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PM de Arapongas ganha 
novas viaturas e reforço 
de policiais

Impasse entre concorrentes 
na disputa pela Associação 
dos Servidores de Apucarana

Na manhã desta segunda-feira-feira, 18, o prefeito Padre Beffa entregou cinco
novas viaturas para a renovação da frota de veículos da 7ª Cia Independente de
Polícia Militar de Arapongas. Na oportunidade também foram incorporados mais
20 policias militares no contingente local.
Em seu pronunciamento o prefeito lembrou que o benefício foi possível graças ao
repasse de viaturas feito na semana passada, pelo governador Beto Richa.

A Associação dos Servidores 
Públicos de Apucarana (ASP-
MA) realiza na próxima sexta-
feira (22/03), das 7h30 às 17 
horas, no pátio de máquinas 
da prefeitura, eleição para es-
colha da nova diretoria para o 
triênio 2013-2015. O embate 
entre dois grupos concorren-
tes esquentou, com a Chapa 
entre Branco e Zezão em Apu-
carana.
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Crime contra economia popular é investigado 
em Apucarana

Carro invade calçada e bate em veículo em 
Jandaia; motorista foi detido

Um jovem foi detido após 
atear fogo a dois 
veículos da própria 
família em Arapongas

Um homem 
morreu atropelado 
por um trem em 
Califórnia

O Ministério da Fazenda emitiu 
uma nota na última semana infor-
mando que o modelo de negócios 
da Telexfree, empresa que anuncia 
ser detentora de tecnologia VoIP 
(telefonia por internet), sugere um 
esquema de “pirâmide financeira” 
– o que é crime contra a econo-
mia popular. O alerta pegou mui-
tos apucaranenses de surpresa, já 
que representantes desta empresa 
promovem desde o final de 2012 
uma série de reuniões na cidade 
com o recrutamento de pessoas 

interessadas em entrar no esque-
ma. 

Em entrevista na 98 FM nesta 
segunda-feira (18), no programa 
Fala Cidade com Luiz Magalhães, 
o proprietário da empresa em Apu-
carana confirmou que há uma in-
vestigação a nível nacional, mas 
que em Apucarana não há prática 
de crime algum, ele ainda criticou 
o repórter que fez uma gravação 
do mesmo sem saber e colocou 
no ar sem sua autorização em uma 
emissora de Apucarana.

Na noite de sábado (16), um veículo Pas-
sat, de cor vermelha teria invadido a calça-
da de uma residência na Rua Roberto Fa-
rinazzo em Jandaia do Sul e abalroando a 
lateral direita de um  veículo FIAT UNO. Ao 
abordar o condutor do veiculo, os policiais 
constataram que o mesmo não possui CNH 
e apresentava sinais de embriaguez alco-
ólica. Ao realizar o teste de alcoolemia foi 
constatado 1,53 MG/L. Ele foi conduzido a 
Delegacia de Policia local e o veículo libera-
do para um condutor habilitado.

Em patrulhamento pelo distrito de São 

José, a Polícia Militar deteve mais dois mo-
toristas por conduzir veículo sob infl uencia 
de álcool. Por volta de 1h10 da madrugada 
de domingo (17) ao abordar um Gol que 
trafegava em zigue-zague, foi constatado 
visivelmente que o condutor de 33 anos 
apresentava sintomas de sonolência, odor 
etílico e desequilíbrio. Foi realizado o tes-
te de alcoolemia e constatado 1,03 mg/l. 
Ao checar documentação do condutor foi 
verifi cado que o mesmo não possui CNH. 
Diante dos fatos foi apreendido o veículo, 
dado voz de prisão ao mesmo e encami-

nhado para a Delegacia de Polícia de Jan-
daia do Sul.

Logo em seguida, no mesmo local, os 
policiais notaram que o condutor de uma 
motocicleta Honda CG Titan, estava com 
difi culdades para pilotar a mesma. Confor-
me informações da Polícia Militar, ao ser 
dado voz de abordagem foi constatado 
que o condutor apresentava sintomas de 
embriagues sendo que este se recusou a 
fazer o teste de alcoolemia. Diante dos fa-
tos foi apreendido o veículo e dado voz de 
prisão ao homem de 35 anos.

Após incendiar carro e moto de 
família, jovem é preso em Arapon-
gas

Um jovem foi detido após ate-
ar fogo a dois veículos da própria 
família nesse sábado (16), na Vila 
Aparecida, em Arapongas. O pai 
precisou acionar a Polícia Militar 
para evitar que a confusão tomasse 
maiores proporções.

Segundo informações da PM, o 
morador de uma residência, locali-
zada na Rua Marmota, contou que 

o filho havia incendiado uma moto-
cicleta e um VW Gol. O primeiro ve-
ículo ficou completamente destru-
ído, já o segundo registrou danos 
da parte traseira.

O rapaz ainda ameaçou colocar 
fogo na residência da família, mas 
acabou se escondendo no quarto 
com a chegada da polícia. Ele re-
cebeu voz de prisão e foi encami-
nhado à Delegacia de Polícia Civil 
para as providências cabíveis.Fon-
te: 7ºCIA Arapongas

Homem morre após 
ser atropelado por um 
trem em Califórnia

Um homem morreu 
atropelado por um trem 
na madrugada deste 
domingo em Califórnia. 
Israel Domingos Ribei-
ro, de 27 anos, foi atin-
gido por uma composi-
ção da América Latina 
Logística (ALL) e mor-

reu na hora.
O corpo foi encami-

nhado ao Instituto Médi-
co Legal (IML) de Apu-
carana.A Polícia Militar 
(PM) não soube infor-
mar as circunstâncias 
do acidente. O caso 
foi repassado à Polícia 
Civil (PC) também de 
Apucarana que vai apu-
rar o que aconteceu.

CISVIR APROVA PARCELAMENTO DE DÍVIDAS
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Durante o patrulhamento nes-
te domingo (17), a equipe rece-
beu denúncia de dois elementos 
em atitude suspeita Rua 11 de 
Fevereiro - Bairro São José em 
Marilândia do Sul, em uma mo-
tocicleta e ao serem abordados, 
empreenderam fuga.

A equipe tentava manobrar a 
viatura para retornar,  e visualizou 
a moto com os dois suspeitos 
no chão, e ao chegar no local foi 
encontrado uma arma de fogo ca-
libre .22, marca Berman. Imedia-
tamente foi isolado o local e acio-
nado a PRF e solicitado apoio do 

SAMU, vindo até o local um heli-
cóptero do GRAER onde ambos 
os suspeitos foram encaminha-
dos ao hospital da providência de 
Apucarana. A equipe confeccio-
nou boletim, apreendeu a arma 
de fogo, e entregou na delegacia 
para as providencias cabíveis.

Um princípio de re-
belião foi registrado no 
início da manhã desta 
segunda-feira (18), na 
Delegacia de Polícia Civil 
de Arapongas. Por volta 
das 10h30, as forças po-
liciais tentavam conter a 
confusão.

De acordo com infor-
mações preliminares, a 
ocorrência movimentou 

equipes da Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros e Guarda 
Municipal. Familiares 
dos detentos também 
estavam no local aguar-
dando notícias sobre a 
ocorrência.

O delegado Pedro Lu-
cena deve falar com a 
imprensa, assim que a 
situação for controlada.

Na manhã desta segunda-feira-feira, 
18, o prefeito Padre Beffa entregou cin-
co novas viaturas para a renovação da 
frota de veículos da 7ª Cia Independen-
te de Polícia Militar de Arapongas. Na 
oportunidade também foram incorpora-
dos mais 20 policias militares no contin-
gente local.

Em seu pronunciamento o prefeito 
lembrou que o benefício foi possível 
graças ao repasse de viaturas feito na 
semana passada, pelo governador Beto 
Richa em solenidade durante a Movel-
par 2013. Padre Beffa também desta-
cou que a administração municipal tem 
se empenhado em contribuir cada vez 
mais, para que a segurança pública seja 
reforçada e não vai medir esforços, para 
continuar proporcionando mais tranqüi-
lidade para a população araponguense.

Ao entregar as chaves das viaturas 
modelo Renault e dar as boas vindas 
aos novos soldados, o prefeito desejou 
aos policiais que utilizem os veículos da 
melhor forma possível em prol da segu-
rança e de sua própria operacionalida-
de.“Segurança pública é uma soma de 
esforços, cujos resultados podem ser 
vistos, quando todos se unem em tor-
no de melhorias para o setor”, disse o 
prefeito, acrescentando que o número 
de viaturas e policias ainda não é o su-
fi ciente, mas ameniza o problema que 

Arapongas sempre enfrentou com a fal-
ta de uma estrutura maior, para garantir 
uma segurança pública a contento da 
população.

 O comando da 7ª Cia Independente, 
informou que a renovação da frota pos-
sibilita a melhoria operacional e motiva 
a atuação dos policiais, informando que 
as cinco viaturas e os novos policiais 
já estão nas ruas cumprindo seu papel 

de zelar pela segurança e tranqüilidade 
da população. A cerimônia também foi 
acompanhada pelo presidente do Con-
selho Comunitário de Segurança, De-
vanir Estrada, o comandante da 7ª Cia, 
major José Luiz, secretários municipais, 
vereadores e comunidade em geral. Na 
oportunidade, também foi efetuada a 
entrega de uma ambulância para a se-
cretaria municipal de Saúde.

Jovens são presos com 
ajuda de helicóptero em 
Marilândia do Sul
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Princípio de rebelião em delegacia 
movimenta forças policiais em Arapongas

PM de Arapongas ganha novas 
viaturas e reforço de policiais

Victor Hugo Magalhães editor-chefe 
do Jornal Apucarana Notícias com a 
modelo e ex-panicat Aryane Steinkopf 
em Arapongas

Custos da 
violência 
Urbana

Não compreende apenascrimes, mas todo o 
efeito que provocam nas pessoas e nas regras 
de convívio na cidade. A violência Urbana inter-
fere no tecido social, prejudica a qualidade das 
relações sociais, corrói a qualidade de vida das 
pessoas. Ganguesurbanas, pichação, depreda-
ção do espaço público, trânsito caótico, praças 
malcuidadas, sujeira,formam o quadro de perda 
de qualidade de vida. O tráfi co de drogas, a rami-
fi cação mais visível do crime organizado, acentua 
esse quadro, principalmente nas grandes e pro-
blemáticas periferias. Uma das causas da violên-
cia urbana é o próprio espaço urbano. Nas perife-
rias sejam elas de cidades de grande, médio ou 
pequeno porte, nas quais a presença do Poder 
Público é fraca, o crime consegue se instalar mais 
facilmente. 

Estudos recentes apontam o desemprego 
de regresso- quandoo jovem procura o primeiro 
emprego objetivando sua inserção no mercado 
formal de trabalho, e não obtém sucesso- tem re-
lação direta com o aumento da violência, porque 
torna o jovem mais vulnerável ao ingresso na cri-
minalidade. Na verdade, o subemprego ou o de-
semprego propriamente dito, mexe com a auto-
estima do jovem e o faz pensar em outras formas 
de conseguir espaço na sociedade, de ser, enfi m, 
reconhecido. Sem conseguir entrar no mercado 
de trabalho, o jovem recebe estímulo forte para o 
consumo. Sem modelos próximos que se contra-
ponham ao que o crime organizado oferece, um 
indivíduo em formação torna-se mais vulnerável, 
presa fácil para os mafi osos do crime. Percebe 
se também que o tráfi co de drogas, por si só, é 
também fator relevante no aumento de crimes 
violentos. As taxas de homicídios, por exemplo, 
são elevados pelos acertos de contas, chacinas e 
outras disputam entre trafi cantes rivais. 

Mário Sérgio Nicolau é Coronel aposentado da 
PM do Paraná, ex-comandante do 10º BPM de Apu-
carana.

polícia

Mario S. Nicolau



editorial
“Estou tão revoltada que 
perdi meu fi lho Francisco na 
mão desses bandidos, a Po-
lícia não conseguiu prender 
ninguém até agora”, palavras 
da Mãe do Engenheiro Chico 
Marchi morte na última 
segunda-feira (11).
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Fez uma semana a morte do enge-
nheiro civil Francisco Marchi, 33 anos, 
em Apucarana. No domingo foi realiza-
da a missa de 7º dia da morte do com-
panheiro Chicão Marchi. Infelizmente 
até o momento a Polícia de Apucarana 
não conseguiu prender os dois suspei-
tos da morte do Chicão. Na semana 
passada o AN Notícias divulgou uma 
informação da P/2 que duas pessoas 
foram detidas para averiguação e infe-
lizmente não tinham as mesmas carac-
terísticas dos meliantes.

A presidência da Associação Comer-
cial e Industrial de Apucarana (ACIA) vai 
realizar nos próximos dias a sua eleição 
para mudança da diretoria da entidade 
para o próximo biênio 2013/2015. O 
presidente Jayme Leonel pode passar 
o bastão para o empresário JR Serea 
comerciante da Avenida Curitiba e atual 
vice-presidente da ACIA.

JR Serea fi cou famoso em Apucara-
na por ter criado o Observatório Social 
em Apucarana e ter fi cado a frente do 
órgãos há dois anos atrás.

A Prefeitura Municipal de Arapongas 
agradece aos 67,85% dos contribuintes que 
já efetuaram o pagamento do IPTU/TSU 
2013, arrecadando, até o momento, um 
total de R$ 8.856.241,41, restando 30,26% 
de lançamentos a vencer, num valor de R$ 
4.602.179,48 e 1,89% de inadimplência, num 
valor de R$ 287.351,00, totalizando 100%. 
O valor arrecadado exclusivamente com o 
IPTU até o momento foi de R$ 3.427.145,73, 
porém este valor não é liquido, uma vez que, 
por força de lei, 40% são divididos entre as 
secretarias de Saúde e de Educação.

Morte do Engenheiro 
Francisco Marchi
em Apucarnana

ACIA vai realizar 
nova eleição na
próxima semana

Prefeitura de Ara-
pongas agradece 
aos 67,85% dos 
contribuintes que já 
pagaram o IPTU

www.annoticias.com.br
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O governador Beto Richa (PSDB) vi-
sitou a Movelpar na semana passada. 
Em entrevista coletiva à imprensa, fez 
elogios à feira. “A Movelpar é um orgulho 
para todos os paranaenses. É impres-
sionante a pujança que se vê aqui. A 
feira cresce, se fortalece e se consolida 

cada vez mais. É uma grande oportu-
nidade para se expor os produtos aqui 
fabricados. Arapongas é um polo move-
leiro que gera riqueza e muitas oportuni-
dades de emprego”, disse o governador.

Após a cerimônia, Richa percorreu os 
corredores da Movelpar acompanhado 

do presidente do Centro de Eventos Ex-
poara, Wanderley Vaz de Lima, além de 
diversas autoridades, entre elas, a presi-
dente da Câmara Municipal de Arapon-
gas, Margareth Pimpão Giocondo, e os 
vereadores Osvaldo, Angélica, Lita, Jair 
Milani, Lucas, Miguel Messias e Batata.
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É meus caros amigos leitores (as) 
mais uma vez a Câmara de Apucara-
na virou destaque negativo nos bas-
tidores da política da capital do Vale 
do Ivaí. Nas rodas políticas e princi-
palmente na Imprensa de Apucarana, 
os fatos divulgados são considerados 
gravíssimos, iguais ou até mais preo-
cupantes desde a época de Alcides 
Ramos JR (DEM) que estava no po-
der da casa e preso recentemente por 
peculato e formação de quadrilha. 

Novamente escândalos envolvendo 
funcionários da casa de leis de Apu-
carana ganha notoriedade, e olha que 
devem ter mais falcatruas dentro do 
poder legislativo Apucaranense nas 

gestões passadas. Se não fosse o 
MP de Apucarana investigar as gra-
ves denuncias de abuso de poder 
econômico, a atual legislatura que 
está só começando, ficaria exposta 
em tom de chacota de dar salários de 
marajás aos seus efetivos.

Se não é o papel dos Vereadores de 
fiscalizarem, e da Imprensa séria e o 
Ministério Público do Patrimônio Pú-
blico de Apucarana estar mais do que 
atuante nos últimos meses, colocan-
do a tona os problemas de desvios 
de dinheiro público, enriquecimento 
ilícitos, atos de improbidade adminis-
trativa, o povo ficaria com nariz de pa-
lhaço de novo em Apucarana e como 

marido traído, sempre o último a sa-
ber da verdade. 

Será que são somente estes acusa-
dos responsáveis por mais este es-
cândalo na Câmara? Teríamos mais 
envolvidos em esquema milionário 
dentro do poder legislativo Apucara-
nense?  Será que empresas que são 
contratadas sem ato de licitação, es-
tariam envolvidas em esquemas? 

A população deve saber a verdade, 
e o Ministério Público terá que correr 
para aprontar os documentos desta 
auditoria que foi instalada para apurar 
as maracutais da Câmara de Apuca-
rana, o que é inadmissível e lamentá-
vel.

Pelo que se ouve falar já tem gente 
grande querendo tomar doril e sumir
do mapa para não ter seus negócios
melados pelas investigações da Câ-
mara e da Promotoria. Alguns contra-
tos suspeitos, podem ser investigados,
principalmente os sem inexigibilidade
de licitação, seria um passo para o MP
pegar o grande peixe pela boca.

Os Vereadores precisam passar a 
limpo este passado tenebroso que es-
conde velhas raposas felpudas dentro
da Câmara de Apucarana. MORALI-
ZEM JÁ O LEGISLATIVO DE APUCA-
RANA, ANTES QUE TODOS SEJAM
JOGADOS NA MESMA VALA COMUM:
A DA CORRUPÇÃO!

Câmara de Apucarana tem que 
ter um verdadeiro pente-fi no 
para ter moralização

O SEU
 DINHEIRO O 
EO DINHEIRO 

DE SUA 
EMPRESA

Limpeza 
de pele

Suely Deguti

Pedro Neto

Poluição, poeira, vento, sol… Nossa pele sofre agressões 
diárias e aos poucos perde o viço natural. Logo começam 
os primeiros sinais de envelhecimento precoce e a limpeza 
de pele é um recurso simples para deixar a região mais sau-
dável. 

Outro aspecto no qual a limpeza de pele auxilia, e muito, são 
as remoções dos cravos e a prevenção das espinhas. Ao lim-
par os poros da pele, impedimos que impurezas se acumulem 
e que a infl amação aconteça. Mas cuidado, apesar deste tra-
tamento proporcionar uma limpeza profunda na pele, remover 
células mortas, prevenir o envelhecimento, ajudar na absorção 
de cosméticos de uso diário e parecer relativamente simples, 
ele não deve ser feito por qualquer um. Isso porque certos ní-
veis de infl amações (espinhas) não podem ser mexidos.

Suely Deguti atua com a técnica de cauterização a laser, 
em casos de peles com acne. Recuperação é imediata. Al-
guns pontinhos vermelhos podem aparecer inicialmente, 
mas eles logo somem. É imprescindível o uso de fi ltro solar 
e o ideal é associar a limpeza de pele com um tratamento de 
peeling de diamante ou ultrasson facial para um efeito mais 
duradouro.

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

Quando uma pessoa decide empreender, é fundamen-
tal saber um conceitoimportantequanto ao Capital aplica-
do.

Empreender e abrir um novo negócio não é fácil. Di-
versos são os pontos a serem considerados, tais como 
a vocação do empreendedor para o negócio, o conhe-
cimento do mercado pretendido, a necessidade de um 
bom planejamento, o capital necessário, entre outros. O 
Sebrae é hoje um grande parceiro para quem pretende 
seguir este novo caminho.

Foi justamente o Sebrae que alertou os empreende-
dores, mesmo que de uma maneira subliminar, quanto a 
uma grande dúvida referente ao Capital. Em uma recente 
propaganda, uma das empreendedoras afi rma “Dinheiro 
meu que é do negócio? É Complicado!”. Este é um dos 
pontos que mais deixa de ser observado pelos pequenos 
empreendedores e que muitas vezes impede seu cresci-
mento e sucesso.

Como se pode ver, a observação deste princípio é 
muito importante para a continuidade e o sucesso dos 
empreendimentos. Quando se misturam os “bolsos”, ou 
seja, os “patrimônios”, torna-se difícil mensurar se o ne-
gócio é realmente lucrativo. Portanto, é importante ter este 
princípio muito claro: o dinheiro do negócio não é seu! E 
nem o seu é do negócio.

Pedro Neto é Administrador, Contador e Especialista 
em Finanças e Gestão. É ainda professor de Perícia Con-
tábil na Univale de Ivaiporã.

Vereadores acompanham Vereadores acompanham 
visita de Richa à Movelparvisita de Richa à Movelpar

O MP começou a ouvir as pessoas 
envolvidas na denúncia dos Diários 
de Apucarana

Conseg fará reunião 
com Sociedade Civil 
Organizada de Apucarana 
na quinta-feira (21)

Impasse entre concorrentes na 
disputa pela Associação dos 
Servidores de Apucarana

O Ministério Público começou a ouvir as pessoas 
envolvidas na denúncia de supostas irregularida-
des com o Diário Ofi cial do município de Apuca-
rana. A prefeitura e um jornal da cidade iniciaram 
uma campanha para divulgação em massa de uma 
suposta prática de “enterro” de jornais ofi ciais, que, 
segundo eles, poderiam conter atos ofi ciais secre-
tos de administrações anteriores.

Algumas pessoas foram ouvidas e todas des-
classifi caram a denúncia afi rmando que as edições 
disponibilizadas a Autarquia de Serviços Funerários 
eram sobras de edições já distribuídas pela muni-
cipalidade.

A surpresa de todos é que o Ministério Público 
constatou que a prática de se usar jornais como 
preenchimento de caixões é normal e era feita tam-
bém com jornais diários da região, que também são 
diários ofi ciais de vários municípios do vale do Ivaí.

Os depoimentos dos últimos dias deve resultar 
no arquivamento da apuração.

O Conselho Comunitário de Segurança de Apucarana 
através de sua presidente, convoca todos os Conselheiros 
do Conseg Apucarana, Presidentes de Club de Serviço, Pre-
sidentes de Associações de Profi ssionais Liberais, Entidades 
Governanmentais e Não Governamentais, Conselhos Munici-
pais e Presidentes de Associação de Bairro para reunião no 
próximo dia 21 de março de 2013, às 18h 30min no Palacio 
do Comércio.

Assuntos:
Assinatura de Documento a ser entregue ao Secretário de 

Segurança do Estado do Paraná, no que tange ao estudo de 
reestruturação do Quadro Operacional da Policia Militar e da 
Policia Civil no Município de Apucarana.

Assinatura de Documento solicitando a Instalação do DE-
NARC no municipio de Apucarana.

A Associação dos Servidores Públicos de Apucarana (ASPMA) reali-
za na próxima sexta-feira (22/03), das 7h30 às 17 horas, no pátio de má-
quinas da prefeitura, eleição para escolha da nova diretoria para o triênio 
2013-2015. O debate entre dois grupos concorrentes esquentou, com 
a Chapa “Direitos Iguais”, do candidato José Benedito Luiz, o Zezão, 
alegando difi culdades em registrar concorrência no pleito. Ele apontava 
a Chapa “Trabalhadores”, do candidato Ananias Branco Gonçalves, o 
Branco, de ser o responsável pelo entrave. Branco, por sua vez, negou e 
frisou que “ele e nenhum outro membro de sua chapa poderia receber o 
registro da candidatura oponente, sob pena de ter a sua própria impug-
nada”. No Sindspa de Apucarana Branco deu uma coletiva e afi rmou 
que vai para a disputa contra Zezão e que a entidade esta com dinheiro 
em caixa para os investimentos que fi caram de serem feitos. Cerca de 
R$ 453.746,50 a (ASPMA) possui na conta, parte deste dinheiro é refe-
rente a uma permuta realizada com o município e a UTFPR/Apucarana. 

Formado por cerca de 300 associados, a ASPMA possui em sua 
maioria operários, mas também conta com servidores de praticamente 
todos os setores da administração municipal. As chapas que concor-
rem ao pleito são formadas por 31 pessoas. A estrutura é formada por 
titulares e vices, sendo presidente, secretário, tesoureiro, diretor cultural, 
diretor assistencial, diretor patrimonial, diretor esportivo, diretor social, 
procurador jurídico, bibliotecário, bem como Conselho Deliberativo (7 
pessoas) e Conselho Fiscal (3 pessoas). Terão direito a voto todos os 
associados em dia com a ASPMA até o mês de dezembro de 2012.

Fonte: Blog do Márcio - Foto: �NNotícias

Fonte: CONSEG �pucarana
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O volante Ramires, do Chel-
sea, ainda não se apre-

sentou à seleção brasileira que 
está em Genebra, onde enfrenta 
a Itália na quinta-feira.

O jogador deveria estar no 
mesmo voo que levou David 
Luiz, Oscar e Júlio César de Lon-
dres para Genebra --mesmo voo 
da reportagem da Folha.

Ofi cialmente, a CBF não co-
mentou o atraso do jogador. 
Mas é muito provável que ele 
seja cortado por causa de uma 
lesão muscular.

Ramires participou dos 90 
minutos do jogo entre Chelsea 
e West Ham, pelo Campeonato 
Inglês, mas sentiu dores na coxa 
direita, segundo a CBF.

O volante fi cou em Londres, 
em tratamento, e e será reava-
liado pela comissão técnica da 
seleção brasileira no fi nal de se-
mana. O Brasil joga com a Itália 
quinta-feira em Genebra, e só vai 
para Londres no sábado à tarde.

O técnico Luiz Felipe Scolari 
já perdeu o volante Paulinho, 
também por lesão. E não foi 

convocado um substituto. As
outras opções para o setor são
Luiz Gustavo, Jean, Fernando e
Hernanes.

O atacante Lucas, do PSG, 
também foi cortado por contu-
são. Para o lugar dele foi chama-
do o são-paulino Osvaldo. 

Fonte: UOL

O J.Malucelli venceu o Arapongas 
neste domingo por 3 a 0, no Estádio 
dos Pássaros pela terceira rodada do 
returno do Campeonato Paranaense. 

Com o resultado o Jotinha segue 
com 100% de aproveitamento no re-
turno e divide a liderança com o Lon-
drina, ambos com 9 pontos. Na clas-

sifi cação geral o Jota é o terceiro com 
26 pontos. O Arapongão que vinha de 
vitória fora de casa é o sexto com 17 
pontos e no returno o oitavo com três.

Os gols do jogo foram marcados 
por Potita de cabeça aos 14 min do 
primeiro e Alex Fragas também na 
primeira etapa. William aos 11 min do 

segundo tempo decretou o resultado 
fi nal.

Na próxima rodada o Arapongas 
encara o Paranavaí fora de casa e o 
J.Malucelli recebe o Coritiba no Eco-
estádio, os dois jogos acontecem na 
quarta-feira, o primeiro às 20:30h e o 
segundo às 19:30h.

Foram abertas as inscrições do tradicio-
nal Torneio de Maio de Futebol de Campo, 
em Apucarana e vão até o dia 03 de Abril. 
“Esperamos a participação de cerca de 
60 equipes, entre feminino e masculino”, 
prevê a secretária municipal de Esportes, 
Dione Gaspar.

Podem participar atletas a partir dos 16 
anos, mas com a devida autorização dos 
pais. Outro requisito estipula que os par-
ticipantes devem ter algum vínculo com 

o município, como moradia, emprego e 
estudo. Os interessados já podem pegar 
o regulamento na Secretaria Municipal de 
Esportes, que funciona anexa ao Ginásio 
de Esporte Lagoão.

As inscrições devem ser entregues pe-
los representantes de equipe até as 18 
horas do dia 3 de abril, também na Se-
cretaria de Esportes. A data do congresso 
técnico está marcada para dia 5 de abril, 
às 19 horas no Salão Nobre da Prefeitura.

Campeonato PaulistaCampeonato Paulista
Primeira FasePrimeira Fase

12ª rodada12ª rodada
São Caetano 1 x 1 PalmeirasSão Caetano 1 x 1 Palmeiras

São Paulo 3 x 2 OesteSão Paulo 3 x 2 Oeste
Ponte Preta 2 x 1 Atlético Ponte Preta 2 x 1 Atlético 

SorocabaSorocaba
Paulista 1 x 1 Botafogo-SPPaulista 1 x 1 Botafogo-SP

Campeonato CariocaCampeonato Carioca
Taça RioTaça Rio
Grupo AGrupo A

Vasco 0 x 1 Volta RedondaVasco 0 x 1 Volta Redonda
Grupo BGrupo B

Fluminense 1 x 0 Audax-RJFluminense 1 x 0 Audax-RJ

Campeonato ParanaenseCampeonato Paranaense
2º Turno2º Turno

3ª rodada3ª rodada
Paraná Clube 2 x 2 Atlético-PRParaná Clube 2 x 2 Atlético-PR
Toledo-PR 1 x 1 Rio Branco-PRToledo-PR 1 x 1 Rio Branco-PR
Nacional-PR 0 x 2 Londrina-PRNacional-PR 0 x 2 Londrina-PR

Operário 3 x 0 ParanavaíOperário 3 x 0 Paranavaí
Arapongas 0 x 3 J.MalucelliArapongas 0 x 3 J.Malucelli

�PUC���N�
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SONHOS DE 
MENINO 

O grande sonho dos meninos brasileiros e prin-
cipalmente aqueles de famílias mais pobres é ser 
jogador de futebol profi ssional. O Brasil conta com 
aproximadamente 1.000 clubes de futebol profi ssio-
nal  e  quase 31.000 jogadores registrados.  82% des-
tes jogadores recebem até 2 salários mínimos e tem 
gente que joga até de graça.Só 2% destes jogadores 
recebem acima de 12.000 mil reais.Mas aqueles que 
conseguem se dar bem em um dos times grandes do 
nosso futebol  e possuindo uma boa estrutura familiar, 
com certeza irá se dar muito bem fi nanceiramente, 
ele e toda sua família. Uma dica, principalmente para 
os  jogadores de times médios e pequenos, se esfor-
cem, dediquem-se o máximo possível nos treinamen-
tos, escutem com muita atenção seus comandantes 
e fi quem longe de todos os  tipos de droga e princi-
palmente, estudem, façam uma faculdade, um curso 
de línguas ou um  curso profi ssionalizante presencial 
ou a distância, hoje só não estuda quem não quer. A 
carreira de um futebolista geralmente é curta e quan-
do ela acaba pega muita gente de surpresa e daí vem 
à solidão, depressão e o sofrimento. Infelizmente um 
grande número destes jogadores morrem na miséria, 
geralmente de forma trágica, dependentes de drogas 
lícitas e ilícitas  e as vezes as duas juntas. 

Nelson Oscar é de Apucarana e atualmente chefe do 
INSS Apucarana. Foi jogador profissional na década de 
70 e 80 e passou por grandes clubes de SP e do PR.

Esporte

Nelson Oscar

Arapongas perde mais uma 
no Campeonato Paranaense

Prefeitura abre inscrições para o 
Torneio 1º de Maio

RESULTADOS JOGOS FINAL DE SEMANARESULTADOS JOGOS FINAL DE SEMANA

Fonte/Foto:  Futebol.P�

Fonte: Prefeitura de �pucarana | Foto: internet

Fonte/Foto: Prefeitura �pucarana 

Fonte/Foto: Prefeitura �pucarana 

O QUE VOCÊ SO-
NHA PARA O SEU 
FILHO? Os perigos 
da precocidade 

forçada Cláudio Silva
O fi lho de um amigo, a exemplo de tantos jovens, aos 

17 anos já cursa engenharia, e deverá estar formado aos 
20. Estarão, igualmente, preparados para enfrentar o clima 
alucinante das pressões e exigências, impostas por uma 
sociedade premida pela competição?  Algumas possíveis 
consequências da precocidade forçada são, por exemplo, 
não aprender a ser generoso e trocar experiências com os 
colegas, ter difi culdades para ser colaborativo e trabalhar em 
equipe; baixa tolerância a frustrações e críticas; construção 
de relacionamentos ingênuos; falta do senso de proteção 
emocional; perda da autocrítica e dos parâmetros da reali-
dade, dentre outras. Atitudes violentas, angústia, ansiedade, 
depressão, alcoolismo, drogas e mesmo desistência da vida, 
podem ser algumas das graves consequências ao não se 
saber lidar com frustrações por não se alcançar metas de 
performance. Ou mesmo, atingindo-as, o descontentamento 
pelo não alcance de ideais mais transcendentais como a au-
torrealização e a felicidade. Faça a pais sensatos a pergunta 
seguinte e teremos uma idéia da possível resposta: Você so-
nha com o seu fi lho no futuro apenas rico e famoso, ou feliz 
e realizado? Daí a importância da sensibilidade ao longo de 
todo o processo educativo, cuidando para que o educando 
vivencie cada etapa do seu desenvolvimento de forma natu-
ral e equilibrada, sem pressões e tensões.

*Cláudio Silva é mestre em Educação, ex- presidente da 
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-
-UNDIME/PR, foi Secretário de Educação de Apucarana-PR 
(gestões  2005-2008 e  2009-2012 ) e  Secretário  de  Ensi-
no  Superior ( 2012). 

AMOR, 
CUIDADO 
E DANOS 
MORAIS

ALUÍSIO H. FERREIRA

Questão intrigante envolve os casos de fi lhos que 
são reconhecidos por seus pais somente após proces-
so judicial. Daí surge uma situação interessante: Há a 
obrigação do pai em amar e cuidar do fi lho? 

O amor é algo que não se encontra no plano físico, 
não exigível juridicamente e até mesmo involuntário. Já 
o cuidado do pai para com o fi lho é situação que de-
corre da lei e da moral, porque são inerentes ao poder 
familiar, como o convívio, educação, cuidados, sus-
tento o que se revela como necessidade de atenção e 
acompanhamento de desenvolvimento.

Sobre isso, decisão paradigmática foi proferida pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), onde a Ministra Nan-
ci Andrighi, relatora do Recurso Especial n. 1159242, 
reconheceu que “amar é faculdade, cuidar é dever”. 
Assim, a omissão quanto a esse dever jurídico de cui-
dado é causa efi ciente para dar ensejo a uma indeniza-
ção por danos morais, conforme também se reconheu 
no julgado.

ALUÍSIO HENRIQUE FERREIRA. Advogado, sócio do 
escritório Ferreira, Carrero & Advogados. Professor em 
cursos de Graduação e Pós-Graduação em Direito. Es-
pecialista e Mestre em Direito. E-mail: aluisioferreira.
adv@gmail.com

Apucarana oferece áreas para 
nova sede da Receita Federal
 Ministério da Fazenda vai investir R$ 

2 milhões na construção de uma nova 
sede para a Receita Federal em Apuca-
rana. O anúncio foi feito pelo delega-
do da Receita Federal em Apucarana, 
José Sebastião Saconatto, em reunião 
com o prefeito Beto Preto.

Saconatto apresentou o projeto de 
edificação padronizada da receita Fe-
deral que, em Apucarana, prevê 327 
metros quadrados de área construída. 
“O investimento será de cerca de R$ 2 
milhões, na obra, mais equipamentos e 
mobiliário”, revelou.

Segundo ele, de acordo com os crité-
rios do Ministério da Fazenda, o terreno 
deve dispor de ao menos 25 metros de 
frente – com espaço para recuo - por 
40 metros de fundos, totalizando mil 
metros quadrados.

Atualmente, em seu horário de expe-
diente público, a Receita Federal aten-
de uma média de 150 pessoas por dia. 
“Precisamos de uma sede mais ampla 
e com área de estacionamento”, infor-
mou Saconatto.  

Utilizando recursos multimídia, o pre-
feito Beto Preto apresentou ao delega-
do regional da receita Federal, várias 
áreas que podem ser disponibilizadas 

pelo Município. “Queremos atender 
o Ministério da Fazenda o mais breve 
possível, para que a obra seja iniciada 
nos próximos meses”, assegurou Beto 
Preto.

Segundo ele, os terrenos ofertados 
serão vistoriados por equipe técnica 

do ministério, que agendará uma visita 
a Apucarana. Da reunião também par-
ticiparam o vice-prefeito Junior da Fe-
mac; o secretário da Fazenda, Marcello 
Augusto Machado; o secretário de go-
verno, Petrônio Cardoso; e o vereador 
Luciano Molina.    

Cisvir aprova parcelamento de dívidas 
dos municípios
O Conselho Deliberativo do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Vale do Ivaí e 
Região (Cisvir), integrado pelos 17 pre-
feitos, aprovou ontem o parcelamento de 
R$ 429 mil em dívidas dos municípios. De 
acordo com a proposta deliberada em 
reunião realizada no salão nobre da Pre-
feitura de Apucarana, os municípios têm 
até o dia 31 de março para renegociar 
seus débitos, em até quatro parcelas.

Segundo o presidente do consórcio 
e prefeito de Apucarana, Beto Preto, as 
pendências de 2012 somam R$ 847 mil 
e, deste total, R$ 80 mil em despesas 
realizadas ainda não foram reconheci-
das. “Buscamos orientação do Tribunal 
de Contas do Paraná, que recomendou 
a constituição de uma comissão para 
validação das dívidas e isso foi feito”, 
informou.    

A prefeita de Califórnia Ana Lúcia Ma-
zeto fez questionamentos acerca dos 
gastos realizados e das dívidas deixa-

das pela gestão anterior do consórcio. E, 
diante das dúvidas geradas, o presiden-
te do consórcio apontou a necessidade 
de uma auditoria das contas pretéritas. 
“É preciso cruzar dados do que foi co-
brado dos municípios e do consórcio”, 
avaliou Beto Preto.

Na reunião de ontem foi aprovada uma 
chamada de capital, parcelada em três 
vezes, para arrecadar R$ 140 mil. O re-
curso é destinado à cobertura de défi cit 
no consórcio.

Os prefeitos e seus representantes 
também deliberaram sobre a alteração 
de valores da tabela de serviços do Cis-
vir e sobre a inclusão de novos serviços. 
Estão sendo incluídos os seguintes pro-
cedimentos: endoscopia, colonosco-
pia, implantodontia, ortodontia, prótese 
dentária e eletroencefalograma, entre 
outros exames.  

Veja a tabela com os valores que as 
cidades consorciadas devem ao CIS-
VIR.

RESUMO DAS PENDÊNCIAS POR MUNICÍPIO REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2012, EM 31/12/2012 
MUNICÍPIO VALOR R$ 
APUCARANA 77.899,14 
ARAPONGAS 38.649,54 
BOM SUCESSO 47.666,02 
FAXINAL 149.883,29 
GRANDES RIOS 32.574,02 
JANDAIA DO SUL 13.732,82 
KALORÉ 40.581,36 
MAUÁ DA SERRA 48.296,33 
RIO BOM 15.661,23 
SABÁUDIA 27.213,25 
TOTAL 492.157,00 

Três titulares da seleção são cortados 
do amistoso contra a Itália nesta quinta



PolíticaVale do Ivaí “Estou na Movelpar como 
Prefeito pela primeira e talvez 
última vez”, palavras do Prefeito 
Beffa de Arapongas na Molvepar 
2013 se dirigindo ao Governador 
Beto Richa.
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Mandaguari
Na noite de sábado, 23 de março, Mandaguari 

vai receber o show de César Menotti e Fabiano, 
a dupla que deu visibilidade nacional ao serta-
nejo universitário. O show será realizado na Are-
na do Parque de Exposições de Mandaguari, a 
partir das 22 horas.

Jandaia do Sul
O Prefeito de Jandaia Dejair Valério (PTC), 

juntamente com o Diretor do Departamento de 
Obras e Serviços Municipais Damásio Gomes 
de Brito receberam esta semana técnicos da 
SANEPAR para a implantação do sistema de 
esgotamento sanitário no município e a obra co-
meçara dentro de 40 dias. A obra esta orçada 
em R$ 5.994.667,11 dinheiro este da Fundação 
Nacional da Saúde (FUNASA).

Bom Sucesso
O Prefeito Ná do Açougue (PSB) esteve pre-

sente na reunião do Cisvir em Apucarana na úl-
tima semana, e questionou as pendências das 
demais cidades com a entidade de saúde. Ná 
queria pagar as parcelas de dividas deixadas 
pelo seu antecessor com a maior urgência, e 
ainda pediu para que o CISVIR cobre menos no 
ultra-som, e foi advertido pela presidência que o 
valor pode já é pequeno, porém a qualidade não 
será das melhores, disse Beto Preto para Ná.

Faxinal
O Secretário de Saúde de Faxinal Francisco 

Raul disse que a cidade pode ser a que mais 
deve para a entidade do CISVIR, e que se fosse 
o caso, era para a presidência tirar o município 
do convênio para que os demais municípios não 
sejam prejudicados, houve discussão sobre a 
polêmica e os valores de Faxinal são avaliados 
em mais de R$ 145 mil reais em repasses atra-
sados.

Ivaiporã
O Instituto de Saúde Bom Jesus (ISBJ) de 

Ivaiporã deu início ao processo de instalação 
do aparelho de ressonância magnética Achieva 
1.5T Philips, no sábado, dia (16). O aparelho, 
adquirido pelo ISBJ em parceria com a Clínica 
Ultramed de Londrina, será instalado na Policlí-
nica Kawano e se juntará aos equipamentos de 
imagem existentes. Dessa forma, o ISBJ torna-
se referência no centro do Paraná.

Mais uma grave denuncia foi protoco-
lada na semana passada ao Ministério 
Público do Patrimônio Público de Apuca-
rana, no Observatório Social e na Presi-
dência da Câmara Municipal de Apucara-
na, contra quatro funcionários de carreira 
do poder legislativo de Apucarana.

A denuncia partiu por parte do Vereador 
Vladimir José da Silva (PDT). Segundo o 
edil  todas as provas da acusação foram 
entregues ao promotor Eduardo Cabrini 
e estão baseados em testemunhos, do-
cumentos em arquivo e no relatório de 
uma inspeção realizada pelo Tribunal de 
Contas no estado em Outubro de 2012. 
Segundo Vladimir o servidor José Carlos 
Sabino teria se apropriado de FGTS de 
funcionários, estaria envolvido em um 
caso de diárias frias, devolução de salário 
de servidores, teria recebido gratifi cação 
salarial de forma irregular e teria partici-
pação em irregularidades na compra de 
combustível, pagamento de licença prê-
mio, irregularidades em licitações e su-
perfaturamento na reforma do prédio da 
Câmara. Além de ter o maior salário da 
Câmara algo em torno de R$ 22 mil reais 
por mês. 

Outra funcionária denunciada pelo Ve-
reador foi Selma Eluíza Champan a qual 
foi acusada de co-participação no des-
vio de dinheiro público, no recolhimento 
indevido de INSS e retenção intencional 
de contribuição previdenciária para bene-
fi ciar outros servidores, e que ela omitia 
publicações legais da Câmara e ainda 
fazia defesa ferrenha dos interesses de 
seu grupo dentro da casa. Sendo que seu 
salário poderia girar algo em torno de R$ 
12 mil reais mensais.

O terceiro denunciado pelo Vereador 
é o servidor Julio César Ravazzi Santos, 
acusado de promover irregularidades na 
comissão de licitação da Câmara, como 
fraude em concorrências, licitações dirigi-
das e dispensas irregulares de licitação. 
Ainda acusou o servidor de ocultar docu-
mentos públicos da Câmara e por prevari-
cação.Seu salário pode estar em torno de 
R$ 20 mil reais por mês. 

Por conta destas denúncias, os três ser-
vidores denunciaram o advogado da casa 
Wilson Penharbel por supostas irregulari-
dades enquanto era cedido pela Câmara 
ao escritório local da Junta Comercial de 
Apucarana. No fi nal da tarde de sexta-fei-
ra (15) os três servidores denunciados por 
Vladimir (PDT), foram para o Ministério Pú-
blico fazer a denuncia ao Promotor Eduar-
do Cabrini,  conforme nossa reportagem 
registrou a chegada dos mesmo ao MP.

José Carlos Sabino que era diretor da 
Câmara de Apucarana e teria recebido 
aumento salarial e Fundo de Gratifi cação 
na gestão de Alcides Ramos JR, foi des-
tituído do cargo de sistema de controle 
interno da Câmara juntamente com José 
Marcelo de Souza e Ivan Lucio na gestão 
do presidente Deco do (PR) no dia 06 de 
Fevereiro de 2013.

No mesmo dia 06/02 o presidente Deco 
deu aumento de 100% ao Advogado Wil-
son Penharbel, como controlador interno 
da Câmara de Apucarana, concedeu au-

mento de 30% para o servidor Julio Cesar 
Ravazzi e 20% para a servidora Selma 
Eluiza Champan. Neste sábado dia (16) 
depois de toda esta polêmica no poder le-
gislativo de Apucarana, o presidente Deco 
decretou a revogação dos aumentos con-
cedidos por ele aos servidores no mês de 
Fevereiro (conforme publicação no Diário 
Ofi cial Tribuna do Norte da Câmara de 
Apucarana).

Deco (PR) pediu a abertura de uma Co-
missão Processante (CP) para investigar 
os servidores denunciados no Ministério 
Público de Apucarana, e afastou todos de 
suas funções.

Já o Promotor Eduardo Augusto Cabri-
ni que recebeu as denuncias do Vereador 
Vladimir (PDT), informou que irá acres-
centar aos autos das outras investigações 
que a Promotoria já realiza desde as de-
nuncias contra o ex-presidente Alcides 
Ramos JR (DEM), preso por peculato e 
formação de quadrilha, conforme o Mi-
nistério Público apurou e descobriu nas 
investigações. O Promotor acrescentou 
que algumas coisas já são iguais as suas 
investigações no MP, mas outras são no-
vas denuncias e ainda não teve tempo de 
olhar as novas denuncias que Vladimir 
(PDT) enviou ao MP.

Faltam ainda outros autos que a Promo-
toria está auditando, principalmente com 
áudios captados pelo Gaeco do Paraná, 
e outros servidores que não foram citados 
ainda nas investigações da Promotoria de 
Apucarana em Novembro de 2012.

Prefeitura vai notifi car a empresa Te-
fl an Terraplanagem e Pavimentação 
Ltda., responsável pela obra de pavi-
mentação da Rua Mário Bernadeti, que 
fi ca entre o Jardim Esplanada e a Vila 
Verde. A obra foi realizada a menos de 
5 anos, e já precisou ser recapeada na 
operação tapa buraco 2013.

Na última semana o vereador Valdecir 
Scoassabia (DEM), levou ao conheci-
mento dos demais vereadores, equipe 
de governo municipal e da população, o 
caso da rua Mário Bernadeti. “O asfalto 
é recente, tem menos de cinco anos, já 
teve que ser recapeado, busquei infor-
mação junto à prefeitura, e soube que 
ainda estava na garantia”, afi rma o ve-
reador.

O procurador jurídico do município 
Renato Borba, diz que a empresa será 
notifi cada, para que tome ciência situa-
ção, restitua o custo que a prefeitura já 
teve se ainda for necessária mais algu-
ma ação, no sentido de garantir a quali-
dade da obra, fi ca a cargo da empresa. 

De acordo com o chefe de ga-
binete da prefeitura, Eduardo Mi-
randa, será tomado a providência 
legal cabível, que é a notifi cação. 

O Prefeito eleito de Jandaia do Sul Dejari 
Valério o Carneiro da Metafa (PTC), falou 
ao Jornal Apucarana Notícias que não se 
preocupa com os adversários políticos que 
protocolaram uma denuncia de crime elei-
toral contra ele e o ex-prefeito José Borba 
(PP) no Ministério Público Eleitoral de Jan-
daia do Sul.

Carneiro que venceu as eleições e esta 
respondendo pelo processo de cassação, 
acredita na Justiça e diz não temer a Justi-
ça Eleitoral de Jandaia e do TRE-PR, pois 
confi rma que não deve nada na Justiça e 
que não teve participação como seus ad-
versários alegam no processo.

Carneiro da Metafa e o seu vice são 
acusados de terem se benefi ciado elei-
toralmente de conduta vedada durante o 
pleito, praticada pelo prefeito à época, o 
ex-deputado federal José Rodrigues Borba 
(PP). Ele sancionou duas leis que reajusta-
ram salários de 296 servidores municipais 
em setembro passado, um mês antes das 
eleições.

A defesa do prefeito de Jandaia anun-

Câmara de Apucarana passa por 
mais um escândalo e funcionários 
podem ser exonerados

Prefeitura notifi ca empresa 
responsável por asfalto

Carneiro da Metafa (PTC) disse que não 
tem medo da Justiça Eleitoral de Jandaia 
e do TRE-PR
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Projeto dos supermercados 
foi arquivado em Apucarana
A Câmara Municipal de Apucarana com suas co-

missões vieram nesta semana a arquivar o projeto 
de lei do Vereador Luiz Magalhães (PT), que visava 
fechar os supermercados aos domingos, foi derru-
bada por veto e retirada de pauta e arquivada pela 
presidência, com isso fica agora o Prefeito Beto Pre-
to (PT), responsável por definir o que irá acontecer 
aos supermercados de Apucarana, haja vista que, 
foi uma promessa de campanha de Beto Preto em 
ajudar os funcionários de Supermercados com seu 
fechamento aos domingos.

Igreja era favorável ao projeto e Bispo 
lamentou arquivamento
O projeto que visava dar um dia de descanso aos 

trabalhadores de supermercados, onde o trabalhador 
(a) não consegue ir para a Igreja aos finais de sema-
na, teve apoio irrestrito da Igreja católica e evangéli-
ca de Apucarana. A diocese de Apucarana na pessoa 
do Bispo Dom Celso, elogiou a atitude de Luiz Maga-
lhães ao defender tal posição, mas lamentou que a 
Câmara arquivasse o projeto, e agora a Igreja espera 
uma posição positiva de Beto Preto (PT).

Escândalos da Câmara de Apucarana 
já eram esperados pelos pares da casa
As denuncias feitas pelo Vereador Vladimir (PDT) 

ao MP de Apucarana, sobre supostas irregularidades 
de funcionários do poder legislativo de Apucarana, 
deflagrou uma defesa de certo coroca desabrido da 
Imprensa, contra a atitude do parlamentar. Pelo jeito 
o mesmo deve estar muito preocupado com as inves-
tigações do MP que pode apontar para outro norte 
desta história triste que a Câmara está vivendo. Os 
fatos apurados pelo Vereador já eram esperados e 
demorou para que viessem à tona.

Maracutaia dentro da Câmara pode 
mostrar salários de marajás
Pelo que foi divulgado em certa emissora de rádio 

de Apucarana, mais envolvidos nos esquemas de al-
tos salários da Câmara de Apucarana devem apare-
cer. Outros nomes da política local e que estão fora 
do poder, devem estar envolvidos nos recebimentos 
de altos salários, e até racha de salários foi cogitado 
no Jornal da emissora. O MP deve pedir a devolução 
dos salários dos envolvidos da nova denuncia nos 
próximos dias em Apucarana. O fato novo pode ser 
considerado gravíssimo igual ou pior ao esquema en-
volvendo o caso de Alcides Ramos JR (DEM), preso 
por peculato e formação de quadrilha.

Ciretran com novo chefe nesta 
semana em Apucarana
O novo chefe da 15º Ciretran de Apucarana Ricardo 

Lima já deve começar os trabalhos nesta semana em 
nossa cidade. Lima que é filho do Vereador Gilberto 
Cordeiro (PMN), deve montar sua equipe  e melhorar 
os atendimentos nesta nova chefia. Dar mais agilida-
de aos atendimentos será um dos desafios para Lima 
resolver logo de cara em Apucarana.

Alcides continua detido na PEL de Londrina
Nesta semana mais um pedido foi negado pela de-

sembargadora Ligia Maejima que julga os pedidos 
de habeas corpus de Alcides Ramos JR (DEM), preso 
por peculato e formação de quadrilha detido na Pe-
nitenciária de Londrina. O ex-presidente da Câmara 
deve estar sabendo das novas denuncias que foram 
jogadas no ar nesta semana pelo Vereador Vladimir 
(PDT). Muitos falam nos bastidores que se Alcides 
Ramos abrir o bico, muita gente pode ser presa como 
ele foi. Será que isto irá acontecer? Quem viver, verá. 

Política
“Domingo é dia do Senhor, per-
demos o domingo por R$ 27,00 é 
uma vergonha em Apucarana”, 
palavra dos funcionários dos 
Supermercados na sessão da 
Câmara de Apucarana contra a 
abertura dos estabelecimentos 
aos domingos.

�pucarana

Prefeito de Jandaia do Sul Dejari Valério fala sobre seu processo na Justiça Eleitoral

Fonte/Foto: �N Notícias 

Fonte/Foto: Prefeitura MandaguariFonte: �N Notícias - Foto: Câmara �pucarana

ciou recorreu da decisão no Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-PR). O advogado Alu-
ísio Ferreira afi rmou que não há provas no 

processo de que houve benefício eleitoral. 
Carneiro continua no cargo até que o seu 
recurso seja julgado.
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O Prefeito de Lidianópolis Celso Antonio Barbosa 
(PP) mais conhecido como “Magrelo”, recebeu a 
reportagem do Jornal Apucarana Notícias e comen-
tou sobre seus 70 dias de mandato. Ele que já con-
seguiu uma retro-escavadeira do Governo Federal 
para dar sequencia nas obras de sua cidade. Ma-
grelo também comentou que adquiriu um ônibus 
zero KM para o transporte escolar. Ele tem o apoio 
do assessor do Senador Sérgio Souza (PMDB), o 
ex-prefeito de sua cidade Marcos Sobreira (PP).

Sobre a decisão da Justiça Eleitoral do Paraná 
deu uma penalidade aos seus adversários de cam-
panha. Magrelo quis deixar claro que não come-

morou a decisão contra seus rivais, pois mantém o 
respeito por eles. “Eles nos denunciaram e depois 
nós também os denunciamos, e não vou comemo-
rar isso, pois quem perde com isso é a nossa cida-
de. Hoje temos que ter cautela e manter o respeito, 
pois fomos colegas no passado, e atualmente te-
mos ideias diferentes, eles procuram seus espaços 
e eu e meu grupo procurarmos o nosso”, comentou 
Magrelo.

O adversário foi penalizado com multa eleitoral 
e inegibilidade por oito anos, Luiz Carlos da Silva 
(PR) pode recorrer no TSE em Brasília da decisão 
do TRE-PR.

O presidente da AMUVI Prefei-
to de Ivaiporã Carlos Gil (PMDB) 
deve convocar mais uma reunião 
da Associação dos Municípios 
do Vale do Ivaí em Apucarana. 
O encontro pode ser realizado 
na Prefeitura de Apucarana no 
salão nobre, espaço sempre 
concedido pelo município aos 
Prefeitos da região dia (22) no 
período da tarde a partir das 14 
horas.

O Prefeito Beto Preto de Apu-
carana achou que a data do dia 

22/03 é uma excelente data, pois 
na próxima semana será feriado 
e estava marcada para todo o 
final do mês os prefeitos se reu-
nirem na AMUVI que pode ter 
sessões itinerantes.

A primeira reunião foi realiza-
da em Ivaiporã com a vinda do 
Governador Beto Richa (PSDB). 
Nesta segunda os 26 Prefeitos 
vão discutir na pauta um assun-
to bastante comentado nesta se-
mana: A segurança Pública nos 
Municípios da AMUVI.

A atual administração de 
Beto Preto (PT) Apucarana, 
exonerou no dia 16/02 do 
cargo de procuradora jurídi-
ca, a irmã de Alcides Ramos 
JR (DEM), Ariane Ramos da 
Autarquia Municipal da Saú-
de, o motivo não foi divulga-
do, o cargo era um CC02. Já 
o irmão do vice-prefeito JR 
da Femac (PDT), foi nome-
ado no Cisvir de Apucarana 
como procurador jurídico da 
entidade, seu cargo é um 
dos principais do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde que 
tem Beto Preto como presi-
dente.

O Corpo de Bombeiros 
de Apucarana informou 
na tarde desta sexta-fei-
ra (15) que apenas duas 
casas noturnas da cidade 
conseguiram obter o cer-
tifi cado de vistoria, que 
atesta a regularidade do 
estabelecimento. Apenas 
as boates Imperium e Clu-
be da Melhor Idade (Clube 
da Etelvina Rei), em tese, 
poderiam estar em fun-
cionamento no município. 
As casas que atenderem 
neste fi nal de semana po-
derão ser interditadas pela 
prefeitura.

Prefeito de Lidianópolis 
falou com o Jornal Apu-
carana Notícias sobre 70 
dias de mandato

Cohapar e CAIXA entregamCohapar e CAIXA entregam  
as moradias no Distrito de as moradias no Distrito de 
AricanduvaAricanduva

p

Vale do Ivaí

Lidianópolis
O ex-prefeito de Lidianópolis Marcos Sobreira 

será o novo assessor do Senador Sérgio Souza 
(PMDB) na região do Vale do Ivaí. Sobreira que fi -
cou afastado por um bom tempo da Prefeitura no 
seu segundo mandato por motivo de saúde (de-
pressão), já está correndo a região do Vale para 
ver com os Prefeitos suas reivindicações para le-
var ao Senador de Faxinal.

Califórnia
A Prefeita Ana Mazeto (PSDB) participou da reu-

nião do Cisvir em Apucarana e reclamou das divi-
das herdadas por parte de seu governo. Segunda 
a Prefeita, o ex-prefeito Barrichelo (PP) deixou de 
pagar o CISVIR e deu dinheiro a mais da Prefeitu-
ra para o Consórcio, isto esta sendo apurado pela 
nova administração que não teve transição. Ana 
Mazeto disse que paga hoje se for o caso de ime-
diato a divida de Califórnia com o CISVIR para o 
município não fi car com fama de caloteiro.

Rio Bom
O Prefeito de Rio Bom Moisés Andrade (PSDB) 

falou com o Jornal Apucarana Notícias nesta últi-
ma sexta-feira (15) na reunião do CISVIR, e disse 
que a entidade não está quebrada. Rio Bom deve 
R$ 15 mil reais para o CISVIR e já efetuou o pa-
gamento de duas parcelas atrasadas que foram 
divididas em 12 meses. Moisés Andrade que já foi 
presidente da entidade, informou que dinheiro tem 
para entrar no Caixa, mas que muitos prefeitos vi-
vem de imprevistos, por isso que os pagamentos 
atrasam.

Borrazópolis
O Prefeito Didi (PSD) esteve em Brasília recen-

temente para manter contatos com Senadores, e 
Deputados que possuem laços com seu municí-
pio. O chefe do executivo disse para esta coluna 
recentemente, que a cidade vai virar um canteiro 
de obras, principalmente com recursos do Gover-
no Federal para a habitação. Várias obras estão 
sendo agilizadas em Borrazópolis, principalmente 
na construção de Creches. Didi vai participar esta 
semana de uma reunião em Apucarana da Amuvi 
no dia 22.

Ivaiporã
Nesta semana a reportagem do Jornal Apuca-

rana Notícias visitou a cidade de Ivaiporã e cons-
tatou que muitos munícipes estão descontentes 
com a qualidade do asfalto na cidade. Várias Ruas 
importantes do centro de Ivaiporã e principalmente 
dos desvios feitos na entrada da cidade, mostram 
que gestões anteriores deixaram a cidade em es-
tado lastimável. Basta agora o Prefeito Carlos Gil 
(PMDB) colocar a mão na massa para deixar a ci-
dade com cara de cidade, pois a sujeira de poeira 
que está, e as crateras que deparamos no centro, 
afastam turistas, clientes, e deixa a cidade como 
capital do buraco do Vale do Ivaí. A Prefeitura dis-
se que vai tomar as providências para sanar este 
terrível problema, tomará.

Presidente da Câmara Margareth 
Pimpão participou da Movelpar

A presidente da Câmara Municipal de Arapon-
gas, Margareth Pimpão Giocondo (PSD), participou 
da abertura oficial da feira Movelpar e destacou 
sua importância. “Trata-se de um evento de nível 
internacional que leva o nome de Arapongas para o 
mundo todo”, observou. Na quarta-feira Margareth 
recepcionou o Governador Beto Richa na Feira ao 
lado do Prefeito Beffa (PHS).

Secretário Berestinas comemorou 
resultados da Movelpar
Falando com o Jornal Apucarana Notícias na ex-

posição da Movelpar na Expoara de Arapongas, o 
Secretário de Indústria e Comércio de Arapongas 
elogiou a 9º Movelpar 2013, que bateu recordes 
de negócios nos cinco dias de feira. Irineu Beresti-
nas disse que só de impostos Arapongas vai fatu-
rar mais de R$ 85 milhões destes negócios. “Isso 
mostra a força do parque moveleiro de Arapongas”, 
comentou o Secretário de Beffa.

Beffa deu gafe na vinda de 
Richa em Arapongas
O Prefeito Padre Beffa (PHS) falou na vinda de Ri-

cha na Expoara de Arapongas na 9º Movelpar, que 
é uma alegria estar na feira novamente, pois ele já 
havia visitado todas as edições mais como Padre, 
e desta vez seria como prefeito, como primeira e 
última vez, todos caíram na risada, até Richa que 
não entendeu a gafe de Beffa que terá mandato de 
quatro anos. Ou seja, terá mais três edições para o 
Prefeito Beffa participar.

Beffa comemorou novas viaturas 
e pediu nova delegacia em Arapongas
O Prefeito Beffa (PHS) falou ao Governador que 

ficou grato pelas novas viaturas que a cidade de 
Arapongas ganhou do Governo do Estado, mas 
pediu ao líder máximo do estado do Paraná, que 
o mesmo olhe com carinho para a Delegacia de 
Arapongas. O local que cabe 30 presos, esta com 
mais de cem segundo o prefeito que está preocu-
pado com a superlotação na cidade dos pássaros, 
um mal que quase todas as grandes e pequenas 
cidades estão passando no momento. O pedido 
do Prefeito é salutar e precisa ser sanado e logo 
pelo Governador. Bem atento o Prefeito Beffa neste 
quesito.

Margareth fez várias nomeações 
nesta semana na Câmara
A presidente da Câmara de Arapongas Marga-

reth Pimão (PSD) fez várias nomeações de cargos 
comissionados na semana passada. Vários funcio-
nários (as) foram designados aos gabinetes dos 
Vereadores da casa. 

Prefeitura abre inscrições para 
contratações em Arapongas
A Prefeitura de Arapongas lançou em Edital de 

Processo Seletivo Simplificado (PSS) contemplan-
do 45 vagas para o cargo de Educador Infantil. O 
período de validade deste Contrato será de 1 (um) 
ano. As inscrições estão previstas para o período 
de 19 a 22/03/2013 e serão realizadas na Biblioteca 
Pública Municipal, localizada na Rua Mutum s/ nº 
(Praça Cacilda Becker) – Centro, das 9h00min às 
11h00min e das 13h30min às 16h30min. Todas as 
regras, informações e pré-requisitos para a partici-
pação deste Processo estão disponíveis no site da 
Prefeitura.
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Política
“Não vou admitir mudar a data para 
o pagamento das parcelas do Cisvir 
sem ser no dia 10 de cada mês, pois 
pago em dia”, palavras da Prefeita 
de São Pedro do Ivaí Regina Della 
Rossa na reunião do Cisvir em Apu-
carana na última sexta-feira (15).

�rapongas

“Eu sabia que o dia mais feliz da mi-
nha vida iria chegar”, disse emocionada 
a dona de casa Cleonice Onofre Do-
mingues, ao receber a chave da casa 
própria nesta sexta-feira (15), no Resi-
dencial Ipês, distrito de Aricanduva, em 
Arapongas. A mesma emoção tomou 
conta de outras 48 famílias que também 
vão se mudar para o residencial.

As 49 novas moradias foram entre-
gues pelo presidente da Cohapar, Mou-
nir Chaowiche, o gerente geral da CAIXA 
do município, Wilson Sfeir, e o prefeito 
de Arapongas, Padre Beffa. O conjunto 
foi construído em sete meses, com re-
cursos do Fundo de Arrendamento Re-
sidencial (FAR). O investimento passou 
de R$ 2 milhões.

Cleonice Domingues morava em uma 
casa de madeira alugada junto ao ma-
rido e cinco fi lhos. A condição era tão 
precária, que com as fortes chuvas 
a casa inundava. “Tive que mudar o 
posicionamento dos móveis para não 
apodrecer tudo”, disse. “Agora, com a 
economia do aluguel, vou arrumar o jar-
dim e deixar a casa do jeito que sempre 
sonhei”. 

Outra família que realiza seu sonho é 
a de Cícera e José Baruci. Eles cuidam 
dos três netos pequenos e pagaram 
aluguel a vida toda. “Nós sempre pen-
samos em construir, mas nunca tive-
mos condições. Conquistar nossa casa 
é uma felicidade sem fi m”, afi rmou ele.

Mounir Chaowiche aproveitou para 

fazer um balanço dos trabalhos do go-
verno do Estado na área da habitação 
de interesse social. “Já temos projetos 
em 381 municípios, levando qualidade 
de vida, promovendo o resgate social 
e gerando emprego”, afi rmou, reforçan-
do a importância da união estabelecida 
com o governo federal e prefeituras. 

O gerente Wilson Sfeir também citou a 
parceria de muito sucesso entre a Caixa 
Econômica e o governo do Estado. “O 
Paraná é referência em todo Brasil na 
questão de parcerias. Trabalhando com 

a Cohapar, temos certeza da entrega de 
moradias de qualidade”, afi rmou. 

No município – Além do Residencial 
Ipês, o município de Arapongas será 
benefi ciado com mais 600 moradias, en-
tre obras em andamento e em fase de 
projetos. Os investimentos no município 
superam R$31 milhões. 

“Nossos projetos não param por aí: 
já conversamos para trazer ainda mais 
empreendimentos para nossa cidade e 
distritos arredores”, disse o prefeito Pa-
dre Beffa. 

O governador Beto Richa entregou na úl-
tima semana (13/03), em Arapongas, mais 
22 viaturas para reforçar o policiamento de 
doze municípios da região Norte do Estado.

Ele destacou que a aquisição dos veícu-
los faz parte do programa Paraná Seguro, 
criado para oferecer condições adequadas 
de trabalho para as polícias.  Richa disse 
que o esforço para levar mais segurança à 
população já rende resultados.

Ele citou que medidas como a implan-
tação de uma Unidade Paraná Seguro em 
Londrina e o aumento do efetivo policial 
contribuem para reduzir signifi cativamente 
a criminalidade na região. 

O prefeito Padre Beffa, parabenizou o 
governador Beto Richa , pela atenção que 
vem dando aos municípios do interior e 
agradeceu a verba e os veículos recebi-
dos. Aproveitou a ocasião e fez algumas  
reivindicações. “ A Avenida Maracanã pre-
cisa sair do centro da cidade. Sabemos 
que está sendo estudado um desvio, mas 
pedimos que busque uma aceleração das 
obras. Também queremos a construção de 
uma nova unidade prisional”. Enfatizou o 
prefeito. 

O governador também lembrou que a 

primeira base descentralizada do Grupa-
mento Aeropolicial e Resgate Aéreo (Graer) 
foi instalada em Londrina para apoiar ope-
rações policiais e resgates de emergência. 
“Queremos uma polícia forte e equipada 
para trazer de volta a tranquilidade aos pa-
ranaenses”, disse Richa.

A entrega das viaturas ocorreu no centro 
de eventos de Arapongas, onde é realizada 
a 9ª edição da Feira de Móveis do Estado 
do Paraná (Movelpar). Richa visitou a expo-
sição e reafi rmou o compromisso em inves-

tir infraestrutura e qualifi cação profi ssional 
para o desenvolvimento do setor industrial.

O prefeito de Arapongas, Antônio Beffa, 
agradeceu os investimentos do governo 
estadual e disse que nunca o município 
deve uma relação tão boa com o executi-
vo estadual como atualmente. “São muitas 
obras, em áreas importantes, que demos-
tram o modo municipalista desse governo. 
Contamos com a ajuda do governador 
para que Arapongas volte a crescer e se 
desenvolver”, disse o prefeito.
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AMUVI vai realizar mais uma sessão nesta
semana em Apucarana

Em Arapongas, Richa entrega viaturas e 
reafirma apoio ao setor empresarial

Irmão de JR foi nomeado no 
Cisvir; Irmã de Alcides foi 
exonerada da Prefeitura

Vistorias em Boates 
foram realizadas nesta 
sexta-feira (15) e só 
duas passaram 
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