formação de quadrilha e peculato. “Ele está preso provisoriamente, é uma cautelar. Ele está eleito, ele está diplomado e, provavelmente, ele será empossado”,
afirmou o juiz eleitoral José Roberto Silvério
na última sexta-feira. Mas a pedido da Promotoria Pública de Apucarana nesta segundafeira (18), foi negado o pedido do mesmo ser
deslocado para a cidade de Apucarana para
tomar posse na Câmara Municipal.

O promotor Eduardo Augusto Cabrini confirmou ao AN Notícias que uma nova auditoria
começou nesta segunda-feira em Apucarana.
Esta auditoria é contra o Vereador Alcides
Ramos em novos processos criminais considerados graves pela Promotoria. “Nós queremos
que Alcides pague pelos crimes que cometeu,
quando o mesmo era presidente da Câmara, e
por isso vamos solicitar a prorrogação de sua
prisão para que seja preservada a prova e não
haja coação de testemunhas”, confirmou o Promotor.

Defesa
A estratégia dos advogados é garantir a posse
de Alcides Ramos, entretanto, mantê-lo longe
das sessões. “Ele vai entrar em licença para
responder até porque, fisicamente, está impedido de comparecer à Câmara. Mas, mesmo
que a pressão preventiva seja revogada, a nossa
ideia é que ele peça o licenciamento para que
não haja nenhum tipo de alegação que ele
possa prejudicar a instrução criminal”, afirmou
o advogado Guilherme Gonçalves.
Ainda não é sabido se Alcides Ramos vai receber normalmente o salário de vereador que em
Apucarana é de R$ 6.700,00.

Mario S. Nicolau

O CIDADÃO E
A SEGURANÇA
PÚBLICA.

No século passado, imaginava-se que o
contato da Polícia com a população deveria
ser evitado pelo fato de ser considerada fonte perigosa de corrupção. Deve-se mencionar
que nesta época o treinamento do policial tinha
como base geral “o inimigo”. Era a verdadeira
rotina de guerra. Importante salientar que esse
distanciamento não era prioridade só da polícia
brasileira, nos EUAA e na Europa a filosofia era
a mesma.
Tínhamos então o que se definia como
“Atendimento de Emergência” ou “Reativo”,
como gostam de citar os estudiosos em policiologia. O cidadão ligava para o - 180 e a
famosa baratinha (fusca pé de boi) com dois
patrulheiros atendiam a ocorrência, posteriormente retornavam a rotina de patrulhamento.
As crises econômicas, culturais, sociais, entre
outras, começaram a surgir pelo mundo a fora,
e aquela estrutura de segurança não se encontrava preparada.
Os países da América do Norte, EUA (NY) e
Canada começaram através de seus chefes de
policia, programar trabalhos que resultaram na
“filosofia da policia comunitária”. Mas, enfim, o
que é isso? É uma atividade de policia que tem
como característica principal a resolução de
problemas locais e complexos com criatividade e participação da comunidade. E quem é a
comunidade? São entidades, associações de
moradores, instituições municipais, estaduais,
federais, empresários, comerciantes, imprensa, prefeito e vereadores. A comunidade passa
a participar do contexto de segurança publica,
procurando em conjunto com os órgãos de
segurança, resolver problemas sociais, culminando dessa forma com a disseminação dos
índices de criminalidade.
A constituição federal de 1988, diz que a
segurança publica e dever do estado, direito e
responsabilidade de todos. Logo, todo o cidadão tem uma parcela de responsabilidade pela
segurança publica e deve colaborar na busca
desse bem.
No Brasil, na década de 80, tendo como precursor o Cel. Carlos Nazareth Cerqueira PM/RJ,
aconteceram as primeiras experiências de policiamento comunitário nas cidades de Guaçuí
e Alegra/ES, locais de elevado índice de criminalidade. Outro exemplo é o de Jardim Ângela
em SP que segundo a ONU, era o local mais
violento do mundo. Após as eleições gerais nos
estados no ano de 1982, durante a transição
para a democracia começaram as experiências
e inovações, em termos de Policia Comunitária.
Nesse sentido, foram criados os Conselhos Comunitários de Segurança que são o alicerce da
participação comunitária e que consolidam o
policiamento comunitário. Policiamento Comunitário é uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona uma nova parceria entre
a população e a policia. A formação de redes
de ações comunitárias tende a gerar o comprometimento e a participação da comunidade nas
questões de segurança publica.

esporte
Fernando Alonso perdeu
o Mundial de Pilotos da
Fórmula 1 em 2012 para
o alemão Sebastian Vettel,
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Nelson Oscar

A QUEDA DE
QUEM TEVE
MEDO DE
FORMAR UM
TIME

Perguntei para dez pessoas ligadas a futebol para escalar a seleção brasileira atual e
tive dez seleções diferentes. O único jogador
que apareceu em todas foi o Neymar e as seleções que mais se aproximaram tiveram 50%
de coincidências de nomes. Você que curte
o futebol faça este teste com seus amigos e
verá que a única certeza, quase unanimidade
é que a nossa seleção será o Neymar e mais
dez.
O Brasil é o país que mais vezes conquistou a Copa das Confederações, foram três
títulos em 1997, 2005 e 2009 e em 2013 vai
tentar o tetra. O campo é nosso a torcida também e se o novo treinador optar pelo simples,
não tentar reinventar a roda, nossa seleção
deverá levantar o caneco pela quarta vez. Temos bons jogadores e dois ou três craques e
assim sendo temos que definir um time e daí
se trabalhar em cima com muita seriedade,
profissionalismo e continuidade. Desta forma
o grupo escolhido passará a ter mais confiança para trabalhar, pois não temos mais tempo
para experiências, a não ser que surja por aí
um novo Neymar.

Paraná vencia o Arapongas por 2 a 0, mas permitiu
a reação do time do interior

Após estar ganhando por 2
a 0, o Paraná deixou o Arapongas empatar o jogo, neste domingo (17), e deixou o
campo sob vaias da torcida
na Vila Capanema. Com
o resultado, o sonho de
conquistar o primeiro turno
fica ainda mais distante. A
equipe está a quatro pontos
do líder Coritiba e restam
apenas duas rodadas para o
fim do turno.
Os gols paranistas na
partida saíram dos pés do
capitão Lúcio Flávio, de falta, e do francês Aymen, de
cabeça. O empate veio após
dois gols do atacante Baiano
nos minutos finais do jogo.
“Era um jogo perigoso, o
time deles é bem montado.
Bobeamos de uma forma
que não poderíamos. Resta
levantar a cabeça e tentar recuperar nas duas próximas
rodadas”, declarou Lúcio

Flávio.
Agora, o Paraná está em
terceiro lugar na tabela, com
17 pontos, atrás de Londrina e Coritiba. O próximo
confronto do Tricolor é fora
de casa contra o vice-lanterna Cianorte, no domingo
(24), às 16h. No mesmo dia
e horário, o Arapongas recebe o Nacional, no Estádio
dos Pássaros.
O jogo
Jogando em casa, o Paraná
começou o jogo tentando
dominar a partida. Logo
aos 7 minutos, Néverton
fez um belo cruzamento
para JJ Morales, mas o argentino não conseguiu alcançar a bola. A pressão do
Tricolor continuou até que
aos 12’ Lúcio Flávio sofreu
falta na entrada da área
do Arapongas. O capitão
cobrou a falta, mas o juiz
mandou voltar a cobrança

duas vezes, pois a barreira
avançou. Na terceira chance, a barreira pulou e Lúcio
Flávio chutou por baixo
no cantinho, marcando o
primeiro paranista.
Mas quem achou que o
time do interior iria se intimidar fora de casa, errou.
O Arapongas passou a dominar o jogo, empurrando
o time de Toninho Cecílio
para o campo de defesa e
deu 15 chutes em direção
ao gol - o Paraná só deu
um no primeiro tempo, o
lance do gol. Melhor em
campo e com mais posse de
bola, os atacantes Baiano e
Jabá incomodaram muito
o goleiro Luis Carlos. Aos
42’, o goleiro do Tricolor
precisou fazer duas grandes
defesas seguidas para evitar
os gols de Jabá.
No segundo tempo, o time
do inteior voltou com a

mesma vontade do primeiro tempo: logo aos 2’,
Cristóvam cruzou direto e
quase marcou um golaço.
O Paraná não conseguia
encaixar suas jogadas e a
torcida começou a perder
a paciência com os jogadores, especialmente com
Luisinho, que não esteve
bem no jogo. O atacante foi
substituído por Aymen e
o francês se mostrou uma
aposta certa de Cecílio. Aos
22’ o francês subiu sozinho
e cabeceou para marcar o
segundo gol do Tricolor.
A partir de então, o Paraná conseguiu equilibrar a
partida e adiantou a sua
marcação, não dando espaços para o time do interior.
Mas, confiante na vitória,
o Tricolor se acomodou no
jogo e viuBaiano começar a
brilhar. Primeiro, o atacante do Arapongas se livrou

editorial

da marcação, entrou na
área e marcou e balançou
as redes aos 34’.
Dois minutos depois, o atacante entrou sozinho dentro da área e obrigou Luis
Carlos a fazer uma ótima
defesa com os pés. Assustado, o Paraná não conseguiu controlar a partida e,
aos 40’, Baiano aproveitou
a bobeira da zaga para
entrar, novamente, sozinho
na área e marcar o gol de
empate do Arapongas.
“Não pode tomar dois gols
do jeito que aconteceu.
Foram dois vacilos e agora
ficou mais difícil”, declarou
o zagueiro Anderson no
fim do jogo, destacando
que as chances de título
no primeiro turno ficaram
menores.
Fonte: Gazeta do Povo
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Drº Eduardo Augusto Cabrini
“Vou pedir a prorrogação da
prisão de Alcides Ramos JR,
por pelo menos seis meses”.

Câmara de Apucarana pode ter que resolver
destino de Alcides Ramos JR
Com a apresentação de Alcides
Ramos JR na última sexta-feira
(15) no Fórum de Apucarana,
ficou evidente que o ex-presidente da Câmara quer voltar
ao poder, e preocupado com a
audiência eleitoral que o acusa
de compra de votos na eleição de outubro de 2012, onde
o mesmo fez 2.613 votos pela
Coligação do DEM, partido ao
qual ele é o atual presidente e
tem como primeiro suplente o

apresentador Paulo Farias da
RTV de Apucarana com 1.026
votos. Alcides acompanhou
todos os depoimentos e chegou a chorar no depoimento de
sua mulher que foi ouvida na
audiência.
Alcides foi levado para a Penitenciária de Londrina (PEL). O
cargo de Vereador lhe concede
essa regalia, pois o edil não
possui curso superior (faculdade).

Muitos acreditam que nem
preso por muito tempo e cassado o parlamentar apucaranense
será, e tudo ficará como na
maioria dos casos envolvendo
políticos: FICANDO IMPUNE.
Sobrará então para a Câmara
de Apucarana decidir o futuro
de Alcides Ramos JR (DEM) na
política local.
A população de Apucarana está
atenta aos fatos, e vão cobrar
dos nobres edis, uma postura

ética para a cassação de Alcides Ramos JR, caso a justiça falhe neste quesito o que
acreditamos que não deverá
ocorrer, para o bem de nossa
democracia.
Alcides Ramos ficou quase noventa dias foragido da
Justiça. A impunidade no caso
de Alcides Ramos JR não pode
acontecer, pois seria um tapa
na cara dos cidadãos Apucaranenses.

destaque da semana
APUCARANA

Nelson Oscar
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Servidoras detidas em Apucarana vão
processar administração de Beto Preto
Foto: annoticias.com.br

O advogado criminalista
de Apucarana, Henrique Germano falou com
exclusividade ao AN
Notícias e comentou que
as suas clientes presas
no dia 01 de fevereiro
em Apucarana, acusadas
de desvios de merenda
da Autarquia Municipal
de Educação, Rosangela
Mineo (assistente administrativa), e Mariana
Batista (nutricionista),
servidoras de carreira da
Prefeitura de Apucarana
e que foram afastadas de
suas funções pelo Prefeito Beto Preto do (PT),
vão entrar com um processo de danos morais
contra a atual administração.

Germano falou que a
prisão das funcionárias
antes de uma abertura de
sindicância ou auditoria
interna, foi arbitraria, e
como servidoras de carreira estavam orientadas
por uma superior ligada
a atual gestão de Beto
Preto.
Como foram expostas
para a mídia e presas em
flagrante, pois não ficou
comprovado ainda se
houve crime nas assinaturas das notas emitidas,
o advogado de defesa
acredita que além do
constrangimento e do
afastamento, ambas podem ser indenizadas pela
atual administração petista. “Elas não foram in-

timadas para responder
o procedimento administrativo, e aguardamos
a promotoria pública, e a
merenda não foi licitada
e era da administração
anterior, e estes produtos
perecíveis que estragam
quase em toda a sua
maioria em várias prefeituras, são recebidos
em várias etapas. Minhas
clientes estão sendo
vítimas de uma armação,
tanto é que foram convidadas a comparecem no
Sindicato dos Servidores
de Apucarana para dar
esclarecimentos e são
inocentes”.
Drº. Germano que entrou com um alvará de
soltura 24 horas depois

Acusadas de desvios de merenda foram afastadas e vão processar
Prefeitura de Apucarana

da prisão de suas clientes,
acredita que “as servidoras não serão culpadas
deste episódio e não
perderam seus cargos de
carreira dentro da Prefeitura, como a atual gestão

está querendo”, enfatizou.
A entrevista em áudio o
leitor pode acompanhar
dentro do AN Notícias
– Apucarana Notícias
no endereço eletrônico:
www.annoticias.com.br.
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Mandaguari

Vale do Ivaí e região

Requião questiona real necessidade de
empréstimo solicitado por Richa

O senador Roberto Requião (PMDB/PR) enviou ofício à Comissão
de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado pedindo esclarecimentos
sobre o empréstimo de mais de R$ 730 milhões que o governador
Beto Richa solicitou ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O pedido foi barrado no Senado porque não
explicava o objetivo do crédito, ressaltou a assessoria do senador

Prefeito Batistão de
Mandaguari

O Prefeito Batistão do (PT) de
Mandaguari recentemente recebeu a visita do Deputado Federal
André Vargas (PT). O vice-presidente da Câmara dos Deputados parabenizou Batistão pelos
primeiros 45 dias a frente do
poder executivo Mandaguariense.
O PT terá total apoio na Câmara
Federal e do Planalto, ressaltou o
parlamentar. Mandaguari é uma
das cidades chaves do partido
em nossa região, sendo a segunda maior do Norte do Paraná
a ser comandada pela sigla da
estrela vermelha. Apucarana é a
maior cidade a ser comandada
pelos petistas, e a união entre
Batistão e Beto Preto também é
bonita de si ver.

Arapongas

A primeira sessão de interiorização da
Assembleia Legislativa será em Apucarana
Foto: Alep-PR

Fonte/Foto: Prefeitura Arapongas

economia

economia

Apucarana já remete
carnês do IPTU 2013
A Secretaria da Fazenda da
Prefeitura de Apucarana iniciou nesta semana o envio
pelo correio da remessa 2013
do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Para
este exercício, o imposto
foi lançado para 46.220 imóveis e o valor global atingiu
R$11.249.089,05. Tanto para
quem optar o pagamento à
vista, que dará direito a um
desconto de 10%, quanto
quem desejar parcelar o imposto, a data de vencimento foi fixada para o dia 10 de
março. “Estamos com uma
expectativa bastante positiva.
Temos a certeza de que a população vai dar a sua contrapartida e teremos uma grande
arrecadação à vista”, comen-

tou Beto. Os recursos complementa ele, serão revertidos
integralmente em investimentos públicos. “Com o dinheiro
do imposto vamos melhorar o
asfalto, as condições da Educação, da Saúde, da Ação Social, todos os setores que beneficiam a nossa coletividade”,
garante o prefeito.
O secretário da Fazenda e
Gestão Pública, Marcello Augusto Machado, alerta que somente os contribuintes com
cadastro completo e atualizado junto à prefeitura, vão receber o documento no endereço
indicado. “Os contribuintes
com endereço desatualizado
junto e os proprietários de
lotes vazios, deverão retirar o
carnê pessoalmente em guic-

hê especial montado na Rua
Lapa, em uma sala térrea do
Edifício Centro Executivo,
ao lado da prefeitura”, orienta Machado. Ele frisa que este
serviço já está sendo feito em
regime de plantão, de segunda a sexta-feira, das 8 às 18
horas. “No ato da retirada, o
servidor atendente já efetua a
atualização dos dados cadastrais”, comunica o secretário.
Para facilitar o atendimento,
ele ressalta ser importante
que a pessoa “leve em mãos
o carnê do ano passado. Na
falta do mesmo, pode ser a escritura ou contrato de compra
e venda, onde contenha a inscrição cadastral do imóvel”.

Fonte: Prefeitura Municipal
de Apucarana.

Assembleia promoverá sessão de interiorização em Apucarana no dia 27

rentes regiões junto aos cidadãos
em suas localidades de origem.
Além disso, essa é uma oportunidade para o Parlamento prestar
contas à sociedade sobre as ações
administrativas que têm transformado profundamente a Assembleia nos últimos dois anos, desde
a eleição e a posse da Mesa Executiva da Casa, em fevereiro de 2011.
“Não canso de destacar que a
Assembleia Legislativa não é apenas de Curitiba e sim de todo o Paraná. As interiorizações permitem
esse contato direto dos deputados
com os mais variados setores da
sociedade, que normalmente participam dos encontros, trazendo
suas reivindicações e reclamações.
Isso nos dá elementos para uma
atuação parlamentar muito mais
vigorosa, porque estaremos muito
melhor sintonizados com os pa-

ranaenses, destinatários do nosso
trabalho parlamentar”, afirmou
Rossoni, ao falar sobre as ações de
interiorização durante a sessão realizada ainda em Maringá, no ano
passado.
O deputado Plauto Miró (DEM),
1º secretário da Assembleia, diz
também que, a exemplo das outras
descentralizações promovidas nos
últimos dois anos, esta será mais
uma oportunidade para prestação de contas e para apresentar as
ações que foram e estão sendo implementadas no Legislativo. O 1º
secretário reitera a importância da
interiorização, assinalando o fato
dessa iniciativa abrir espaço para
que os deputados possam ouvir a
população e possam melhor apurar as demandas regionais.
Fonte: Alep-PR

A prefeitura de Arapongas,
através da Secretaria de Educação, promoveu nesta segunda-feira, 18, mais um curso de
formação continuada direcionado para as
coordenadoras, educadoras
e atendentes dos 17 Centros
Educacionais Infantis mantidos
pelo município. O treinamento acontece no Auditório do
Centro Administrativo durante
o período da manhã e na Escola
Municipal Antonica Giroldo,
no período da tarde. O conteúdo abordou dois cursos oferecidos pelo governo Federal, que
podem ser aproveitados pelas
profissionais que atuam nos
Centros Educacionais, sendo
eles o
Plano Nacional de Formação de
Professores da Educação Básica
(Parfor), que tem por objeti-

vo garantir-lhes a formação
exigida pela Lei de Diretrizes e
Bases da
Educação Nacional – LDB e o
Programa Nacional de Formação Continuada a Distância –
Formação pela Escola, que tem
como propósito contribuir para
a melhoria da qualidade da gestão e fortalecimento do controle
social dos recursos público destinados à Educação. Em ambos
os cursos, os participantes serão
certificados pelo MEC.
A secretária de Educação, Elizabete Humai de Toledo avaliou
os cursos como de
extrema importância para a formação continuada dos profissionais que prestam serviço nos
Centros Educacionais Infantis
e seu conteúdo seguramente irá
refletir numa melhor qualidade
de atendimento à população.

Tânia Matos
A Economia não deve ser vista apenas como
uma ciência que estuda recursos e valores. Não é
uma ciência exata, uma matemática que relaciona quantidades, mas sim uma ciência humana,
que também estuda comportamentos, a fim de
explicar como determinada motivação pode influenciar nas tomadas de decisões econômicas.
Mas será que agimos sempre com plena segurança e autocontrole ao adquirir bens e serviços, pensando apenas em maximizar ganhos e
minimizar perdas? E se levarmos em conta desvios de comportamento ignorados no modelo
econômico padrão?
Nós tendemos a analisar situações de uma
maneira relativa, classificando tudo, ordenando
semelhanças, comparando diferenças, ao invés
de assumir determinado ponto de vista através
do valor próprio das coisas. Somos muito mais
sensíveis ao impacto de como um resultado
se desvia do nível de referência que adotamos
como provável, do que ao resultado absoluto.
Não somos seres econômicos mecânicos
que baseiam suas decisões puramente em dados numéricos e estatísticos. Somos seres dotados de limitada racionalidade e motivados também por emoções que possuem determinada
influência no processo de tomada de decisão.
Em uma época em que tanto se fala sobre
inteligência emocional, nada mais coerente que
procurarmos compreender nosso próprio processo de tomada de decisão, a fim de obter
maiores acertos acerca de nosso comportamento econômico, controlando a irracionalidade
imperante em tais decisões, pois é nessa irracionalidade que reside o problema mais ameaçador
para o agente econômico.

Curiosidades sobre os cães
Existem 400 raças, de vários tipos
e tamanhos.
São capazes de reconhecer a
“imagem do cheiro”, por isso são
ótimos para percorrer trilhas em
busca de pessoas desaparecidas
ou fugitivas.
Não são sensíveis a cores onde o
branco, o preto e os tons de cinza
predominam.
Quando querem se concentrar em
um determinado som, fecham seus
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dicas&curiosidades
Assembleia promoverá sessão de interiorização em Apucarana no dia 27

A primeira sessão de interiorização deste ano da Assembleia Legislativa será realizada no próximo
dia 27 de fevereiro no município de
Apucarana, na região Centro-Norte do Paraná. Essa sessão especial,
que marca novamente o processo
de descentralização dos trabalhos
do Poder Legislativo, será a sétima
desta Legislatura, e dá prosseguimento ao projeto que começou a
ser desenvolvido em 2011, com
reuniões do Parlamento já realizadas nas cidades de Londrina,
Cascavel, Ponta Grossa, Francisco
Beltrão, Foz do Iguaçu e Maringá.
De acordo com o presidente
da Assembleia, deputado Valdir
Rossoni (PSDB), a proposta é justamente a de descentralizar as atividades do Poder Legislativo e de
continuar levantando diretamente
as principais demandas das dife-

www.annoticias.com.br
Arapongas
Profissionais dos Centros
Educacionais Infantis passam
por treinamento
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arquivos internos para filtrarem só
o que interessa.
São sensíveis a vibrações, por isso
são capazes de perceber tremores
de terra com horas de antecedência.
Brincar com os filhotes é uma
excelente forma para o cãozinho
praticar exercícios físicos e aprender sobre o ambiente em que vive,
além de ajudar a desenvolver as
habilidades sociais e os sentidos.
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Educação

Educação&Saúde
semana
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Pais procuram a Promotoria da Infância
e Juventude por vagas no prézinho da
rede municipal de Apucarana

Foi registrada uma reclamação no Ministério
Público da Infância e Juventude de Apucarana
nesta última quarta-feira (14), por um casal que
foi denunciar a Secretaria de Educação de Apucarana por não aceitar uma criança de aproximadamente cinco anos, a ingressar na série do prézinho na rede municipal de Educação.
Segundo o Promotor Eduardo Augusto Cabrini
o qual está respondendo pela pasta da Infância e Juventude interinamente nos próximos 30
dias, devido a férias do titular promotor Gustavo
Marinho, foi feita uma explicação para a família
desta criança que por ter nascido em uma data
a qual passa o limite ofertado pela Autarquia
Municipal de Educação para crianças que nascem
após o mês de Abril, para procurarem a mesma
Autarquia para ser constatado através de um
laudo do psicopedagogo do município para saber
se a criança pode ter condições em acompanhar a
nova turma.
Cabrini esclareceu que “isto é normal em qualquer cidade, e que como não é o titular da pasta
não pode tomar uma atitude radical, mas como
já atuou em Toledo nesta pasta, ele acredita que o
laudo técnico é o que vai dizer para o Ministério
Público se pode tomar alguma medida a respeito
do assunto”, informou o promotor.
O promotor deu sua opinião como pai e disse
que “às vezes é melhor a criança completar mais

Promotor Cabrini falou com o AN Notícias sobre
reclamação de pais de aluno da rede municipal

um ano, do que ingressar na vida escolar com
uma turma mais velha que ela, pois futuramente
a mesma poderá apresentar problemas de aprendizado com outras crianças maiores. Este caso
já aconteceu com uma família que atendi aqui
no PR, e infelizmente a criança teve problemas
no aprendizado, por isso que solicito sempre um
laudo técnico de um psicopedagogo para mostrar
e comprovar, se isso não irá ocorrer, pois quem
sofre é a criança”, frisou o promotor Cabrini.
As aulas na rede pública de Apucarana começaram nesta segunda-feira (18) com mais de 11 mil
alunos matriculados.

ESTÉTICA E MICROPIGMENTAÇÃO
Suely Deguti

Quando se fala em valorizar mais os traços do rosto e resgatar a auto estima
logo se pensa em plástica.
Mas, uma outra técnica, já
bastante difundida, pode ser
uma ótima forma de valorizar
o visual e as qualidades estéticas. O procedimento em
questão é A MICROPIGMENTAÇÃO.
A designer de sobrancelhas e especialista em micropigmentação, Suely K.
Deguti, explica que há dois
tipos de micropigmentação:
a estética e paramédica. No
primeiro caso, é possível realçar sobrancelhas, olhos e
boca. “As técnicas utilizadas
nas sobrancelhas dão o efei-

to compacta, esfumaçada e
fio a fio. Nos olhos, o contorno é delineado na parte
superior das pálpebras, marcando o olhar. Já na boca,
usamos contorno e preenchimento total dando um efeito de boca saudável”, disse
Suely k.Deguti.
A micropigmentação paramédica é indicada para
reconstruir, disfarçar e relaxar cicatrizes do couro cabeludo e sobrancelhas. Um
bom exemplo fica por conta
da mastectomia (cirurgia de
remoção da mama). “Neste
caso fazemos a reconstrução
da aréola com a intenção de
contribuir para a simetria dos
seios”.
De acordo com Suely K.

Deguti, o trabalho de micropigmentação dura cerca de
2 anos, sendo necessário um
retoque após esse período.
“Nessa hora, basta refazer o
desenho, se for o caso alterar
algum detalhe e o visual está
renovado outra vez”
Cuidados com a micropigmentação; A especialista
afirma que os cuidados são
praticamente os mesmos em
todos os procedimentos. São
eles: não pegar sol, não frequentar a sauna, piscina ou
praia durante uma semana. “É
preciso seguir as orientações
porque este é o processo de
cicatrização da pele. Depois,
é só usar protetor solar para
proteger a cor, para que esta
tenha maior durabilidade”.

Claúdio Silva

NÃO LEIA
BONS LIVROS
educar-se
para a
seletividade

Um aspecto importante da educação é
o desenvolvimento do senso de seletividade. É questão de sabedoria.
Lembro-me que durante o mestrado
a recomendação mais ouvida dos orientadores era “delimite”. Porque, se não o
fizéssemos, poderíamos abranger uma
infinidade de assuntos e perder a objetivi prender a priorizar o que é urgente,
essencial. Aliás, é o filósofo Aristóteles
quem exorta sobre a importância de se
buscar a essência. Ele desenvolve uma
série de observações sobre como agir
“sempre que duas coisas se assemelhem
muito entre si”. Assim, é importante saber comparar situações e dar prioridade
para o que é mais importante. Eu não vou
conseguir em vida ler todos os livros que
desejo. Foco nos que são absolutamente
fundamentais. A literatura universal produziu obras consideradas imortais. Pessoalmente, não gostaria de terminar meus dias
sem ter apreciado pelo menos boa parte
delas. Igualmente nas artes como o cinema, a música, o teatro e a pintura. E o
que dizer das opções oferecidas pela TV e
a internet? Priorize o que de melhor já se
produziu ou está sendo produzido.
Uma máxima que ouvi de um dos maiores intelectuais com o qual tive a felicidade
de conviver, meu grande amigo Pe. Joãozinho, volta-me com frequência à mente:
“NÃO LEIA BONS LIVROS”. Parece soar
estranho, não é mesmo?
Mas hoje, passados tantos anos, sinto
na pele a importância desse conselho tão
sábio. Ele exortava:
- Você não terá tempo suficiente para
apreciar todas as boas obras existentes.
Portanto, não o desperdice lendo bons livros, leia os ótimos. O mesmo aplique a
jornais, revistas e outras opções de leitura
ou entretenimento. Reserve o seu tempo,
tão precioso, e ao mesmo tempo tão escasso, para o que há de melhor dentre as
opções existentes. Para o que efetivamente irá agregar qualidade aos seus conhecimentos e consequentemente à sua vida.
Há muita “água com açúcar” disponível,
dizia ele. Seja esperto, porque o tempo
não para e a vida não espera. Seja seletivo.
Lições de ouro, que guardo comigo há
muitos anos e me orientam a vida!
Um abraço e uma boa semana!

www.annoticias.com.br
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Governador Beto Richa
“Governador Beto Richa
prometeu comparecer na 1º
sessão da Amuvi em Ivaiporã dia (21)”

Vale do Ivaí

Prefeito e vice de Jandaia
do Sul poderão reverter
cassação no TRE-PR
O prefeito de Jandaia do Sul,
Dejair Valério (PTC) conhecido
por Carneiro da Metafa, juntamente com seu vice, Leandro da
Auto-Escola, foram condenados
no mês de janeiro pelo juiz eleitoral da 70ª Zona Eleitoral à perda
do diploma de eleitos, porque
entendeu que eles foram beneficiados eleitoralmente por uma
reestruturação administrativa
praticada pelo então prefeito José
Borba. Na defesa que apresentaram na ação que foi movida pelo
Ministério Público Eleitoral, alegaram que não tiveram nenhuma
relação com o ato praticado por
Borba e que também não exploraram ou tiveram qualquer proveito eleitoral em virtude do fato,
mas esses argumentos não foram
aceitos em primeira instância.
Houve recurso dessa decisão ao

Tribunal Regional Eleitoral do
Paraná, e no último dia (13) o
Ministério Público Eleitoral que
atua junto ao Tribunal, na pessoa
da Procuradora Elena Urbanavicius Marques emitiu parecer
pela absolvição no julgamento a
ser realizado pela Corte Eleitoral, diante da falta de provas
que justificassem a cassação dos
diplomas do prefeito Carneiro e
seu vice Leandro e declaração de
inelegibilidade de Borba.
Procurado pelo AN Notícias o
advogado eleitoralista de Apucarana, Dr. Aluísio Ferreira, que
defende Carneiro e Leandro, ele
relatou que “o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral vem
de encontro com a tese que sustentaram desde o início, ou seja,
de que Carneiro e Leandro não
exploraram este fato e nem tive-

www.annoticias.com.br
Rio Bom
Moisés Andrade de Rio Bom consegue
vitória em julgamento de cassação
A justiça Eleitoral de Marilândia do Sul julgou o pedido
de cassação do registro do
Prefeito eleito de Rio Bom,
Moisés Andrade (PSDB)
de Improcedente. Segundo
fonte da Rádio Nova AM
nesta quarta-feira (13), o
juiz eleitoral da Comarca de
Marilândia do Sul, Ricardo
Alexandre Spessato de Alvarenga Campos, julgou improcedente Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta
pela coligação “Por Um Rio
Bom Justo e Democrático”,
do ex-candidato a prefeito
de Rio Bom, Ene Benedito
Gonçalves (PMDB).
A Coligação derrotada pedia
a cassação do diploma e, conseqüentemente, do mandato
de Moisés de Andrade e da
vice Maria Aparecida Novaes
(PSB) por suposto “abuso de
poder econômico” e “prática
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Novo Itacolomi

Foi comentado nesta semana nas Rádios de Apucarana que a cidade vizinha de Novo Itacolomi,
está sofrendo com a onda de violência desenfreada
contra a população e sitiantes. O Prefeito Polaco da
Pá (PMDB), terá que pedir ao Governo do Estado
mais efetivo para a sua cidade, pois existem somente
dois policiais para tomar conta do município, o que
é inadmissível. O Prefeito disse que vai tomar esta
atitude em conjunto com outros Prefeitos do Vale do
Ivaí

Cambira

Carneiro - Prefeito Municipal de
Jandaia do Sul

ram qualquer benefício do ato
praticado pelo ex-prefeito Borba.
Agora aguardaremos a designação da sessão de julgamento
do recurso, para sustentarmos
oralmente no Tribunal nossas
razões”, informou o advogado ao
AN Notícias.

Ivaiporã
Sessão AMUVI

Começou nesta semana as sessões ordinárias da
Câmara Municipal de Cambira. O presidente interino Ruan da Pack (PSC) vai conduzir os trabalhos no
legislativo local, até a volta do titular que está como
Prefeito interino da Prefeitura de Cambira, Maurílio
dos Santos (PRB) que esta tocando o executivo no
lugar de Neusa Bellini (PSDB).

Rio Bom

Nesta semana o Prefeito Moisés Andrade do
(PSDB) teve uma notícia excelente para sua administração. O TRE-PR julgou improcedente o pedido
de cassação de seu mandato, como queria a oposição
em Rio Bom. Moisés foi eleito com uma pequena diferença no município, e volta a ser pela terceira vez
o líder máximo da cidade.

Califórnia

O presidente da Câmara Municipal de Califórnia
JR Belonci do (PSC), vai conduzir as sessões ordinárias a partir de agora. Ontem os nove Vereadores
se reuniram para votar projetos e discutir os trabalhos a partir de agora. A Prefeita Ana Mazeto Gomes
(PSDB) terá a maioria para lhe ajudar a aprovar projetos importantes para a comunidade de Califórnia.

Jardim Alegre

A Prefeitura de Jardim Alegre na administração da
Prefeita Neuza Pessuti (PMDB) voltou a prorrogar o
prazo de atendimento ao público, em horário especial
até o dia 09 de Março. A iniciativa da Prefeita é a necessidade de realizar um levantamento preciso dentro
do Paço Municipal. O horário de atendimento ficará
das 08 horas até as 11 horas de segunda a sexta-feira.
No período da tarde os trabalhos são internos.
Carlos Gil - Prefeito Municipal
de Ivaiporã
Moisés Andrade - Prefeito
Municipal de Rio Bom

ilícita de sufrágio”, durante a
campanha eleitoral de 2012.
Em sentença publicada no
site eletrônico do Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná
(TRE-PR), do último dia 8, o
juiz considera inexistência de
provas cabais das acusações
feitas contra o prefeito eleito.
Fonte: AN com Nova AM

Será nesta quinta-feira às 14 horas
no Salão da Igreja Santíssima Mãe de
Deus ao lado da Univale de Ivaiporã,
a primeira sessão da AMUVI que tem
como presidente o Prefeito Carlos Gil
(PMDB) de Ivaiporã. A reunião vai
contar com a presença dos 26 prefeitos
que assistem a entidade que tem sede
em Apucarana, e ao que tudo indica,
até o Governador Beto Richa (PSDB)
foi convidado a estar presente na
reunião da Associação. Deputados
Estaduais e Federais também devem
marcar presença no evento.

Ivaiporã

O Prefeito Carlos Gil (PMDB) modificou o horário
de atendimento ao público na Prefeitura Municipal.
O novo horário entrou em vigor nesta segunda-feira (18), sendo que os servidores vão entrar as 07h:30min e até as 11h:30min vão fazer expediente interno. Na parte da tarde o horário de atendimento será
das 13 horas às 17 horas para a população em geral.

Mauá da Serra

O Prefeito Nicolau Muniz (PSC) exonerou do cargo nesta última semana, o vice-prefeito Sérgio Paschoal da secretaria de Obras e Serviços Urbanos. O
prefeito ainda não definiu quem vai ocupar a pasta
deixada pelo vice.
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Prefeito Padre Beffa
“Padre Beffa deu as boas
vindas as enfermeiras de
Arapongas”

Arapongas

Presidente da Câmara
de Arapongas falou ao
AN Notícias

A presidente do poder legislativo de
Arapongas, Vereadora Margareth
Pimpão (PSD) estará a frente do
poder legislativo nos próximos dois
anos. Com sua reeleição e com vasta
experiência no legislativo, a presidente montou sua equipe e pretende
priorizar o atendimento ao cidadão
araponguense.
Magarteh Pimpão comentou que
não vai fazer uma oposição por
oposição ao Prefeito Padre Beffa
(PHS). Ela disse que como foram
à maioria da oposição em 8 a 7, e
tendo as comissões em sua maioria
com seu grupo, o entendimento
com o poder executivo deve acontecer da melhor maneira, sendo
que a Prefeitura terá que respeitar
os prazos e acolher bem os projetos dos Vereadores que pensam na
coletividade.
O Prefeito Beffa já sinalizou que vai
manter o diálogo com o legislativo
que começou nesta segunda-feira
(18), os trabalhos na casa de leis de
Arapongas. Os quinze Vereadores
eleitos já estão trabalhando em projetos novos, um deles seria indicado
uma maior participação da cidade
no Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e região (Cisvir)

Começou nesta segunda-feira (18) a sessão
ordinária na Câmara de Arapongas. Depois de muito tempo com Onofre a frente
da casa dos Araponguenses, agora é a hora
de vermos uma mulher administrar o legislativo. Mudanças já foram observadas
na Câmara, uma delas foi o atendimento
a população que Margareth orientou seus
comandados.

Quem manda aqui sou
eu “Mandachuva”

Dizem nos bastidores de Arapongas que
não seria o Prefeito Beffa, o “Mandachuva
da Prefeitura, e sim um velho conhecido
da política local. O rapaz que foi escolhido
não pela cor dos seus olhos, mas sim pela
influência que teria no meio, está mostrando serviço e ajudando muito o Prefeito Padre a colocar a casa em ordem, claro que o
chefe fica orgulhoso com tamanha vontade.

Onofre com ou sem poder

Margareth Pimpão (PSD) é a primeira mulher a ser a
presidente da Câmara de Arapongas

o qual a cidade faz parte no recebimento de verbas e atendimentos.
A presidente Margareth Pimpão
convidou a população a participar
das sessões ordinárias que acontecem todas as segundas-feiras, sempre
às 20 horas no plenário da Câmara

Municipal. Pela internet também
será transmitida as sessões semanais.
Nesta nova gestão como na passada, três vereadoras fazem parte do
legislativo, mostrando que a mulher
de Arapongas pensa grande, e este
número deve aumentar.

www.annoticias.com.br
Arapongas
Padre Beffa vai até Londrina prestigiar entrega de
ambulâncias do Estado

O Prefeito de Arapongas Padre Beffa (PHS) foi
na tarde desta segundafeira (18) até a cidade de
Londrina, receber as chaves de uma ambulância
concedida pelo Governo
do Estado aos municípios da região Norte do
Paraná.
Os veículos serão
usados para renovação de
parte da frota do Sistema
Integrado de Atendimen-

Começa os trabalhos
no legislativo

to ao Trauma e Emergência (Siate) e das prefeituras. Além de Londrina,
serão beneficiadas Mauá
da Serra, Faxinal, Arapongas, Alvorada do Sul,
Primeiro de Maio, Sertanópolis, Assaí, Cambira,
Rio Bom e Centenário do
Sul.
Beffa agradeceu o
Governador Beto Richa
(PSDB) pela parceria com
a cidade de Arapongas.

Depois da invertida no TRE-PR alguns
dias atrás que cassou seus direitos políticos
e cabendo recurso o qual seus advogados o
fizeram , o ex-vereador e candidato a Prefeito Sérgio Onofre, estaria sendo cotado
para assumir um cargo importante em uma
regional em Apucarana. Por outro lado,
muitos dizem que o mesmo pensa em ajeitar a vida e planeja ajudar Ratinho em 2014
para Deputado Estadual. Seria um bom
cabo eleitoral em Arapongas?

Ex-prefeito aumentando as empresas

Chegou ao conhecimento desta coluna
que o ex-prefeito Beto Pugliesi (PMDB),
dono de várias concessionárias de veículos
dentro e fora do Estado do Paraná, estaria
visando o mercado imobiliário. Beto é um
investidor e sabe ganhar muito dinheiro
nos negócios. Boa sorte para ele na nova
investida.

Beffa e os deputados aliados

O Prefeito Padre Beffa (PHS) está sendo
assediado quase toda semana por um Deputado Estadual ou Federal. Isso mostra a
importância que Arapongas têm no cenário
eleitoral no Estado, onde só falta eleger um
Deputado Federal (local) em 2014 para ficar melhor as coisas.

Beffa entrou para a História

O Prefeito Padre Beffa entrou para a história ao receber a presidente Dilma Rousseff
dias atrás no Distrito de Aricanduva no Assentamento Dorcelina Forlador. O Prefeito
virou notícia no Brasil inteiro com seu discurso calmo e sincero, causando ciumeira
em muitos prefeitos da região.
Prefeito de Arapongas recebe ambulância de Beto Richa em Londrina
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Elisabethe Costa
“Marcamos uma
reunião com o
Prefeito durante a
semana”

Apucarana

Sesa aprova novo local
para sede do Cisvir

Beto e as nomeações

O diretor geral da Secretaria
de Estado da Saúde, Dr. Renê
Moreira dos Santos, acaba de
dar aprovação prévia à alteração do projeto do Consórcio
Intermunicipal de Saúde do
Vale do Ivaí e Região (Cisvir).
O prédio será construído em
área doada por Apucarana, no
Jardim América, próximo do
terminal rodoviário intermunicipal.
Ao mesmo tempo, o dirigente da Sesa sinalizou com a
possibilidade de ampliação e
criação de um centro cirúrgico na futura sede do Cisvir. A
negociação do projeto aconteceu nesta semana, em audiência mantida pelo prefeito
de Apucarana e presidente

E o Marquinhos do Bicho vai ou não vai; Brentan disse que
vai
Como foi divulgado em nosso site em primeira mão que o ex-vereador Marquinhos do Bicho (PTC), estaria sendo sondado para
ser o Diretor do Departamento de Obras de Apucarana, o que foi
revisto depois da notícia dada, fez com que Beto Preto esperasse a
poeira baixar, para tentar colocar o aliado de João Carlos em algum
cargo dentro da Prefeitura a pedido do vice. Na última sexta-feira
(15) dentro do Fórum outro ex-vereador de oposição, Luiz Brentan
(PSDB) falou para este Jornal que também foi chamado, e que a
documentação estava pronta.

Alcides se entregou e recebeu sermão
na missa de domingo
do Cisvir, Dr. Beto Preto,
que estava acompanhado de
seu secretário de Governo
Petrônio Cardoso. “A partir

de agora, vamos encaminhar
todos os procedimentos para
licitação da obra”, anuncia
Beto Preto.

Sindicalista reclama que
está sendo barrada dentro
do Gabinete de Beto Preto
A presidente do Sindicato
dos Servidores de Apucarana
(SINDSPA), Elisabethe Costa
entrou em contato com nossa reportagem para reclamar
do atendimento proposto no
Gabinete do prefeito Beto Preto
do (PT). A sindicalista disse
que está ficando chateada com a
Secretaria de Governo respondida por Petrônio Cardoso, e
com um assessor que fica como
atendente dentro do Gabinete e
que a barra toda vez que ela vai
ao Paço Municipal falar com o
Prefeito.
Nesta semana segundo Costa,
ela foi advertida pelo funcionário que colocou a mão em
seu peito e disse que ela estava
proibida de entrar no gabinete,
sem ser chamada e que teria que
ter hora marcada para falar com
Beto Preto. Bete Costa informou
que marcou horário e ficou quase 08 horas dentro da recepção
do gabinete aguardando falar
com Beto Preto, saindo dela

O Prefeito Beto Preto de Apucarana está tendo trabalho para terminar de ajeitar a turma que lhe ajudou na campanha rumo a sua vitória. Muitos estão descontentes com o não chamamento para o Paço
Municipal, sendo que alguns que não fizeram parte da campanha já
estão empregados. Muitos estão trabalhando sem serem nomeados,
e esperam um sinal do alcaide.

Um pároco de Apucarana deu o maior sermão numa igreja lotada
ao comentar a entrega de Alcides Ramos JR para as autoridades
na última sexta-feira (15). O padre foi polêmico ao citar que o ex-presidente da Câmara saiu rindo e como se nada tivesse ocorrido
dos fatos praticados por sua quadrilha investigada no final do ano
passado pelo MP de Apucarana, ficasse por isso mesmo. O pároco
disse que os fiéis não podem admitir políticos corruptos que ficam
evadidos com mais de oitenta dias, como foi o caso de Alcides Ramos. A maioria dos católicos presentes apoiou as palavras do padre
na hora do sermão.

Perguntar não ofende, então lá vai
Até quando o site da Prefeitura de Apucarana vai ficar fora do ar
como página em manutenção? Será que em quase 60 dias os novos
responsáveis não vão colocar a nova versão no ar? O contribuinte
agradece se o problema for solucionado com agilidade.

Deco pode colocar Jornalista e advogado
de Alcides na Câmara
Uma fonte informou para a coluna do AN Notícias que o atual presidente da Câmara de Apucarana vereador Deco do (PR), estaria
interessado em empregar o ex-jornalista de Alcides Ramos JR, para
voltar ao seu cargo antigo na Câmara. Isso não agradou alguns comissionados e vereadores que já temem pela volta de alguns assessores de Alcides na casa de leis. Com a palavra o presidente Deco!

Ex-prefeito Pegorer quer voltar a ser candidato
O ex-prefeito de Apucarana Valter Aparecido Pegorer (PMDB),
postou em sua conta do Facebook nesta última semana, que se
apaixona a ideia de continuar sonhando no coletivo. Seria este um
anuncio de uma nova candidatura a Deputado em 2014? A oposição que se prepare, pois o ex-vigário tem voto, falta aglutinar seu
grupo rachado.
Presidente do SINDSPA de Apucarana e região reclama
de assessores de Beto Preto

quase 07 horas da noite.
A sindicalista que é filiada ao
Partido dos Trabalhadores (PT),
mesmo partido do Prefeito de
Apucarana Beto Preto, informou que protocolou um pedido
de reunião com o Prefeito nesta
semana, e disse que aguarda ser

atendida com respeito, para
tratar de vários assuntos ligados
aos Servidores Municipais de
Apucarana. O AN Notícias deixa o espaço reservado para uma
resposta caso queira do gabinete
municipal de Apucarana sobre
esta reclamação.

Novas casas e volta às aulas em Apucarana
A Prefeitura de Apucarana deve oficializar nesta semana que o Distrito da Vila Reis de Apucarana, deve receber cerca de 200 novas
moradias. O contrato visa construir novas moradias aos mutuários
do Minha Casa, Minha Vida com parcelas mínimas ao donos das
casas. A Prefeitura de Apucarana também deu início ao ano letivo
em Apucarana nesta segunda-feira (18), sendo que 11 mil alunos
são assistidos na Autarquia Municipal de Educação.

