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Durante esta última semana os 
bandidos de plantão agiram nas re-
sidências dos Apucaranenses. O 
alvo dos amigos do alheio são casas 
desprotegidas, em que o dono esta 
trabalhando.

Como os vizinhos estão trabalhan-
do também, os bandidos na sua 
maioria viciados em crack, fazem a 
limpa nos cômodos das residências. 
O pior é que a PM recebe os chama-
dos pelo 190, mas infelizmente não 
consegue pegar os meliantes.

Em todas as regiões de Apucara-
na os arrombamentos foram regis-
trados, os locais mais afetados pela 
ação dos bandidos de residências fo-
ram área central, zona sul e Oeste de 
Apucarana. Quase todas as residên-
cias tiveram aparelhos telefônicos 
levados, como também televisores 

LCD acima de 40 polegadas.
As vítimas clamam por mais segu-

rança em Apucarana, pois a onde de 
arrombamentos voltou infelizmente.

Um cirurgião plástico de Ma-
ringá está acusando uma estu-
dante de 25 anos, residente no 
Jardim Oásis, de usar cheques 
clonados para quitar uma série 
de cirurgias corretivas realizadas 
no mês de janeiro.

Na denúncia, registrada na 
tarde de ontem, o médico rela-
ta que após realizar plástica de 
abdome, lipoaspiração, colocar 

próteses nas mamas e moldar a 
cintura, coxas e nádegas, a estu-
dante teria entregue mais de R$ 
12 mil em cheques para quitar os 
procedimentos.

No entanto, após depositar os 
cheques, o médico descobriu 
que todos eram clonados. Ainda 
de acordo com o cirurgião, ape-
nas a entrada - de R$ 1,1 mil - foi 
quitada. Fonte: Diário Maringá

Após discussão, um senhor esfaqueou um 
rapaz no centro de Mandaguari, perto da ro-
doviária, por volta das 15h deste sábado (23).

Segundo a Polícia Militar, Sebastião Luiz da 
Silva, 77, é catador de recicláveis e alegou legí-
tima defesa. Ele acertou com uma faca as cos-
tas de Luiz Fernandes Gonçalves, 39.

Sem correr risco de morte, os primeiros so-
corros à vítima foram feitos no Pronto Aten-
dimento de Mandaguari. Logo depois, ele foi 
encaminhado ao Hospital Universitário de Ma-
ringá para melhor avaliação dos cortes. A polí-
cia vai investigar o caso. Fonte: Rádio Guairacá
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19 casas invadidas:  Apucaranenses 
foram visitados por ladrões
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Estudante paga plástica com 
cheques clonados

Senhor esfaqueia 
homem após discus-
são em Mandaguari

Carlos GilCarlos Gil  
conduziu a primeira conduziu a primeira 
sessão da sessão da AmuviAmuvi
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Uso de crack em Apucarana
 já assusta moradores do 
Afonso Alves de Camargo

Começa a operação tapa 
buraco e projeto de 
revitalização em Mandaguari

19 casas invadidas:  
Apucaranenses foram 
visitados por ladrões

Parece que a desgraça chama-
da crack tomou conta do Núcleo 
Afonso Alves de Camargo em 
Apucarana. O pior é que os vicia-
dos em sua maioria jovens, es-
tão perdidos na pedra e fumam 
a droga durante o dia na cara 
dos moradores do Núcleo. Nem 
mesmo a PM consegue dar jeito 
nos zumbis que estamos criando 
na Zona Norte de Apucarana.

O prefeito Romualdo Batista, 
acompanha o inicio das obras da 
operação Tapa Buraco, os pon-
tos onde serão construídas as 
galerias e abertos bueiros, que 
tenham capacidade para escoar 
a água da chuva.
No Jardim Progresso II está sen-
do aberta uma caixa d´água, 
que irá captar a água da chuva, 
para evitar situações...
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Prefeitura de Arapongas 
abre as inscrições para o 
56ª Torneio 1º de Maio 
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Fernanda Dias 

25 anos 
Nutricionista 

e modelo
Califórnia
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VOXX

AS GUARDAS 
MUNICIPAIS 
NO BRASIL

O artigo 144 da Constituição, quando 
trata da segurança Pública, estabelece 
que esta seja dever do Estado, Direito e 
Responsabilidade de todos, sendo exer-
cida pela Polícia Federal, Polícia Rodovi-
ária Federal, Polícia Ferroviária Federal, 
Polícia Civil, Polícia Militar e corpo de 
Bombeiros Militares.

Já o parágrafo 8ª do referido artigo, 
estabelece que os municípios possam 
constituir Guardas destinadas à prote-
ção de seus bens, serviços e instalações, 
conforme depuser a lei. (grifo nosso).

  Embora não constando como órgãos 
de segurança pública pelo artigo 144 da 
Constituição Federal as guardas inte-
gram o sistema de segurança pública, 
mas com uma particularidade, uma des-
tinação específi ca: a proteção de bens, 
serviços e instalações municipais.

Em nenhum momento podem as Guar-
das Municipais exercer funções que se-
jam atribuídas às Polícias Municipais, Es-
taduais e Federais, seja em policiamento 
ostensivo, seja em ações da Polícia Ju-
diciária, seja em atividade da Polícia de 
Trânsito.

A GM deve participar do acesso dos 
cidadãos aos seus direitos, sendo ca-
paz de orientá-los. Num futuro bem pró-
ximo as GM’s,tornar-se-ão verdadeiros 
agentes da cidadania, cuja identidade 
observa-se em construção. Finalmente, 
não se nega a importância das Guardas 
Municipais, nem o valor de seus integran-
tes, no entanto, vivenciamos um estado 
democrático de direito onde não há ne-
nhuma brecha para a ilegalidade e para 
o descumprimento aos ditames legais e 
constitucionais.

polícia

Mario S. Nicolau

Garota
Destaque
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Um tremor de terra foi sentido por moradores de 
Apucarana, Maringá e Cascavel, no norte e oeste 
do Paraná, por volta das 9h desta sexta-feira (22). 
De acordo com o Observatório Sismológico da Uni-
versidade de Brasília, o abalo foi originado por um 
terremoto que atingiu no mesmo horário a província 
de Santiago Del Estero, na Argentina. “O abalo teve 

5,9 de Magnitude Regional (MR) e 580 km de profun-
didade”, explicou ao G1 o analista de sinal sísmico 
João Alberto Cruz Vieira. Ninguém fi cou ferido.

“O pessoal dessa região do estado sentiu porque 
está envolvido no contexto da bacia do Paraná, que 
é uma área que tem um solo mais rígido”, acrescen-
tou o especialista. Fonte: AN/G1

Em Apucarana tremor no edifício 
Millenium foi por causa de terremoto

Uso de crack em Apucarana já assusta moradores 
do Afonso Alves de Camargo

Parece que a desgraça cha-
mada crack tomou conta do Nú-
cleo Afonso Alves de Camargo 
em Apucarana. O pior é que os 
viciados em sua maioria jovens, 
estão perdidos na pedra e fu-
mam a droga durante o dia na 
cara dos moradores do Núcleo. 
Nem mesmo a PM consegue 
dar jeito nos zumbis que esta-
mos criando na Zona Norte de 
Apucarana.

O problema persiste durante 
o dia inteiro até altas horas da 
noite, onde na escuridão, mui-
tos começam a fazer algazarras 
com o efeito do entorpecente. 
Chapados começam a tirar a 
roupa, gritar, brigar, xingar, en-
fi m, fazem do lugar um verda-
deiro inferno para quem está 

morando ali, e tem que levantar 
cedo para trabalhar.

A reclamação foi levada ao 

ar numa emissora de rádio em 
Apucarana nesta última quinta-
feira (21).



editorial

Com a apresentação de 
Alcides Ramos JR na última 
sexta-feira (15) no Fórum de 
Apucarana, ficou evidente 
que o ex-presidente da Câ-
mara quer voltar ao poder, e 
preocupado com a audiên-
cia 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 pri-

meiro suplente o apresen-
tador Paulo Farias da RTV 
de Apucarana com 1.026 
votos. Alcides acompanhou 
todos os  depoimentos e 
chegou a chorar no depoi-
mento 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 tem-
po e cassado o parlamentar 
apucaranense será, e tudo 
ficará como na maioria dos 
casos envolvendo políticos: 
FICANDO IMPUNE. 

Sobrará então para a Câ-
mara de Apucarana decidir 
o futuro de Alcides Ramos 
JR (DEM) na política local.

A população de Apucara-
na está atenta aos fatos, e 
vão cobrar dos nobres edis, 

uma postura ética para a
cassação de Alcides Ra-
mos JR, caso a justiça falhe
neste quesito o que acredi-
tamos que não deverá ocor-
rer, para o bem de nossa
democracia.

Alcides Ramos ficou qua-
se 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.

Dando continuidade no traba-
lho de manutenção viária, nesta 
semana a prefeitura de Arapon-
gas, através da Secretaria de 
Obras e Codar, efetuou a recupe-
ração de mais alguns trechos das 
Ruas Aura e Águia Pesqueira, lo-
calizadas no Jardim Europa. No 
mesmo bairro foram recuperados 
trechos das Ruas Amananci, Ara-
páçu e Anun-Guaçu.

A ação faz parte dos esfor-
ços da prefeitura em amenizar o 
desgaste da malha viária e vem 
acontecendo desde os primeiros 
dias da atual administração mu-
nicipal. 

O apresentador Paulo Farias, 
da RTV canal 38, é o mais novo 
vereador de Apucarana. Paulo 
assumiu a vaga de Alcides Ra-
mos que pediu licença por 04 
meses nesta quinta-feira (21), 
devidos aos problemas judiciais 
que vem enfrentando. 

O juiz José Roberto Silvério da 
2º Vara Criminal negou o pedido 
e Alcides Ramos continua preso 
na Penitenciária Estadual de Lon-
drina.

 Fonte: AN Notícias

O governador Beto Richa e 
do presidente da Companhia 
de Habitação do Paraná, Mou-
nir Chaowiche, assinaram nesta 
quinta-feira (21/02) ordens de 
serviço para a construção de 350 
novas moradias em Borrazópo-
lis, Grandes Rios, Ivaiporã, Mato 
Rico, Pitanga, Rosário do Ivaí e 
Santa Maria do Oeste. Também 
foram assinados dois convênios 
com o município de Apucarana 
para atender 820 famílias em pro-
jetos habitacionais. 

Fonte: AEN

O Tribunal Regional Eleitoral do 
Paraná (TRE-PR) corrigiu a infor-
mação que havia repassado na 
tarde desta sexta-feira (22) à Ga-
zeta do Povo de que os políticos 
podem ser afastados de seus 
cargos em decisões de cassa-
ção de mandatos apenas quan-
do o processo chegar à última 
instância. O órgão, por meio da 
assessoria de imprensa, repas-
sou uma informação que era vá-
lida antes da Lei da Ficha Limpa 
(Nº 135 de 2010). 

Fonte: Gazeta do Povo

A Promotoria de Justiça de 
São João do Ivaí (região norte 
do Estado) ajuizou duas ações 
civis públicas contra o ex-prefeito 
municipal (gestões 2004/2008 e 
2008/2012), por ato de improbi-
dade administrativa, devido a irre-
gularidades no “lixão” da cidade. 
A segunda ação, também contra 
o ex-prefeito, contesta o despejo 
irregular de resíduos sólidos em 
terreno inadequado e não prepa-
rado para receber lixo. As duas 
ações aguardam decisão na Vara 
Cível da Comarca. 

Fonte: MP-PR

Diários ofi ciais de Apucarana. 
A culpa é de quem?

Prefeitura faz 
recuperação de 
Ruas em 
Arapongas e 
estradas da 
Zona Rural

Alcides vai 
continuar preso na 
Penitenciária de 
Londrina; 
Justiça negou 
relaxamento

Richa foi até 
sessão da 
AMUVI em 
Ivaiporã com 
vários 
deputados

Nova regra 
diz que juiz de 
segunda instância 
pode afastar 
políticos de seus 
mandatos

A Promotoria de 
São João 
do Ivaí ajuizou 
duas ações 
civis contra o 
ex-prefeito

“Somente com esta parceria 
com o governo do Paraná 
é que as pequenas cidades 
podem melhorar”, 
Frase do prefeito de 
Ivaiporã Carlos Gil
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Está marcada para esta segunda-feira 
(25) às 20 horas no plenário da Câmara 
Municipal de Apucarana, a sessão ordi-
nária entre os onze vereadores da casa 
de leis dos Apucaranenses. O detalhe da 
sessão além dos projetos já em votação 
será a participação do suplente de Alci-
des Ramos JR (DEM) que tomou posse 

nesta última terça-feira (19), e seu su-
plente assumiu a vaga no dia (21) após 
seu afastamento por 120 dias, e onde 
Paulo Farias (DEM) terá que cumprir o 
ritual dos empossados e prestar termo 
de posse ou juramento na sessão.

É aguardada uma grande participa-
ção de eleitores e simpatizantes das 

sessões de Apucarana. O presidente 
Deco (PR), deve conduzir os trabalhos 
com mais tranqüilidade a partir de ago-
ra, devido os pares da Câmara estarem 
completos. Antes as sessões só tinham 
a participação de dez Vereadores, e 
nesta segunda já conta com o décimo 
primeiro edil.

Vereador Paulo Farias vai participar da 
sessão da Câmara e fazer juramento

�PUC���N�

Processo de compra de votos de Alcides 
Ramos terá julgamento nesta semana

Beto Preto assina contratos
para construção de 815 casas

Clube da Sabedoria reabre nesta segunda

Carnês do IPTU 2013 já estão a 
disposição dos contribuintes

Será julgado nesta sema-
na em Apucarana pelo Juiz 
eleitoral da 28º Zona Eleito-
ral, Drº José Roberto Silvério 
a ação do Ministério Público 
Eleitoral de Apucarana contra 
o ex-presidente da Câmara de 
Apucarana Alcides Ramos JR 
(DEM). No dia 15/02 Alcides 
participou da audiência no 
Fórum Desembargador Clo-
tário Portugal e se entregou 
para as autoridades que lhe 
deram voz de prisão.

O MP quer a cassação do 
diploma do Vereador reeleito 
e a inegibilidade de Ramos 
por oito anos. Se isto aconte-
cer na esfera eleitoral, Alcides 
Ramos JR (DEM) perderá a 

vaga para o seu suplente Pau-
lo Farias que já foi empossa-
do nesta última semana em 
Apucarana. Vale lembrar que 

cabe recurso ao ex-presidente 
da Câmara Municipal e seus 
advogados já está agilizando 
o pedido.

Durante a reunião da Assso-
ciação dos Municípios do Vale 
do Ivaí (Amuvi), anteontem (21), 
em Ivaiporã, o prefeito de Apu-
carana, Beto Preto (PT), assinou 
junto com o governador Beto 
Richa e o presidente da Coha-
par, Mounir Chaowich, mais dois 
contratos para a construção de 
815 casas na cidade.

As obras do Residencial Ja-
çanã, na região do campus da 
Universidade Tecnológica Fe-
deral do Paraná (UTFPR), com 
trezentas unidades, está a car-
go da Construtora Bizantina, 
de Apucarana. Os empresários 
José Francisco Doniak e Sérgio 
Barbosa, também presentes no 
ato, informaram que os recursos 

para o Jaçanã são oriundos da 
Caixa Econômica Federal.

Segundo Doniak, na parceria 
com o Estado a Companhia de 
Habitação do Paraná (Cohapar) 
se encarregará da instalação da 
rede de água e esgoto via Sane-
par, e da rede elétrica (Copel), 
além do custeio das lajes no 
teto das casas, substituindo o 
forro de PVC.

O outro contrato prevê a cons-
trução de mais 515 casas, nos 
moldes do Programa Minha 
Casa Minha Vida, também com 
recursos da CEF, na região do 
Jardim Colonial. A construtora 
responsável pela obra é a Bonó-
ra, de Londrina. 

Fonte: Prefeitura Apucarana

Liberado pelos órgãos 
de fiscalização, o prefeito 
Beto Preto (PT) confirmou 
que o Clube da Sabedo-
ria reinicia suas ativida-
des nesta segunda-feira 
(25/02). Um espaço públi-
co multiuso de atendimen-
to gratuito aos idosos de 
Apucarana, o local, cujas 
atividades estão em reces-
so desde dezembro do ano 
passado, passou nesta se-
mana por vistorias de téc-
nicos do Departamento de 
Vigilância Sanitária da Au-
tarquia Municipal de Saúde 
(AMS) e do Corpo de Bom-
beiros. “Foram solicitadas 
algumas poucas adequa-
ções, que já estão sendo 
providenciadas e com isto 
já podemos novamente 
abraçar nossos membros 

da melhor idade para ofe-
recer um atendimento em 
prol de uma melhor quali-
dade de vida”, observou o 
prefeito. Ele convida aos 
membros já participantes 
e sobretudo a quem ain-
da não conhece o espaço 
para que procurem o Clu-
be da Sabedoria. “Quem já 
frequenta sabe do que falo. 
O clube resgata as pessoas 
e desperta o sentimento de 
que a aposentadoria não 
signifi ca ociosidade, mas 
sim o início de uma nova 
etapa de vida, que pode 
ser vivida com muito prazer 
e energia”, disse Beto.

Estruturalmente, o espa-
ço – localizado no Jardim 
Aeroporto – disponibiliza 
além de ampla área exter-
na com piscina e campo de 

futebol, mais dois pavimen-
tos de área construída. A 
parte inferior tem sanitários, 
sala de administração, con-
sultório psicológico/social e 
consultório fi sioterapêutico. 
Na parte superior tem sala 
de atividades múltiplas, sa-
nitários, camarim, palco, 
sauna seca e vapor, sala de 
massagem, refeitório, cozi-
nha e sala para ginástica. 

O contato com o Clube da 
Sabedoria, que funciona na 
Avenida Aviação – Jardim 
Aeroporto, pode ser feito 
através do telefone 3425-
6995 ou ainda no Centro 
Social Urbano do Parque 
Bela Vista, no telefone 
3425-1511.

Fonte: Prefeitura Apucarana

A Prefeitura Municipal de 
Jandaia do Sul, através do 
Departamento de Tributação 
e Divida Ativa, comunica que 
os carnês de IPTU 2013 já 
estão a disposição e pode-
rão ser retirados no prédio 

da Prefeitura e comunica ain-
da, que os contribuintes que 
possuem débitos em divida 
ativa poderão quitá-los com 
desconto de juros e multa ou 
de forma parcelada.

Fonte: Prefeitura Jandaia do Sul
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A ADOLESCÊNCIA 
FURTADA 

O culto à  
precocidade  

Parte I

DE OLHO NO 
VALE DO IVAÍ 

FUTEBOL 
E SUAS 

TRANSFOR-
MAÇÕES

Claúdio Silva

Pedro E. Peil

Podemos estar apressando o amadurecimen-
to dos  nossos  filhos e  as conseqüências  po-
derão  ser  graves. Acompanhando  a tendência 
da  vida  moderna, procura-se  “ganhar”  cada  
vez  mais tempo, antecipando ou mesmo “quei-
mando” etapas importantes para o desenvolvi-
mento  humano. 

O  preocupante dessa tendência dos “tempos 
modernos”, é  que  ela  tem  também influencia-
do aspectos relacionados  ao  desenvolvimento  
humano, criando uma cultura de  “adultização” 
precoce.  

Quais terão sido as falhas ocorridas no seu 
processo  de  desenvolvimento? Nossos filhos 
podem estar trilhando os mesmos caminhos? É 
o que  tentaremos refletir na segunda parte des-
te artigo. Aguarde a próxima edição do jornal.

Um abraço e uma boa semana!

*Cláudio Silva é mestre em Educação, ex- 
presidente da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação-UNDIME/PR, foi Se-
cretário de Educação de Apucarana-PR (ges-
tões  2005-2008 e  2009-2012 ) e  Secretário  de  
Ensino  Superior ( 2012). É diretor do instituto 
educacional Escola Nossa  Senhora da Alegria 
de Apucarana.

                                                                                                              
Ficha Técnica:
Estrutura: Jornalista Cláudia Alenkire 
Gonçalves da Silva  - Revisão: Prof.ª 
Doutoranda Leila Cleuri Pryjma

Uma coisa é fato: as pessoas estão sempre 
em busca de melhores oportunidades, onde quer 
que elas estejam. Muitos dos leitores certamente 
lembram-se do forte processo migratório ocorrido 
em nosso país a partir da década de 1950, oca-
sião em que diversos nordestinos migraram para 
a região centro-oeste e sudeste, principalmente 
para a cidade de São Paulo. Tais movimentos 
ainda ocorrem, em diversas regiões, inclusive na 
região central do nosso estado, na qual vivemos.

De olho neste fato, e vendo a população do 
Vale do Ivaí migrar para outras localidades, os 
governantes de nossa região, através da AMUVI 
(Associação dos Municípios do Vale do Ivaí) rea-
lizaram na semana passada uma reunião com o 
governador Beto Richa para, entre outros pontos, 
solicitar ações por parte do Governo Estadual no 
sentido de incentivar a instalação de indústrias na 
Região.

Os primeiros passos já foram tomados. É ne-
cessário que todos fi quem de olho e, na medida 
do possível, busquem formas de contribuir para 
com a manutenção e crescimento de nossa re-
gião. É certo que mesmo com este desenvolvi-
mento, a qualidade de vida daqueles que vivem 
no Vale do Ivaí será mantida.

Nos saudosos anos 50 até meados de 
1970 nossos melhores times usavam o 
4x2x4 como sistema de jogo, dois late-
rais marcadores, um central e um quar-
to zagueiro. Um meia esquerda que era 
o camisa dez e geralmente o craque do 
time e um volante. Na frente ponta direita 
e ponta esquerda bem abertos e sempre 
avançados, um meia direita e um centro-
avante. Tivemos muitos craques, joga-
dores fora de série e chegamos ao luxo 
de poder montar duas a três seleções 
em nosso país e todas com condições 
de ganhar um mundial e hoje contamos 
nos dedos os nossos craques. O futebol 
era mais plástico e eram jogadores de 
futebol e não atletas.

O tempo foi passando e veio o famo-
so 4x4x2, 4x3x3, 3x5x2 e até mesmo o 
tal de 4x5x1. Jogadores passaram a ser 
mais atletas do que jogadores de fute-
bol a força física passou a preponderar 
e com isso a beleza do futebol começou 
a ser limitada o campo ficou pequeno. 
Mas o brasileiro ainda gosta e sempre 
vai gostar de ver jogadas bonitas e in-
teligentes com dribles desconcertantes, 
canetas, chapéus,bicicletas, pedaladas 
e belos lançamentos. Saudades do Gar-
rincha, Pelé, Rivelino, Jairzinho, Ronaldo 
Fenômeno, Romário, Zico etc.. Como se-
ria bom ver no futebol de hoje um Rober-
to Dias, Gamarra, Piaza, Edinho,Dario 
Pereira, Luiz Pereira, Alfredo, Luizinho, 
Mauro Galvão etc....saindo jogando de 
sua área e entregando esta bola com 
qualidade. Apreciar um Nelinho, Branco, 
Marcelinho Carioca, Zico, Rivelino, Ro-
berto Dinamite, Eder, Pelé, Pepe etc....
cobrando aquelas faltas maravilhosas. 
Um Dirceu Lopes, Ademir da Guia, Zé 
Carlos, Clodoaldo, Dudu, Didi, Zito, Ger-
son etc...comandando nosso meio 

Um processo que fi cou emperrado 
por três anos na Prefeitura de Apuca-
rana, acaba de ser solucionado pelo 
prefeito Beto Preto. O Município agi-
lizou todos os procedimentos neces-
sários e nesta sexta-feira (22) forma-
lizou a doação de uma área de 6.800 
metros quadrados, para que o Esta-
do construa uma nova unidade esco-
lar no distrito de Vila Reis. “Firmamos 
um compromisso de que Apucarana 
não iria mais perder obras por de-
curso de prazo ou por falta de em-
penho em processos burocráticos e 
isso já está sendo cumprido”, frisou 
o prefeito Beto Preto, ao assinar o 
documento, na presença da chefe 
do Núcleo Regional de Educação, 
professora Maria Onide Balan Sardi-
nha, e do arquiteto da Secretaria de 
Estado da Educação, João Gilberto 
Sant´Anna. 

O secretário de Obras, engenhei-

ro Junior da Femac, explica que a 
área já pertencia ao município. “Fal-
tavam alguns trâmites para legali-
zação da doação e também uma 
simples análise de solo pelo Institu-

to de Desenvolvimento, Pesquisa e 
Planejamento, o Idepplan”, revelou, 
acrescentando que o prazo fi nal para 
regularizar tudo e não perder a obra 
terminava neste dia 23 de fevereiro. 

Herói do titulo do Campeonato Brasi-
leiro de 1995, quando o Botafogo venceu 
o Santos , no Pacaembu, Túlio Maravilha 
brilhou novamente na manhã deste do-
mingo. E contra um homônimo do clube 
de Pelé, Neymar e tantos outros: o San-
tos de Angola. O atacante marcou três 

vezes, garantiu o triunfo do Glorioso so-
bre os africanos e ficou a dois do milé-
simo da carreira, segundo suas contas.

Os gols de número 996, 997 e 998 
foram marcados apenas para 300 só-
cios-torcedores, que participaram de 
uma promoção do clube e puderem ver 

a reabertura do estádio Caio Martins, 
atualmente utilizado pelas categorias de 
base. Apesar do calor intenso, o atacan-
te de 43 anos teve boa movimentação e 
mostrou estar em grande forma apesar 
da idade avançada.

Fonte: UOL

A prefeitura de Arapongas, 
através da Diretoria de Esportes, 
abre nesta próxima segunda-fei-
ra, dia 25, as inscrições para o 
56ª Torneio 1º de Maio de Fute-
bol de Arapongas.

O Assessor de Esportes, Ri-
cardo Gonçalves, informa que 
as inscrições podem ser feitas 
diretamente na Diretoria de Es-
portes, localizada ao lado do 
Ginásio Luiz Augusto Zin e no 
Ginásio Mateus Romera, no 
Conjunto Flamingos.

As inscrições encerram-se no 
dia 2 de abril e o Congresso Téc-
nico acontece no dia 9 de abril, 
em horário e local a ser confi r-
mado. As partidas serão realiza-
das nos dias 14, 21 e 28 de abril 

nos campos do Centro Social 
Urbano e SESI. O encerramento 
acontece no dia 1º de Maio.

Neste ano o Torneio do Tra-
balhador tem previsão de par-

ticipação de aproximadamente 
200 equipes, que estarão dispu-
tando nas categorias masculino 
adulto, feminino adulto e sub-16 
masculino. Fonte: Prefeitura Arapongas

O possível autor do disparo do 
sinalizador que matou o bolivia-
no Kevin Espada, de 14 anos, 
se entregará à polícia nesta se-
gunda-feira (25). A confi rmação 
partiu do advogado da torcida 
uniformizada Gaviões da Fiel, ao 
jornal “Folha de S. Paulo”. A pos-
sibilidade de o verdadeiro cul-
pado pela tragédia se entregar 
para livrar os 12 que estão pre-
sos em Oruro foi revelada pelo 
LANCE!Net no último sábado. 

O verdadeiro culpado, de acor-
do com a TV Globo, é menor de 
idade, tem as iniciais do nome 
H.A.M e mora na cidade de Gua-
rulhos. De acordo com informa-

ções passadas por um integran-
te da organizada ao LNet!, ele 
deve conceder entrevista neste 
domingo a um dos programas 
mais famosos da televisão brasi-
leira e, no dia seguinte, se apre-
sentar às autoridades.

A opção por se entregar ape-
nas no Brasil - autor chegou na 
manhã de sábado -, foi conse-
quência do temor dos torcedo-
res que viajaram à Bolívia de que 
o autor fosse alvo de represálias 
por parte do povo daquele país 
e das autoridades locais. De 
acordo com um especialista em 
direito internacional, ouvido pela 
ESPN Brasil, o autor do disparo 
não poderá ser extraditado de 

volta, tendo como consequência 
a liberação imediata dos 12 que 
estão presos.

Devido ao incidente em Oru-
ru, o Corinthians foi punido pela 
Confederação Sul-Americana de 
Futebol (Conmebol), em medida 
cautelar, que proíbe o clube pau-
lista de jogar sem a presença de 
seus torcedores, sendo man-
dante ou visitante. Internamente, 
o Corinthians cogita e estuda a 
possibilidade de sair da Liberta-
dores se a punição ao clube não 
for revista, apesar de o presiden-
te Mário Gobbi Filho garantir via 
assessoria de imprensa que não 
o fará. 

Fonte: Lancenet

Representantes da maioria dos 
supermercados de Apucarana 
e da coordenação do curso de 
Economia da Fecea se reuniram 
ontem na sede de Procon para 
definir a metodologia da pesqui-
sa de preços sobre os produtos 
da cesta básica, pescados e 
ovos de páscoa.

A pesquisa, que ficará a cargo 
da Fecea, tem prazo até dia 28 
para ser concluída. Já a divulga-
ção na imprensa local está pre-
vista para o começo de março. O 
objetivo da iniciativa é fazer com 
que o consumidor tenha acesso 
aos valores antes de ir às com-
pras. Participaram da reunião os 

supermercados Supermais, Con-
dor, Cidade Canção, Econômico, 
Molicenter e Muffato.

“Os valores dos produtos da 
cesta básica vão passar por atu-
alizações periódicas ao longo do 

ano. Já a divulgação dos preços 
dos pescados e ovos de páscoa 
vai até a Páscoa”, informa o co-
ordenador do Procon, Robson 
Cruz. 

Fonte: Prefeitura Apucarana

Apucarana doa área para 
construção de nova escola na 
Vila Reis

Tulio faz três, garante vitória sobre 
Santos de Angola e fica a dois do milésimo

Fecea e Procon fazem 
levantamentos em Apucarana 
de pescados e chocolates
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Esporte

Nelson Oscar

Herói do titulo do
leiro de 1995, quando
o Santos , no Pacaem
brilhou novamente n
mingo. E contra um 
de Pelé, Neymar e ta
tos de Angola. O at
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Prefeitura de Arapongas abre as inscrições para 
o 56ª Torneio 1º de Maio 

Libertadores: Possível autor do disparo do sinalizador 
Corintiano em Oruro se entregará à polícia

Fonte/Foto: Prefeitura de �pucarana



PolíticaVale do Ivaí “Tenho orgulho de ser uma 
liderança do Vale do Ivaí, fui 
o único Governador do Vale 
do Ivaí e me sinto honrado 
por isso”, palavras de 
Orlando Pessuti na reunião 
da Amuvi em Ivaiporã.
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Jandaia do Sul
A primeira dama de Jandaia do Sul Neli Ma-

ria Pontara, entregou 3 kits de bebês para as ges-
tantes. A entrega foi no Clube de Convivência de 
Jandaia do Sul. Ela é esposa do Prefeito Dejair 
Valério o Carneiro da Metafa (PTC).

Bom Sucesso
O Prefeito Ná do Açougue (PSB) que decretou 

moratória até o final de Março em Bom Suces-
so, falou a este Jornal na reunião da Amuvi que o 
seu município esta com certidão negativa, deixa-
da pelo seu antecessor, o que está dando trabalho 
para o município conseguir empréstimos.

Mauá da Serra
O Prefeito Nicolau Muniz (PSC) falou na reu-

nião da Amuvi que os trabalhos do seu município 
estão em ordem, porém pegou a Prefeitura em si-
tuação delicada. Com uma conduta séria e organi-
zada, o chefe do executivo aproveitou a vinda de 
Richa para reforçar a duplicação da BR 376 que 
vai passar de Apucarana a Ponta Grossa, cortando 
sua cidade. Nicolau é favorável a duplicação da 
Rodovia.

Faxinal
Foi criado e homologado em Faxinal pela admi-

nistração do Prefeito Adilson Silva Lino (PDT), 
a folha ponto para os funcionários cumprirem 
as exigências do executivo. Isto fará com que os 
funcionários registrem suas presenças, horário de 
entrada e saída de suas cargas horárias. Quem não 
cumprir a exigência estabelecida que é muito viá-
vel será penalizado.

Lidianópolis
O Prefeito Celso Magrelo (PP) fará uma audi-

ência pública nesta semana na Prefeitura de Li-
dianóplis. O chefe do executiva marcou para as 
14:30 horas no plenário da Câmara Municipal do 
dia 28/02. A audiência é referente ao balancete do 
3º Quadrimestre de 2012 voltado as despesas com 
a Saúde.

Cruzmaltina
O Prefeito Zé Maria dos Santos (PSDB) esteve 

presente na reunião da Amuvi ao lado da chefe do 
legislativo a Vereadora  Ivone Aparecida de Sou-
za Neca, e prestigiaram o Governador Beto Richa 
em Ivaiporã. O Prefeito comentou ao Jornal Apu-
carana Notícias que a cidade também está visando 
parcerias com o Governo do Estado,  na área do 
Asfalto e Habitação.

 Rio Bom
O Prefeito Moisés Andradre do (PSDB) realizou 

nesta semana várias dispensas a funcionários do 
executivo. Alguns foram contratados, outros exo-
nerados e outros tiveram licenças prêmios a serem 
cumpridas. O Prefeito prestigiou também a visita 
do Governador Beto Richa (PSDB) em Ivaiporã, 
e trocaram ideias da velha amizade entre ambos.

O prefeito Romualdo Batista, 
acompanha o inicio das obras 
da operação Tapa Buraco, os 
pontos onde serão construídas 
as galerias e abertos bueiros, 
que tenham capacidade para 
escoar a água da chuva.

No Jardim Progresso II está 
sendo aberta uma caixa d´água, 
que irá captar a água da chuva, 
para evitar situações, como a da 
casa que foi invadida pela en-
xurrada. A área que foi invadida, 
já foi desapropriada, os mora-
dores encaminhados para uma 
nova moradia.

Batista conversou com os tra-
balhadores, acompanhou o tra-
balho, indagou o engenheiro da 
prefeitura Edmilson Betioli, so-
bre ações que devem ser feitas 
para solucionar os problemas, 
e cobrou que as providências 
necessárias sejam tomadas no 
menor espaço de tempo possí-
vel.

O Secretário de Urbanismo, 
Obras e Serviço públicos Elvis 
Cassio Souza, explica que não é 
só fazer asfalto, recapear ruas, é 
preciso fazer obra de infraestru-
tura básica, construir galerias, 
abrir bueiros, para que a água 
tenha onde escoar. Segundo 

ele, nesse período de chuvas, o 
estrago nas ruas foi grande, dei-
xando ainda pior uma situação 
que é fruto de obras de baixa 
qualidade e falta de manuten-
ção. 

Cássio explica que o crono-
grama dos trabalhos pode ser 
alterado devido as chuvas cons-
tantes, mas todos os projetos 
e obras já foram iniciados. O 
prefeito está trabalhando junto 
com a equipe da secretaria, no 
projeto de recuperação, infraes-
trutura e revitalização da cidade.

Ainda na tarde de ontem (19), 
a equipe de governo e os mora-
dores da Estrada da Promessa, 
deliberaram sobre as necessi-
dades para melhorar o acesso 
da via, os moradores pontuam 
a situação de abandono da via 
há anos.  Para o prefeito eleito, 
não importa o que não foi feito 
na gestão passada, e sim o que 
é necessário ser feito agora para 
garantir o direto de ir e vir do ci-
dadão, com segurança e quali-
dade, e isto será feito em caráter 
de emergência afirma Batista. 

O prefeito reeleito da Faxinal, 
Adilson Silva Lino (PDT), sofreu 
um verdadeiro bombardeio de 
seus adversários políticos du-
rante o período eleitoral e de-
pois dele, pois ingressaram na 
justiça com cinco ações que ob-
jetivavam que ele não assumis-
se o segundo mandato.

Liderando a oposição estava 
a candidata a prefeito Maria Ca-
macho, que é sogra do Senador 
Sérgio Souza (PMDB), que trou-
xe para a campanha eleitoral em 
Faxinal o alto clero nacional do 
PMDB.

Muito embora Adilson tenha 
sofrido todos esses transtornos 
políticos, se livrou deles com fa-
cilidade e se elegeu com 62,4% 

dos votos. Isso mostra a credi-
bilidade dos “Silva Lino” e que 
a população aprovou a primeira 
gestão do prefeito.

O advogado eleitoralista de 
Apucarana, Dr. Aluísio Ferreira, 
que fez a assessoria jurídica da 
campanha de Adilson e o defen-
de nas ações eleitorais, disse 
que “sem qualquer dúvida foi 
a campanha mais acirrada do 
Vale do Ivaí, tanto na seara po-
lítica como jurídica, pois os ad-
versários se valeram de diversos 
meios que reputamos antiéticos 
para tentar ganhar as eleições 
e manchar o sobrenome Silva 
Lino”.

O pai do prefeito Adilson, Ed-
son Silva Lino, foi deputado es-

tadual por dois mandatos, ve-
reador e prefeito de Faxinal e a 
mãe, Sueli Ester Silva Lino, foi 
prefeita de Grandes Rios.

Além da área de cerca de 40 
mil metros quadrados anuncia-
da no último sábado pelo pre-
feito Beto Preto (PT), o parque 
industrial que será implantado 
ainda neste semestre no Distri-
to de Pirapó terá outros 8,5 mil 
metros quadrados. O novo ter-
reno foi negociado neste início 
de semana pela Secretaria da 
Indústria e Comércio da Pre-
feitura de Apucarana e o de-
creto de desapropriação já foi 
publicado. “Este é o primeiro 
grande passo que damos no 
sentido de alavancar o desen-
volvimento econômico-indus-
trial em nossa cidade. Com os 
pés no chão, sem ludibriar as 
pessoas com promessas mi-
rabolantes de “cidade indus-
trial”, ou coisas do gênero, em 
menos de 60 dias de adminis-
tração, damos a resposta que 
o trabalhador espera, que é a 
ação efetiva. Este novo parque 
industrial já nasce predestina-
do ao sucesso, vai alojar em 
pouco tempo dezenas de em-
presas de pequeno e médio 
porte, sobretudo do pólo do 
vestuário, gerando emprego e 
renda para a nossa gente”, as-

sinalou o prefeito.
Localizado na margem direita 

da BR-369, antes do trevo de 
acesso ao distrito, no sentido 
Apucarana-Maringá, o novo 
parque industrial da cidade 
terá cerca de 50 mil metros 
quadrados e será subdividi-
do em aproximadamente 40 
lotes, que vão variar de 600 
a 800 metros quadrados de 
área para edificação. “Para ter 
acesso aos terrenos, o empre-
sário terá que se enquadrar no 

Programa de Desenvolvimento 
Econômico de Apucarana (Pro-
dea), que norteia a concessão 
de benefícios os empreende-
dores em nossa cidade”, infor-
ma o secretário Laércio Beani 
da Costa. 

A expectativa da prefeitura é 
dotar o novo parque industrial 
de toda a infraestrutura ainda 
neste semestre e, em até 180 
dias, deixá-lo em condições de 
abrigar a instalação dos em-
preendimentos.

Outra pauta colocada em discussão 
foi a questão dos horários de funciona-
mento dos supermercados da cidade. 
O vereador Luis Magalhães (PT) desta-
cou que vem recebendo inúmeras recla-
mações por parte dos funcionários que 
acabam exaustos com o atendimento 
aos domingos e feriados. “Temos que 
verifi car sobre a possibilidade da implan-
tação de uma lei municipal que impeça o 
funcionamento destes estabelecimentos 
em determinados dias e horários”, fi nali-
zou Magalhães. Fonte: Câmara Apuca-
rana

Começa a operação tapa buraco 
e projeto de revitalização

Vereador Luiz Magalhães é
contra Supermercados abertos 
aos domingos
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F�XIN�L Da redação
Victor H. Magalhães

Mesmo com bombardeio da oposição, Adilson 
Silva Lino mantém a tradição

Aquisição de nova área garante parque
industrial ainda maior para o Pirapó
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Repercussão I
Repercutiu muito bem em Apucarana o lançamento 

do Jornal Apucarana Notícias edição semanal. Só na 
Prefeitura que alguns exemplares foram recolhidos, 
devido a alguns puxa-sacos do Prefeito questionaram 
o espaço dado ao SINDSPA.

Repercussão II
Acontece que o Jornal Apucarana Notícias e tam-

bém site, deu espaço em forma de matéria jornalística 
e não “pau” no atual Prefeito, como muitos chupins 
vieram dizer; pelo contrário, este veículo deseja boa 
sorte ao Prefeito e sua equipe. 

Repercussão III
Acontece que o problema citado pela presidente do 

SINDSPA era direcionado para um assessor que veio 
da Câmara e trabalhou em um comitê lacrado pela Jus-
tiça na campanha de 2012 de um vereador.  O outro 
assessor de olhos claros tem nosso respeito, pois con-
duziu o prefeito na campanha rumo à vitória, esse sim 
deve estar ali, pois não barra ninguém e parte para o 
diálogo.

Beto Preto perdeu ente querida nesta semana
Faleceu uma familiar do Prefeito Beto Preto (PT) 

Apucarana nesta última quarta-feira. O Jornal Apu-
carana Notícias deixa os pêsames a nossa autoridade 
maior. Que Deus o conforte!

Beto no Cismel
O prefeito Beto Preto visitou o Cismel nesta sexta-

feira (22) em busca de informações. O mesmo preten-
de disputar a eleição nos próximos dois anos para pre-
sidir a entidade, a qual Apucarana faz parte junto com 
Arapongas, Cambé, Rolândia e Londrina.

Reunião do PMDB agita Pegorer
Parece que a reunião nesta semana agitou o ex-pre-

feito Valter Pegorer que está na primeira suplência da 
coligação de oposição ao Governador Beto Richa. 
Com a ida de Cheida para o Governo Estadual, o ex-
-prefeito aguarda para o ano que vem disputar uma 
futura eleição para Deputado Estadual, e já começou 
a reunir o grupo.

Paulo Farias é aguardado por Vereadores 
para juramento
O presidente da Câmara Vereador Deco do (PR) fa-

lou ao Apucarana Notícias que o suplente de Alcides 
Ramos JR preso por liderar uma quadrilha na Câmara 
e o qual se afastou por 120 dias, Paulo Farias (DEM) é 
aguardado para a sessão desta segunda-feira (26) para 
prestar seu juramento como novo Vereador da casa. A 
sessão acontece às 20 horas no plenário da Câmara.

Política
“Tudo que for legal e tiver que 
cumpri vamos cumprir, não 
posso deixar a credibilidade 
da Câmara cair novamente”, 
palavras do Presidente Deco 
(PR) no dia da posse de Alci-
des Ramos. 

�pucarana

Fonte/Foto: Câmara �pucarana

Fonte/Foto: Prefeitura Mandaguari
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Na reunião da Associação dos 
Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), 
em Ivaiporã, o prefeito de Apuca-
rana, Beto Preto (PT), reforçou o 
convite para que todos os colegas 
prefeitos da região prestigiem a in-

teriorização da Assembleia Legis-
lativa do Paraná. Os trabalhos da 
ALEP, sob a presidência do depu-
tado Valdir Rossoni, será realizada 
neste dia 27 (quarta-feira), no Cine 
Teatro Fênix, em Apucarana.

A prefeitura de Arapongas, atra-
vés da Gerência de Licitação, rea-
lizou recentemente

processos licitatórios para con-
tratação de veículos e utilitários 
para o transporte de estudantes, 
tanto na zona urbana como ru-
ral do município e também para 
aquisição de materiais de limpeza 
para todas as Secretarias Munici-
pais.

Conforme o Pregoeiro Munici-
pal, Valdinei Juliano Pereira, o pro-
cesso do transporteescolar acon-
teceu no último dia 8 de fevereiro 
e transcorreu de maneira transpa-
rente e tranqüila, iniciando às 9:15 
da manhã e terminando por volta 
das 18:30 horas, com 27 das 29 
linhas licitadas.

Juliano também destacou que 
alguns contratos mantiveram os 
valores em relação aos contratos 
anteriores, sendo que em alguns 
casos houve até mesmo redução 
do valor, proporcionando desta 
forma economia aos cofres pú-
blicos. Ele explica que a licitação 

do transporte escolar estava es-
timada em aproximadamente um 
milhão e duzentos e trinta e dois 
mil reais e fi nalizou em aproxi-
madamente novecentos e qua-
renta mil reais, destacando uma 
economia de quase trezentos 
mil reais. “Também vale ressaltar 
que todos os veículos contrata-

dos estão adequados às normas 
vigentes do DETRAN para que 
o transporte de alunos, seja re-
alizado com segurança e como-
didade, conforme determinação 
do prefeito Padre Beffa, para este 
importante serviço prestado para 
a comunidade escolar do municí-
pio”, frisou.

O Prefeito da cidade de Sabáudia 
Hugo Manueira (PSD) falou com o 
Apucarana Notícias sobre seus pri-
meiros dias de administração. O 
Prefeito falou que está “colocando 
a casa em dia, pois herdou muitas 
dívidas da gestão do ex-prefeito 
Almir, que deixou as contas no ver-
melho”, segundo Manueira.

Ele pediu paciência aos seus mu-
nícipes e falou que a cidade está 
com problemas na área de Saúde 
e Segurança Pública. O Prefeito 
Hugo Manueira participou da reu-
nião da Amepar na semana passa-
da, e tentou questionar os prefeitos 
da Amepar sobre o Cismel, onde 
o seu município infelizmente não 
conta com esta participação devi-
do a falta de interesse do Prefeito 
anterior que não quis ingressar a 
cidade no Convênio de Segurança.

Sobre a eleição da Amepar Hugo 
Manueira falou que vai apoiar o 
candidato Luiz Nicácio, de Cente-
nário Sul para a eleição, e encer-
rou a entrevista falando que tem a 
maioria na Câmara Municipal de 
Sabáudia onde o presidente Agui-

naldo Valderrama faz parte de sua 
base juntamente com os nove Ve-
readores. Hugo convidou para o 
próximo dia 27/02 a audiência de 
prestação de contas do seu mu-
nicípio às 19:30 horas na Casa da 
Cultura.

O Governador do Paraná Beto 
Richa (PSDB) esteve nesta últi-
ma semana na cidade de Ivai-
porã, prestigiando a reunião da 
Amuvi em quem contou com as 
presenças dos 26 Prefeitos da 
região.

Para o prefeito de Ivaiporã 
e presidente da Associação 
dos Municípios do Vale do Ivaí 
(AMUVI), Carlos Gil, o momen-
to é de mudança para a região, 
graças ao trabalho realizado 
pelo governo estadual. “So-

mente com esta parceria com 
o governo do Paraná é que as 
pequenas cidades podem me-
lhorar as condições de vida da 
sua população, fazendo com 
que as famílias permaneçam 
nos municípios”, disse ele ao 
Jornal Apucarana Notícias que 
esteve presente no evento. Vá-
rias assinaturas de convênios 
foram feitas entre Prefeituras 
e Governo do Estado, muitas 
delas na construção de novas 
moradias para a região.

O Prefeito de Kaloré no Vale 
do Ivaí Washington Luiz Silva 
(PDT) falou com o Jornal Apu-
carana Notícias nesta semana, 
comentando que vai priorizar 
a Saúde e Educação em seu 
mandato. O Prefeito anda pre-
ocupado com a questão de um 
processo de cassação que tra-
mita no Fórum Eleitoral contra 
a sua campanha que venceu o 
adversário Amarildo Spadin do 
(PT).

Washington quer que o pro-
cesso seja agilizado para que 
o mesmo tenha o foco para a 
sua administração. Ele recen-
temente esteve reunido com o 
Governador Beto Richa (PSDB) 
e pediu melhorias na cidade 
com relação à falta d’água, e 
sobre a questão de segurança 
onde segundo o Prefeito está 
faltando efetivo em Kaloré. Ele 
disse que também se reuniu 
com o Secretário Caputo da 

Saúde para tratar do término 
do Hospital Municipal que vai 
receber verba do Governo do 
Estado.

O Prefeito conta com a maio-
ria dos Vereadores para apro-
var seus projetos que já estão 
sendo votados na Câmara.

Beto Preto convida 
prefeitos da Amu vi Prefeitura licita transporte de 

estudantes e material de 
limpeza para Secretarias

p g

Vale do Ivaí

 Godoy Moreira
O Prefeito Primis de Oliveira (PTB) fará uma au-

diência pública nesta semana na Prefeitura de Godoy 
Moreira. O evento está marcado para o dia 27/02 às 10 
horas no plenário da Câmara Municipal. A audiência é 
referente Lei de Diretrizes Orçamentárias da prefeitura 
(LDO) referente ao 3º quadrimestre de 2012.

Lunardelli
O Prefeito Padre Hilário Vanjura (PSDB) ajustou a 

concessão de subvenção de manter o transporte inter-
municipal de portadores de necessidades especiais jun-
to a APAE de seu município. O Objetivo é atender todas 
as pessoas com as necessidades especiais em sua loco-
moção. Ao que tudo indica, o Prefeito vem realizando 
um excelente trabalho para toda a sua comunidade.

Borrazópolis
O Prefeito Adilson Lucchetti (PSB) falou com o 

Jornal Apucarana Notícias em Ivaiporã na reunião da 
Amuvi, e disse que em sua Prefeitura as coisas estão 
regulares, pois já fez asfalto, comprou maquinários e 
terrenos para a construção de uma creche e um posto 
de Saúde. A cidade se prepara para ser um canteiro de 
obras em seu primeiro ano de Governo, destacou.

Rio Branco do Ivaí
O Prefeito de Rio Branco do Ivaí Gerôncio Carneiro 

Rosa (PTB) informou que em Março a sua cidade vai 
realizar um importante evento. Será realizada a etapa 
da 5º Conferência Nacional das Cidades em no dia 28 
de Março, com o tema: “Quem muda a cidade somos 
nós:Reforma Urbana Já!”

Cambira
O Prefeito Maurílio dos Santos (PRB) foi na reunião 

da Amuvi em Ivaiporã, acompanhado pelo secretário 
Administrativo Sidney Bellini (PSDB).  A dupla está 
preocupada com a situação política que está passando o 
município nesta atual gestão. Tudo por causa dos adver-
sários que entram com ações eleitorais pedindo a cassa-
ção da Prefeita Neusa Bellini (PSDB), e do Prefeito In-
terino Maurílio que está respondendo por um processo 
eleitoral que pode culminar na sua cassação. Dia 05 de 
Março tem audiência para Neusa no TRE-PR.

São João do Ivaí
O Prefeito de São João do Ivaí Fabio Hidek Miura 

(PPS) falou ao Jornal Apucarana Notícias na reunião 
da Amuvi, que seu município está atento aos programas 
do Governo Estadual, principalmente voltados na área 
da Saúde. O Prefeito Hidek foi acompanhado de sua 
Secretária da Saúde na vinda de Richa, solicitar mais 
verbas para a compra de remédios e transporte de pa-
cientes.

Rosário do Ivaí
O Prefeito Ademar Alves da Silva (PSDB) fará no 

próximo dia 28/02 uma prestação de contas em audi-
ência pública, na Câmara Municipal a partir das 09:30 
horas voltada à prestação de contas na área da Saúde 
pelo 3º Quadrimestre de 2012. Todos estão convidados 
a participarem da audiência pública.

Marumbi
O Prefeito de Marumbi Marlon Casto Pini (PSB) fez 

nomeações em seu alto escalão nesta última semana. 
O chefe do executivo nomeou novos chefes da seção 
do trabalho, divisão de segurança, e divisão de Cultura. 
O Prefeito também esteve na reunião da Amuvi e foi 
cumprimentado por Richa em Ivaiporã.

Movelpar agita Arapongas em Março
A famos Movelpar – Feira de Móveis do Paraná 

vai acontecer nos dias 11 a 15 de Março no Centro de 
Eventos Expoara. Muitos da região e fora do Estado 
devem lotar os stands e fomentar a economia local 
entre Apucarana e Arapongas. São 200 expositores 
nos dias do evento.

Onofre em Sabáudia
O Jornal Apucarana Notícias encontrou na Prefei-

tura de Sabáudia o ex-presidente da Câmara de Ara-
pongas, apresentador Sérgio Onofre (PSD). O mes-
mo estava na companhia do ex-prefeito de Arapongas 
Colombino Grassano e foram visitar o Prefeito Hugo 
Manueira.

Prisão em Sabáudia
Por falar em Sabáudia é do conhecimento da Im-

prensa de Arapongas e Apucarana, que uma jovem 
muito bonita e fi lha de uma funcionária pública de 
Apucarana, está detida na cadeia feminina daquele 
município por ter repassado ao comércio de Arapon-
gas notas falsas. O episódio pegou mal para a família 
da moça que é bem conhecida em Apucarana e tinha 
um futuro brilhante pela frente.

Arapongão quase na UTI
Depois de anunciar o fi m do time do Arapongas 

nesta temporada, a direção do Clube espera contar 
com o apoio do público, empresários e poder pú-
blico. Só que o poder público nada pode fazer pelo 
time local, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal não 
permite investimentos no Futebol profi ssional, se o 
Prefeito o fi zer, pode estar descumprindo a Lei e pode 
ser considerado um fi cha suja.

Câmara de Arapongas começa o ano 
com casa cheia
A primeira sessão da última segunda-feira (18) foi 

acompanhado por vários eleitores. O plenário do le-
gislativo local estava lotado e a sessão como sempre, 
não dura mais que uma hora e meia, o que a maioria 
das Câmaras não o fazem. Margareth Pimpão está 
contente com a união dos Vereadores em prol da ci-
dade.

Apucarana Notícias AN Notícias foi o primeiro 
a dar espaço para Beffa na eleição
O site AN Notícias – Apucarana Notícias foi o pri-

meiro órgão de Imprensa a dar espaço ao Prefeito Pa-
dre Beffa (PHS), em 2012 na campanha eleitoral. O 
Prefeito que era dúvida em sair candidato na época, 
depois da entrevista concedida a este Jornal e site, 
e publicada na 98 FM de Apucarana no Jornal Fala 
Cidade com Luiz Magalhães pai do editor do Jornal 
Apucarana Notícias, tomou a decisão e foi ao embate 
político onde saiu vitorioso. Beffa agradeceu Victor 
Hugo Magalhães pelo espaço na eleição, em conver-
sa na Prefeitura de Arapongas nesta última quarta-fei-
ra (20).

Beffa faz várias exonerações nesta última semana
O Prefeito Padre Beffa (PHS) fez várias exone-

rações durante esta última semana na Prfeitura de 
Arapongas. Outras pessoas também foram nomea-
das, uma delas foi à coordenação de atendimento do 
PROCON que foi escolhida nesta semana.
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Carlos Gil conduziu a primeira sessão da Amuvi 
com Richa ao seu lado

Prefeito de Sabáudia faz balanço dos primeiros 
60 dias de sua administração

Prefeito de Kaloré responde processo eleitoral 
mas acredita na vitória contra cassação
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Política
“Apucarana foi mais uma vez 
destaque nacional nos grandes 
Canais de Televisão, isso é 
lamentável”, palavras do 
Prefeito Beto Preto do (PT) 
Apucarana sobre os Diários 
Ofi ciais de Pegorer.

�rapongas

Fonte: Prefeitura �pucarana
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