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Polícia de Maringá conseguiu
identificar o dono
da loja de
autopeças de luxo
em Arapongas

Fonte/Foto: 7º CI rapongas

Idosa é atacada por pitbull
em Arapongas
Uma idosa de 73 anos foi atacada
por um cachorro pitbull no início da
noite de sábado (9), em Arapongas.
O Corpo de Bombeiros da cidade foi
acionado para dar atendimento à vítima
às 19h07, na Rua Inhambú, no Jardim
Caravelle.
Julieta Toresan Guilen foi ferida na
perna pelo cachorro, mas acabou caindo no chão e batendo a cabeça. Os
socorristas apontaram trauma de crânio e encaminharam a mulher para o
Hospital Regional João de Freitas para
atendimento médico. Apesar dos ferimentos serem considerados graves, a
idosa não corria risco de morrer.

Garota Destaque
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Adolescente bate moto contra
árvore após inalar gás de
buzina em Arapongas

Um adolescente de 17 anos ficou em estado
grave após bater sua motocicleta contra uma árvore no sábado (9) na Rua Capitão do Mato, no
Jardim Aeroporto, em Arapongas.
Segundo informações da Polícia Militar (PM), o
rapaz perdeu o controle do veículo pois fazia o uso
de gás de buzina. A forte batida provocou diversos
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Comitiva de Richa visita
Faxinal e libera investimento
para Unidade da Família

ferimentos na vítima, que inclusive perdeu massa
encefálica. O jovem teve que ser hospitalizado e
corria o risco de morrer. O Hospital João de Freitas apenas informou que o menor está na Unidade
de Terapia Intensiva (UTI) e segue internado sem
previsão de alta. A motocicleta do adolescente foi
apreendida pelos policiais.
Fonte/Foto: 10º BPM pucarana

Homem agride mulher com
capacete durante festa

Faxinal recebeu, no dia 8 de março, uma comitiva representante do governador
do Paraná, Beto Richa (PSDB), que oficializou a liberação de R$ 250,47 mil para
o término da construção da Unidade de Atenção Primária à Saúde da Família.
Estiveram presentes o secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Ratinho
Júnior, o secretário estadual do Trabalho, Emprego e Economia, Luiz Cláudio Romanelli, além do deputado estadual Alexandre Curi (PMDB).

BEFFA

A vítima, que estava com o filho do casal de oito
meses no colo, foi atingida na cabeça. A Polícia foi
acionada e o suspeito fugiu do local. Ele ainda não
foi localizado. Já a mulher foi socorrida e orientada.
Fonte/Foto: 10º BPM pucarana

Família é rendida em assalto a
residência em Bom Sucesso

FALA DOS SEUS
PRIMEIROS 60 DIAS
DE GOVERNO
 

prietária.Os assaltantes estavam armados com
duas pistolas e fugiram da residência minutos
depois levando R$ 300,00 em dinheiro e o carro da família, um Voyage placa ASB-9496 de cor
prata. Segundo relato das vítimas à PM, a dupla
disse que usaria o carro apenas na fuga e depois
o abandonaria. Os policiais fizeram buscas, porém não houve êxito em localizar os assaltantes
e nem o Voyage.



Uma família de Bom Sucesso passou por momentos de tensão ao ter a residência, que fica na
Rua Pedro Sincero dos Reis, invadida por dois
assaltantes encapuzados e armados na noite de
sábado (9).
De acordo com a Polícia Militar (PM), a dupla
invadiu o imóvel, rendeu os moradores e, mediante ameaças, exigiu que fosse entregue o
dinheiro do supermercado do qual a vítima é pro-
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Prefeitura de Marilândia do
Sul faz obras de recape e
entrega Ginásio de Esportes

P7

O Prefeito Pedro Sérgio Mileski
(PV) de Marilândia do Sul falou
com a reportagem do Jornal
Apucarana Notícias que entregará nesta semana, várias frentes de obras realizadas pela sua
administração.
A Prefeitura entregou várias
Ruas asfaltadas nesta semana,
e comemora os investimentos
em compra de carro, e ônibus
para a Educação.
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A justiça de Deus não é corruptível com as dos homens - Sabedoria 5.6

 
 

Um homem agrediu a esposa com um capacete
durante uma festa na cidade de Marilândia do Sul,
no último sábado (9). De acordo com a Polícia Militar, o casal estava em uma confraternização quando o homem, que estava embriagado, partiu para
cima da mulher com um capacete.

BOM SUCESSO
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Polícia de Maringá conseguiu
identificar o dono da loja de autopeças de luxo em Arapongas

Letícia Vendrametto
Idade: 15 anos
Profissão: Modelo
Cidade: Arapongas

FBIC 1

Após 4 dias de investigações, a Polícia
Civil de Maringá conseguiu identificar o
dono da loja de autopeças suspeito de receptar e desmontar veículos de luxo roubados na região norte e noroeste do Estado.
As investigações também confirmaram
que o suspeito utilizou documentos falsificados para alugar o barracão usado para
desmontar os veículos, para constituir a
empresa onde as peças eram revendidas e
até mesmo para alugar a residência onde
morava.
E não parou por aí: ele também teria utilizado documentos falsificados para fiar as
locações. No endereço da loja de autopeças também funcionava uma transportadora, supostamente constituída em nome de
laranjas. Uma conta bancária da empresa
teria sido aberta com documentos de um
usuário de drogas de Arapongas.
Segundo o superintendente da Polícia Civil, investigador Aécio Silveira, o empresário
foi identificado como João Cláudio Ciuffa,
29 anos, conhecido como “Kikia”, de Ara-

pongas.
Desde que se instalou em Maringá, há
cerca de 1 ano, Ciuffa passou a frequentar
as melhores casas noturnas da cidade, algumas vezes em companhia da namorada,
que seria residente no Rio de Janeiro (RJ).
Uma foto recente obtida pela polícia mostra
o casal em uma badalada casa de shows
na Zona 4.
Ao ser informado - possivelmente através
do advogado - de que a polícia já estava
em posse da foto, Ciuffa passou a temer a
divulgação da imagem pela imprensa. “O
medo dele é de que a namorada, possivelmente bem relacionada no Rio de Janeiro,
fosse exposta”, explicou Silveira.
Ainda de acordo com o superintendente,
a perícia feita nos motores e carros desmontados encontrados dentro do barracão,
no Jardim Paris VI, já revelaram 20 carros
roubados, todos de luxo. A maioria dos roubos ocorreu em Londrina e região norte do
Estado.
No entanto, um dos motores revelou que

o veículo foi tomado de assalto em Cariacica (ES). Como algumas peças indicavam
roubos ocorridos em 2011, à polícia suspeita que parte do estoque - que estava com
fezes de galinhas - tenha sido mantida escondida em algum barracão localizado em
zona rural.
Silveira explicou que muitos motores estavam com o chassi lixado e outras numerações destruídas, situação que impede a
identificação dos veículos. Após a conclusão do trabalho no barracão, a polícia iniciará o levantamento na loja BL Auto Peças,
que funcionava na Avenida Brasil, no Maringá Velho.
No local, a polícia estima existir peças
de ao menos 60 veículos. O trabalho se
concentrará em dezenas de módulos de
ignição encontrados nas prateleiras. Como
o empresário se recusa a se apresentar,
Silveira confirmou que a polícia ingressará
com pedido de prisão preventiva.
Fonte/Foto: Diário Maringá
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Funcionários da Prefeitura são detidos
pelo Ministério Público de Apucarana
Funcionários da prefeitura de Apucarana
foram detidos no começo da tarde sábado (09)
pelo Ministério Público
de Apucarana por crime
ambiental. Segundo denúncias, os servidores
estariam fazendo serviços em uma propriedade
particular. Eles estariam
enterrando algumas nascentes localizadas em

um loteamento próximo a
Vila Apucaraninha. Entre
os detidos estão Silney
Bolonhezi e o proprietário
do loteamento Totti.
Falando ao Jornal
Apucarana Notícias neste
domingo (10), o servidor
comissionado da Prefeitura de Apucarana, disse que tudo não passou
de um mal entendido,
pois ele não sabia que

Fonte: 10º BPM pucarana

José Airton de Araújo (Deco)
Presidente da Câmara de Apucarana
fazendo aniversário neste
segunda-feira 11

Uma possível boca de fumo foi
descoberta na tarde de sexta-feira (8) pela Polícia Militar na Rua
José Jorge, no Jardim São Pedro,
em Apucarana, após denúncias
anônimas apontarem que, na residência, vendia-se e se consumida
drogas.
Na operação, a PM prendeu
duas pessoas e apreendeu drogas
e materiais que servem para em-

Fonte/Foto:N Notícias

ali existia uma nascente,
pois o dono do loteamento omitiu a informação para o maquinista.
Eles pagaram fiança e
foram liberados no final
da tarde deste sábado
(09) e devem responder
pelo processo de crime
ambiental. O promotor
que esteve no local foi
Vilmar Fonseca do Meio
Ambiente.

PM prende dois
suspeitos de traficarem
drogas em Apucarana

Sandra Clarismundo assistente social
da Prefeitura de Lidianópolis fazendo
aniversário neste dia 13 ao lado do
esposo Julinho Vice-Prefeito
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balar os tóxicos que estavam dentro da casa. As denúncias partiram
após as pessoas suspeitarem do
grande movimento que havia em
frente à residência. Crack e maconha foram encontradas dentro da
casa. Um adolescente de 15 anos e
um jovem de 19 foram encaminhados à 17ª Subdivisão Policial (SDP)
para as devidas providências. A Polícia Civil está investigando o caso.

J. LEGE

Fonte: 10º BPM pucarana

Mãe morre após ver homem ameaçar filho de
morte em Jardim Alegre
Uma idosa de 75 anos sofreu um infarto após presenciar uma discussão entre seu filho e um vizinho. O incidente
aconteceu na noite desta sexta-feira (8), no distrito de Brasinha, em Jardim Alegre.
Segundo a Polícia Militar, Eloilson José Barbosa se desentendeu com Sérgio Adriano. No meio da discussão,
Adriano pegou uma foice e ameaçou Barbosa de morte.
Lázara Teixeira do Amaral, mãe de Barbosa, ficou nervosa
com o ocorrido e sofreu um infarto. O Siate foi acionado
para atender o chamado mas não chegou a tempo de prestar socorro. O corpo da idosa foi encaminhado ao IML de
Ivaiporã.
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Fonte/Foto: Blog do Márcio

editorial
Providência terá que mudar
local de sua maternidade

Uma das possíveis constatações dos
fiscais da Vigilância Sanitária em inspeção realizada no Hospital da Providência é que a maternidade do hospital
precisará mudar de local. O prédio do

antigo Hospital Santa Helena não possui estrutura física adequada para o funcionamento do local, com problemas
no sistema elétrico, infiltração e falhas
estruturais como corredores estreitos e

PN

um único elevador. A saída encontrada
pela direção é aumentar dois andares
na estrutura da sede do hospital, obra
que vai demorar aproximadamente dois
anos.
Fonte/Foto: Bem Paraná

Professores do Paraná suspendem
indicativo de greve

Os professores das escolas estaduais
do Paraná decidiram suspender o indicativo de greve da categoria, marcado para
a próxima quarta-feira (13). A decisão foi
tomada em Assembleia realizada neste
sábado (9), em Curitiba. Os professores
e funcionários de escola filiados à APPSindicato — entidade que representa os
trabalhadores em educação da rede estadual de ensino — decidiram pela suspensão do indicativo de greve. A decisão
veio após o governo apresentar uma
proposta em que, entre outras coisas, se
comprometeu em aplicar o percentual de
7,11% aos salários dos professores em
maio (relativo a correção do valor do Piso
Salarial Profissional Nacional) e implementar 30% de hora-atividade para o início de agosto deste ano e dar continuidade da negociação para a efetivação dos
33% de hora-atividade até o final do ano.
A APP também reclamava do não en-

vio à Assembleia Legislativa do Paraná
(Alep), no ano passado, de um projeto
de lei com alterações no plano de carreira dos funcionários nos termos negociados com o sindicato. O governo voltou atrás e protocolou na sexta-feira (8),
a proposta na Assembleia. O Executivo
também enviou outra proposta acordada
com os educadores. Trata-se do projeto
de lei que faz a adequação no Plano de
Carreira do Quadro Próprio do Magistério
(QPM) ao que define a Lei do Piso sobre
a destinação de 1/3 da jornada dos professores para a hora-atividade.
Para a categoria, se houver retrocessos no processo de negociação, os
trabalhadores voltarão a retirar um novo
indicativo de greve. E é por isto, inclusive, que se votou pela manutenção do
estado de greve (que já vem desde o
ano passado). Além disso, foi aprovada uma paralisação estadual em 24 de

PUCN

abril, dia que integra a greve nacional de
três dias organizada pela Confederação
Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE). Também foi definido pelos
educadores que o sindicato manterá um
acompanhamento cerrado da tramitação
dos dois projetos enviados à Alep.

As precárias instalações, agravadas
pela superlotação, geram muitos problemas no ambiente do minipresídio de
Apucarana. O quadro foi discutido numa
longa reunião concluída no início da noite de anteontem, no gabinete do prefeito
Beto Preto.
A audiência foi agendada pelos juízes
das varas criminais da Comarca de Apucarana, José Roberto Silvério e Osvaldo
Soares Neto, e pela presidente do Conselho Comunitário de Segurança, Ana Maria
Shimidt. Da discussão também participaram o presidente da Acia, Jayme Leonel;
a chefe do Núcleo Regional de Educação,
professora Maria Onide Balan Sardinha;
o superintendente da 17ª Subdivisão Policial de Apucarana, Édson José Sanches
Antunes (representando o delegado-chefe Valdir Abraão) e os secretários Hélio
Kissina (saúde), Fernando José de Freitas
(educação), Márcia Regina de Soyuza
(Assistência Social) e o Procurador do
Município, Paulo Sérgio Vital.
João Victor Fujimoto e Maércio Sita,
do Departamento Penitenciário (Depen),
explicaram que a Secretaria de Justiça
está assumindo a administração de todo

Suely Deguti

o sistema prisional no Estado. “Em Apucarana já assumiram 29 de um total de 44
agentes penitenciários que irão atuar no
minipresídio”, informou Fujimoto.
De acordo com ele, de imediato estão
sendo planejadas algumas ações, para
viabilizar um ambiente melhor para os encarcerados. “Queremos ceder uniformes
para todos, implantar o café da manhã,
garantir assistência médica e odontológica periódica e aulas para conclusão de
estudos”, anunciou Fujimoto.
As medidas têm o aval do Judiciário e
do Conselho Comunitário de Segurança,
que agora buscam o apoio da Prefeitura
do Município e da sociedade civil organizada, através da Acia e de outras instituições como a subseção local da OAB.
“A penitenciária deve ser construída em
Apucarana, mas enquanto não dispomos dessa estrutura precisamos somar
esforços para amenizar os problemas no
minipresídio”, avaliou o juiz José Roberto
Silvério.
ASSISTÊNCIA MÉDICA - Na reunião, o
prefeito Beto Preto assegurou que o Município vai garantir a liberação de medicamentos requisitados via receituário. Ele

também garantiu que a Autarquia de Saúde irá colocar dentistas à disposição para
atendimento periódico no minipresídio. E,
em relação à educação, Beto Preto disse
que a prefeitura também pode colaborar,
se houver um espaço físico apropriado.
A proposta de técnicos do Depen é
dispor de parcerias com o empresariado
e instituições de Apucarana para a aquisição de máquinas de panificação. “Os próprios detentos podem produzir os pães
para consumo interno”, argumentou João
Victor Fujimoto.
Quanto aos uniformes, a idéia é obter
recursos para a compra de trezentos kits,
incluindo camisetas, calças e bermudas,
para fornecer aos detentos da ala masculina (atualmente são 214) e da ala feminina
(18).
Também está sendo negociado com
a empresa que venceu a licitação (Seju)
para fornecimento de marmitas, para que
a alimentação seja preparada em Apucarana. Atualmente, as marmitas são preparadas em Bandeirantes e o almoço chega
às 8 horas, enquanto que o jantar é entregue às 15 horas. O objetivo é evitar a
deterioração dos alimentos.

A polêmica envolta do projeto que
tramita na Câmara de Apucarana sobre o fechamento de supermercados
aos domingos na cidade de Apucarana, ganhou destaques na Imprensa de
Apucarana e em pauta nas entidades
que abordam o tema. Acontece que
o projeto do Vereador Luiz Magalhães
(PT), ganhou notoriedade na sociedade civil organizada, pois muitos donos
de mercados sem o grande poder capital das grandes redes, vieram até o
mesmo, propor tal mudança tanto para
facilitar o rendimento dos funcionários,
menores despesas com horas extras,
folgas e energia elétrica dos estabelecimentos, e uma maneira de poupar

o domingo sagrado de cada família. A
igreja se mostrou favorável ao fechamento dos estabelecimentos, pois estava perdendo os fiéis aos domingos,
pois famílias inteiras deixam de comparecer as celebrações matinais nas igrejas de Apucarana, sendo até comentado nas missas pelos padres de nossa
diocese.
A intenção segundo o autor do projeto, é discutir a melhoria neste seguimento em Apucarana, pois quem vai
comprar seus produtos, pode fazer até
as 22 horas durante a semana, e escolher qualquer dia para fazer compras.
Agora seria desumano, os funcionários
terem que cumprir metas e bancos de

horas para satisfazerem as necessidades empresariais de seus patrões, e
muitos não concordam com os patrões
e nem com o sindicato da categoria.
Apucarana não perde em nada para
as demais cidades que mantém ainda,
seus supermercados abertos aos domingos, e não são todos que aderem
a esta prática, principalmente os menores nas pontas de vilas. Nenhuma
cidade vizinha vai arrebanhar nossos
consumidores para seus estabelecimentos. Quem prega isto, prega discórdia como é costumeiramente divulgado em certo órgão de Imprensa.
A Câmara deve rever a abertura dos
supermercados, e estabelecer critérios

para o nosso comércio voltar a crescer,
sem sugar o seu pobre funcionário que
quer ter seu dia de lazer. Pois tendo seu
dia de lazer, ele pode fomentar outros
seguimentos da economia local, como
restaurantes, lanchonetes, shopping,
clubes, etc. Será que os que defendem
aceitariam o desafio de trabalhar uma
semana no lugar de caixas e empacotadores para faturarem seus rendimentos, além de sentirem na pele o que é
não ter um domingo com a família e visitar a casa de Deus? Quem é contra,
vira massa de manobra de meia dúzia
de capitalistas que visam seus próprios
negócios, num mundo cada dia mais
capitalista e materialista.

Suely Deguti, especialista em sobrancelhas e Dermo-micropigmentação (Rua Osório Ribas de Paula 94. Ed Millenium
2° Sl 202).

Fonte: Prefeitura pucarana

Autoridades articulam melhorias
para encarcerados do minipresídio

“Os cardeais estão descontentes com a administração
da igreja”, disse o cardeal
Dom Otílio no Vaticano

Supermercados: abertura aos
domingos em Apucarana será
debate na Câmara

SOBRANCELHAS

Grossas, curvadas, fininhas... O que importa é que as sobrancelhas são a moldura dos olhos. E é incrível como uma
sobrancelha bem delineada faz a diferença.
Uma sobrancelha bem delineada, além de dar um aspecto
mais clean à aparência, sobrancelhas com traçado bem feito
são fundamentais para o bom resultado de uma maquiagem.
A primeira vez que se vai modelar as sobrancelhas, é preciso procurar uma especialista para que ela as defina em
harmonia com seu rosto.
A técnica para obter sobrancelhas bonitas é simples. Bastam uma pinça, um chumaço de algodão, escovinhas próprias e um creme hidratante.
Importante dizer é que sempre se deve levar em conta o
traçado natural e se guiar por ele. O melhor é que um profissional seja o primeiro a fazer esse trabalho, depois é só
seguir o modelo. Dessa forma, você não corre o risco de
arrancar pêlos a mais, nem de deixar as sobrancelhas desiguais. Lembre-se de que os pêlos demoram uns 15 dias para
crescerem de novo e, quando são muito arrancados, tendem
a desaparecer.
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Pedro Neto

É CHEGADA
A HORA DA
MORDIDA DO
LEÃO
PARTE II

De posse de todos os demonstrativos de rendimento, inclusive os informes fornecidos pelos bancos com os quais
possui relacionamento, pode ser iniciada a declaração. Não
esqueça ainda de juntar todos os comprovantes de despesas que teve no período. Caso o leitor já tenha a declaração
do ano anterior, poderá utilizá-la como ponto de partida: o
sistema irá recuperar todos os dados para que o preenchimento fique mais fácil.
Existem basicamente duas modalidades de declaração,
sendo a primeira com desconto simplificado de 20% sobre
os rendimentos e a segunda chamada como declaração
completa. A declaração simplificada é indicada para aqueles contribuintes que não tiveram, no ano de 2012, despesas relevantes com saúde, educação, previdência privada e
pensão alimentícia. Caso estas despesas tenham superado
20% dos rendimentos, é indicada a opção pela declaração
completa.
O Contribuinte não necessitará fazer cálculos para saber
o que é mais vantajoso. Uma vez digitados todos os dados,
o próprio sistema demonstrará tal informação, indicando o
valor de imposto a pagar ou a restituir em cada uma das
modalidades. Basta escolher a melhor.
Todas estas rápidas informações podem ajudar o contribuinte a cumprir com sua obrigação junto ao fisco até a data
limite, ou seja, até o dia 30/04/2013. Se você ainda está com
medo do leão, consulte seu contador, ou então acesse o site
http://www.brasil.gov.br/sobre/economia/imposto-de-renda/
e obtenha maiores informações.
Pedro Neto é Administrador, Contador e Especialista em
Finanças e Gestão. É ainda professor de Perícia Contábil na
Univale de Ivaiporã.
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Projeto Cinema e
Educação começa
dia 16 de março na
FECEA

PUCN

Orlando do Trânsito
foi nomeado na
Prefeitura de
Apucarana

PUCN

Laércio de Moraes
foi nomeado na
Câmara de
Apucarana

PUCN

Direção promoveu
mudanças na diretoria executiva do hospital da Providência

PUCN

Comando da PM e
vereadores discutem
melhorias na segurança do município
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A Faculdade Estadual de Ciências
Econômicas de Apucarana (Fecea) inicia no dia 16 de março uma nova edição do Curso de Cinema e Educação
– Uma Prática Pedagógica para a Ação
Docente. A abertura do projeto será
realizada às 14h30 no Auditório José
Berton, na Fecea, com entrada franca.
O curso prevê 16 encontros, em dois
sábados por mês. Os participantes receberão certificados.

O suplente de Vereador na Coligação
do Prefeito Beto Preto Seo Orlando do
Trânsito (PT do B), foi nomeado nesta
semana para ser membro do Iddeplan
e dar assistência na área do transito de
Apucarana. O suplente de Vereador vai
ficar como CC04 e seu decreto foi de
número 81/2013.

O ex-vereador suplente de Alcides
Ramos JR que assumiu a cadeira do legislativo no final do ano passado, após
a renuncia de Alcides Ramos que era
procurado pela Polícia por formação de
quadrilha e peculato, foi nomeado dias
atrás na Câmara de Apucarana. Laércio
de Moraes que já foi até presidente do
pode legislativo local, comentou que
dará suporte a base do prefeito Beto
Preto no legislativo. Seu cargo é um
CC01 e fica ligado ao gabinete do presidente Deco do (PR).

A direção do Hospital Nossa Senhora das Graças de Curitiba anunciou na tarde de ontem, que promoveu mudanças na diretoria executiva
do hospital da Providência, sua filial
aqui em Apucarana.
O Hospital que está envolvido em
uma série de denúncias investigadas
pelo Ministério Público não está mais
sendo administrado pelo executivo
Neilton Rodrigues de Souza.

Com a solicitação da Vereadora Telma Reis (PMDB), o Comando do 10º
Batalhão da Polícia Militar (PM) de Apucarana se reuniu com vereadores durante esta terça-feira (6) com finalidade
de discutir melhorias para a segurança
pública do município.
Durante a reunião o tenente coronel
Sérgio Luiz Ferreira dos Santos, revelou que o déficit de efetivo da corporação local é de 241 policiais, e por esse
motivo a atuação policial não é mais
eficaz.

