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IBGE prevê safra de grãos de
163,3 milhões de toneladas

A safra nacional de grãos de 2012 deve atingir
163,3 milhões de toneladas, 2% superior à obtida em

2011 (160,1 milhões de toneladas) e 1,6% maior do que a
estimativa de junho.  PÁG. 2

A votação de um novo
regulamento de gestão de
qualidade para a telefonia
fixa pelo Conselho Diretor
da Agência Nacional de
Telecomunicações (Ana-
tel) foi adiada por pelo
menos 70 dias. O atraso foi
motivado por pedido do
conselheiro Jarbas José
Valente, que manifestou a
necessidade de fazer uma
“análise criteriosa da ma-
téria”.

Jarbas Valente já havia
pedido vista do processo
no último dia 2, mas con-
siderou que precisaria de
mais tempo para terminar
sua análise. Segundo o
conselheiro, o prazo foi
ampliado por coincidir
com o seu período de féri-
as.

Na última quinta-feira,
o conselheiro Rodrigo Zer-
bone Loureiro, que havia
feito pedido de vistas an-
teriormente, apresentou
voto pela aprovação do re-
latório apresentado por

Conselho da Anatel prorroga em
70 dias votação de regulamento
para qualidade da telefonia fixa

Marcelo Bechara. Ele, no
entanto, incluiu algumas
alterações à proposta, em
especial no modelo de re-
clamações.

A principal mudança
sugerida por Zerbone está
relacionada à classificação
de queixas, especialmente
relacionadas a cobranças
indevidas, diferenciando-
as entre procedentes e im-
procedentes, de forma a
dar mais segurança aos
processos. Além disso, o
conselheiro ressaltou que
a classificação como im-
procedente só poderá ser
feita com a concordância
do usuário.

“Se colocarmos [no regu-
lamento] que, para a recla-
mação ser classificada
como improcedente é ne-
cessária a concordância do
usuário, ele precisará ser
convencido pela empresa.
Isso dará maior poder ao
usuário”, explicou.

Foi após a apresentação
do voto de Zarbone que

Valente fez pedido de vis-
ta em relação à matéria, o
que impossibilitou a vota-
ção do processo pelo con-
selho.

O Regulamento de Ges-
tão de Qualidade das Pres-
tadoras do Serviço Telefô-
nico Fixo Comutado pre-
vê tratamento diferencia-
do para as empresas de
acordo com o seu tamanho
ou alcance.

Bechara garante que,
se aprovado, o novo re-
gulamento não vai de-
terminar a perda da qua-
lidade do serviço, e que
muitas das regras im-
postas às empresas po-
deriam ser barreiras de
entrada para operadoras
de pequeno porte, preju-
dicando a concorrência
no setor. “As empresas de
pequeno porte são as que
têm de buscar mais qua-
lidade para se mante-
rem competitivas e so-
breviverem nesse mer-
cado”, justificou. Abr

Justiça Eleitoral convoca mesários da

Comarca de Nova Esperança - PÁGS. 6 E 7

Presídio
exclusivo vai

abrigar
homens que
cometeram

crimes contra
mulheres

Neymar vai disputar no
próximo sábado, às 11h
(de Brasília), contra o Mé-
xico, em Wembley, a sua
primeira final com a cami-
sa da Seleção. E será jus-
tamente na decisão de um
título ainda inédito para o
Brasil: a medalha de ouro
olímpica. Ciente das ten-
tativas frustradas no pas-
sado, mesmo com a pre-
sença de grandes craques,
o camisa 11 afirmou que
a busca pela consagração
em Londres será em nome
do povo brasileiro e de to-
das as gerações anteriores.
Entre elas, a de Ronaldo
Fenômeno, a grande favo-
rita de 1996, mas que aca-
bou ficando com o bronze.

Vale lembrar que a Se-
leção já chegou a duas fi-
nais de Olimpíadas. Em
1984, em Los Angeles, nos
Estados Unidos, o time foi
derrotado por 2 a 0 para a
França. Quatro anos de-
pois, a equipe perdeu para
a União Soviética por 2 a
1. Na coletiva de imprensa
desta quinta-feira, Neymar
lembrou-se das gerações
que caíram e especifica-

Neymar cita Ronaldo e Pelé: ‘Vamos
representar todas as gerações’

LONDRES 2012

mente de Ronaldo Fenômeno,
com quem tem uma relação
próxima fora das quatro li-
nhas.

- Não conversei com o
Ronaldo nos últimos dias.
Mas é uma honra gigantes-
ca estar numa final de Olim-
píadas, disputando o ouro.
Sabemos que é difícil vencê-
la. Se não fosse, o Brasil já
teria umas 20 medalhas de
ouro, porque já tivemos di-
versos craques que não con-
seguiram. Estamos represen-
tando todas as gerações, to-
dos os brasileiros. Espero
que, no sábado, nós possa-
mos dar essa alegria para
todo mundo – afirmou o jo-

gador.
O jogo deste sábado

também será o primeiro
de Neymar no mítico
Wembley. Questionado
sobre o estádio, o atacan-
te citou Pelé.

- É uma honra jogar
nesse estádio, que faz par-
te da história do futebol.
Infelizmente, o maior jo-
gador de todos os tempos
não jogou em Wembley.
No sábado, nós estaremos
representando não só o
Pelé, mas todos os brasi-
leiros. Espero que a Sele-
ção possa fazer história
nesse estádio.

Globoesporte.com

Oscar está escalado no meio campo da seleção que pega
amanhã o Mexico, na decisão da medalha de ouro no futebol

DIVULGAÇÃO
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IBGE prevê safra de grãos de
163,3 milhões de toneladas
A

 safra nacional de grãos
de 2012 deve atingir
163,3 milhões de tone-

ladas, 2% superior à obtida
em 2011 (160,1 milhões de
toneladas) e 1,6% maior do
que a estimativa de junho.

Os números fazem parte
da sétima estimativa do Le-
vantamento Sistemático da
Produção Agrícola divulga-
da hoje (9) pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE).

As três principais culturas
(arroz, milho e soja), que re-
presentam 91% da produção
de cereais, leguminosas e
oleaginosas, respondem por
84,7% da área a ser colhida.

Segundo o IBGE, a previ-
são de produção do milho é
27% maior. O arroz e a soja
apresentam redução 14,9%
e 12,2%, respectivamente
quando comparados a 2011.

O estudo aponta que a
Região Centro-Oeste, líder
na produção de grãos, deve
colher 69,8 milhões de to-
neladas.

Seguem as regiões Sul
(56,7 milhões de toneladas),
Sudeste (19,1 milhões de
toneladas), Nordeste (13,2
milhões de toneladas) e Nor-
te (4,5 milhões de toneladas).

Entre os estados, Mato Gros-
so lidera com participação
de 24,7%, seguido pelo Pa-
raná, com 19,3% e o Rio
Grande do Sul, com 12,1%.

O Levantamento Siste-
mático da Produção Agrícola
é uma pesquisa mensal de
previsão e acompanhamen-
to das safras dos principais
produtos agrícolas. Abr.

A Embaixada do Brasil
na Nova Zelândia infor-
mou ao Ministério das
Relações Exteriores,  o
Itamaraty, que as autori-
dades neozelandesas in-
tensificaram as buscas
pelo estudante brasileiro
e mais dois desaparecidos
na região do Parque Pari-
tutu, em New Plymouth.

O estudante de intercâm-
bio Felipe Melo, de 17 anos,
e um amigo caíram anteon-
tem (7) de um penhasco que
leva a uma praia, um instru-
tor tentou resgatá-los, mas
também está desaparecido.
Há relatos de que o aciden-

Embaixada do Brasil acompanha buscas por
estudante desaparecido na Nova Zelândia

te ocorreu durante um pas-
seio em grupo no Parque
Paritutu.

As autoridades da Nova
Zelândia afastam a possibi-
lidade de os três desapare-
cidos serem encontrados
com vida. Mas em comu-
nicado, emitido pela Em-
baixada do Brasil no país,
diz que ainda há esperan-
ça. “Nós temos fé e espe-
rança que serão encontra-
dos vivos”, diz o texto. “A
embaixada tem seguido o
caso desde o começo e
está em permanente conta-
to com as autoridades e a
família do brasileiro.”

De acordo com a em-
baixada, as autoridades
neozelandesas “estão fa-
zendo o melhor” nas bus-
cas pelos desaparecidos.
As buscas são acompa-
nhadas não só pelas au-
toridades brasi leiras ,
como também por paren-
tes e amigos do estudan-
te brasileiro.

A área na qual está loca-
lizada o Parque Paritutu é
considerada uma das regiões
de beleza natural mais ricas
da Nova Zelândia. No local,
houve um vulcão ativo há
mais de 2 milhões de anos.
Abr.
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ENTRELINHAS

www.pingoserespingos.blogspot.com

DR. JUAREZ DE OLIVEIRA

*** Que falta está fazendo aquele programa radiofônico das 12hs.
A população gostava dos diversos assuntos ali discutidos, muitos
deles gerando polêmica. Aos sábados, havia uma mesa redonda na
mesma emissora muito interessante. A discussão, a polêmica, a par-
ticipação popular, os prós e os contras são o que caracterizam a
democracia. Lamentavelmente em Nova Esperança, nada pode. As
forças ocultas do coronelismo mais uma vez se fizeram presentes,
cerceando a liberdade de imprensa e da participação popular. A
sensação que nos dá é que o espírito dos senhores coronéis manda-
tários da Capitania Hereditária de Ilhéus (BA) da novela Gabriela
baixou sobre nós. Que coisa ridícula! Até quando! Oh senhor, me
abane!

*** E o jovem Felipe Favaro Prandi vai reunir a sua “troupe” para
comemorar o seu níver neste sábado, 11 de agosto, nas dependênci-
as do Clube Campestre Capelinha de Nova Esperança. Felipe, que é
vestibulando de Engenharia Mecânica, está em evidência, atuando
como modelo de importantes empresas, como por exemplo a Viapar.
Parabéns Felipe. Aceite o abraço desta coluna e do blog:
www.pingoserespingos.blogspot.com

*** Muito tímida a campanha política na cidade. O povo parece
estar  totalmente ausente do processo sucessório.  Nunca vi coisa
assim!*** ”...Jogue suas mãos para o céu, Agradeço se acaso tiver,
Alguém que você gostaria que. Estivesse sempre com você, Na rua Na
chuva Na fazenda, Ou numa casinha de sapê.” ( Música Na rua, na
chuva, na fazenda (casinha de sapê)- Sucesso de  Kid Abelha  e
também de Tim Maia).-

Seiscentos mil reais
Há mais ou menos  um ano

aconteceu uma Assembléia no
Salão da Catequese com a presen-
ça de diversas pessoas de diferen-
tes segmentos de nossa socieda-
de, inclusive vereadores,   onde se
discutiu e votou a aplicação de
uma verba de seiscentos mil  reais
a disposição da saúde. Depois de
muitas discussões e opiniões, fi-
cou decidido  naquela oportuni-
dade que o dinheiro seria aplica-
do totalmente  em melhorias no
Hospital Municipal. O tempo pas-
sou, o Hospital continua com os
mesmos problemas, com a falta de
medicamentos e equipamentos
básicos, sem contar  que  a sala
de cirurgia inacabada,  está fecha-
da há mais de um ano.  Diversas
pessoas que estiveram presentes
naquela Assembléia têm me ques-
tionado o por que o dinheiro ( seis-
centos mil reais )  não foi aplicado
até agora? E quando será aplica-
do?  Afinal de contas, esse dinhei-
ro veio ou não veio? E se não veio,
por que realizaram aquela Assem-
bléia sem a confirmação do di-
nheiro?

Culpa do Vento
O fracasso da atleta Fabiana

Murer no Jogos Olímpicos de Lon-
dres, sábado último, 4 de agosto,
culpando o vento, mostrou ante-
cipadamente que a atleta não tem
o espírito olímpico criando por Pi-
erre do Coubertin: “ O importante
é competir”. Ao não conseguir
sucesso em seus saltos com vara,
Fabiana virou as costas para o
público e para a imprensa, num
total desrespeito  até as próprias
colegas atletas. Um atleta que tem
uma conduta como esta merece
ser banido do esporte!

Como seria bom se a atleta acei-
tasse o seu fracasso na prova,
como aceitou o nadador Cesar
Cielo ao não conseguir a medalha
de ouro em sua especialidade e
também Maurren Maggi que não
classificou no salto em distância.
Fabiana, está na hora de você vol-
tar para casa, rever a sua atitude e
mudar de profissão. Quem sabe,
participar do campeonato paulis-
tano de peteca!

Professor brasileiro é desta-
que nos Estados Unidos

O professor carioca Alexandre
Lopes, 43 anos, está fazendo his-
tória nos Estados Unidos pois aca-
ba de ser eleito o melhor professor
do Estado da Flórida, depois de
seis meses de um rigoroso proces-
so seletivo onde participaram mais
de 180 mil professores. Há oito
anos, o brasileiro trabalha com
crianças de famílias  de  baixa ren-
da de necessidades especiais (
muitos deles  autistas ) na Escola
Carol City Elementary, em Miami (
(Flórida). A idéia de participar do
concurso partiu da própria escola
e agora  o professor Alexandre
Lopes participará do concurso
nacional do melhor professor
dos Estados Unidos cujo o re-
sultado será feito pelo presiden-
te do país,  na Casa Branca. In-
dependente do resultado do
concurso nacional,  Lopes já ga-
nhou fama e muitos dólares pela
conquista de melhor  mestre da
Flórida, EUA. Mais uma vez per-
demos inúmeros valores, com
certeza pela má remuneração e
fraquíssimas condições de tra-
balho que nosso país dispensa
aos seus profissionais!

Anatel
Na pressão, a venda de chips

de celulares foi novamente auto-
rizada, 11 dias após a proibição,
que deveria ser de 30 dias. As em-
presas apresentaram projetos
monstruosos, inclusive da colo-
cação de um cabo de fibra ótica
submarino, ligando o Rio de Ja-
neiro a Miami (EUA) para melho-
ria das ligações internacionais.
Em três dias, técnicos da Anatel
deram o parecer favorável e a ven-
da de chips foi reativada.  Na ver-
dade, as empresas pressionaram
a Anatel para a liberação, pois
pretendem faturar com a venda de
celulares no Dia dos Pais. E os
problemas existentes atualmente
deverão Aumentar, pois teremos
mais celulares no mercado. É im-
pressionante nessa história, que
você não vê uma autoridade, de-
putado ou senador, levantar a voz
contra essa farsa da Anatel Que
vergonha!

Sub judice
Se você entrar no site do Tribunal

Superior Eleitoral (TSE), você vai ver
que o diretório municipal do PSDB de
Nova Esperança, Paraná,  está sub
judice.  O que isso quer dizer?  Signi-
fica em juízo, sob apreciação judicial.
Como conseqüência dessa colocação
não  estamos seguros da definição da
candidaturas desse ou daquele no
partido, até mesmo dos candidatos a
vereador. O tempo vai passando e o
povo já está de saco cheio com essa
confusão toda. Até quando?

COISAS DO COTIDIANO
· Todas as sextas feiras você po-

derá apanhar o Jornal Noroeste gra-
tuitamente no Centro Clínico Para-
ná e na Banca de  Jornais e Revistas;

· Aposentados do INSS fiquem
atentos, pois a  Justiça Federal deu
ganho de causa  aos aposentados
por doença e  invalidez. Num acordo
com o Governo Federal vão receber
uma nota preta aos aposentados a
partir de 1999. Informe-se numa
Agência do INSS;

· Advogados de defesa dos réus
do mensalão afirmam que seus cli-
entes não são culpados pois não há
nos autos qualquer incriminação.
Durante a fala dos advogados de
defesa, o ministro Barbosa foi fla-
grado dormindo;

· Petrobrás teve um grande preju-
ízo no semestre anterior por estar im-
portando gasolina cara  e vendendo
barato ao consumidor, o que já po-
demos antecipar que logo, logo, a
gasolina vai aumentar de preço;

· Simplesmente mágico a vitória
do jamaicano Usain Bolt, o monstro
sagrado dos 100 metros rasos. O atle-
ta disse que vai encerrar a sua car-
reira nas Olimpíadas de 2016, no
Rio de Janeiro;.

· Você sabe o qual é o trabalho do
Marido de Aluguel? Nas grandes ci-
dades ele é muito solicitado pois  re-
solve problemas de instalação elétri-
ca,  reparos domésticos, conserto  de
torneiras, colocação de chuveiros,
etc. Não é nada daquilo que você já
havia malandrado;

· Você sabia que as Federações
dão uma boa grana aos atletas que
ganham medalhas.  Arthur Zanetti,
medalha de ouro nas argolas nos
atuais Jogos Olímpicos deverá rece-
ber mais ou menos uns 120 mil re-
ais. A imprensa Britânica já está o
chamando de “O Senhor dos Anéis”.

· Dia 6 de agosto último fez seis
anos da Lei Maria da Penha. Quase
três milhões de queixas de agressões
à mulheres já foram registradas nes-
se espaço de tempo.

· Como é legal época de eleições.
Todos os Postos de Saúde estão em
reformas e até o recapeamento asfál-
tico chegou ao Distrito de Ivaintiga.

Padre em Maringá é agredido
Considerado um dos padres mais

carismáticos de Maringá, o padre
Adacílio Félix de Oliveira foi agredi-
do em frente a sua paróquia por um
adolescente. Enquanto media as es-
cadarias de sua igreja para fazer uma
obra, um carro com dois jovens  es-
tacionou  o seu carro, na calçada,
em frente a igreja. O fato já havia
acontecido outras vezes. O pároco
anotou a placa e pediu ao seu secre-
tário que chamasse a polícia. Um dos
acompanhantes do carro viu a cena,
desceu do carro e foi lá tirar satisfa-
ções com o padre, agredindo-o com
socos e pontas pés. Depois disso, o
mesmo adolescente passou nova-
mente em frente a igreja, empinando
uma moto preta. O que você acha
disso? Gostaria que você comentas-
se essa matéria no blog, na Internet.

Jorge Amado por todos nós
Se estivesse vivo, o escritor baiano

Jorge Amado estaria completando 100
anos no dia de hoje. Nascido no dia
10 de agosto de 1912. Itabuna, BA,
Jorge Amado foi um dos escritores
brasileiros de maior sucesso pois teve
as suas obras publicadas em 55 paí-
ses e 49 idiomas, além de fitas em
brailes para cegos. Seus trabalhos
também foram adaptados para o rá-
dio, cinema, teatro, televisão e temas
de samba enredo de Escolas de Sam-
ba, Praticamente todos os seus livros
foram sucessos com destaques para
Tieta do Agreste. Capitães de Areia,
Teresa Batista, Dona Flor e seus Dois
Maridos  e com certeza, o mais famo-
so, Gabriela, Cravo e Canela. Jorge
Amado morreu no dia 06 de agosto
de 2001 em Salvador, capital baiana.”
Enquanto houver miséria, enquanto
houver terceiro mundo, pode ter cer-
teza, meu amigo, que não haverá paz
no mundo.” ( Jorge Amado )

O
 governador Beto Richa
assinou na terça-feira
(07/08), no Palácio Igua-

çu, um decreto que transfor-
ma a Casa de Custódia de Cu-
ritiba (CCC) em unidade exclu-
siva para o encarceramento de
homens que cometeram crimes
contra a mulher. Com a medi-
da, serão transferidos 420 pre-
sos atualmente encarcerados
em outros estabelecimentos
penais da região da capital.

O documento foi assinado
na data em que a Lei Maria da
Penha completa seis anos. “Es-
tamos fazendo um grande es-
forço no sentido de coibir a vi-
olência sexual e familiar con-
tra a mulher”, afirmou Beto
Richa. A transferência segui-
rá, preferencialmente, a se-
guinte ordem: crimes contra a
dignidade sexual, crimes pra-
ticados contra a pessoa e cri-
mes praticados com grave ame-
aça ou violência.

O objetivo do governo é ti-
rar o Paraná da posição de ter-
ceiro Estado com maior núme-
ro de casos de violência con-
tra a população feminina. Ao
todo, estão no sistema peni-
tenciário paranaense 928 ho-
mens presos por crime contra
a mulher. Destes, 531 foram
condenados por estupro e 397
por atentado violento ao pu-
dor.

O governador destacou o
compromisso do governo com
a ressocialização dos detentos
e melhoria nas condições físi-
cas dos presídios. Para isso,
serão investidos R$ 160 mi-
lhões na construção e reforma
de novas unidades prisionais.
“É um compromisso que te-
mos de proporcionar mais ci-

JUSTIÇA

Presídio exclusivo vai abrigar homens
que cometeram crimes contra mulheres

Foto: ANPr

Governador Beto Richa assinou decreto que transforma a Casa de
Custódia de Curitiba (CCC) em unidade exclusiva para o encarceramento de

homens que cometeram crimes contra a mulher

dadania e oportunidades nos
presídios”, disse Richa.

Ele lembrou ainda que na
semana passada foi autoriza-
da a transferência de presos
abrigados no Complexo Médi-
co Penal (CMP) para uma uni-
dade de reabilitação social. Ini-
cialmente, serão transferidos
44 internos com alguma doen-
ça mental que já cumpriram a
pena, mas não têm família ou
referência social para acolhi-
mento.

REINSERÇÃO - Com capa-
cidade para 420 presos, a Casa
de Custódia de Curitiba – que
completa 10 anos - deixará de
ser uma unidade de interna-
ção provisória para se trans-
formar na primeira unidade
prisional do Estado destinada
a esse tipo de crime.

Para a secretária da Justiça,
Cidadania e Direitos Humanos
do Paraná, Maria Tereza Uille
Gomes, a medida possibilita-

rá um trabalho mais efetivo
para se compreender o fenô-
meno da violência contra a
mulher, permitindo a adoção
de medidas mais efetivas e di-
recionadas à prevenção e re-
pressão de tais crimes.

“Com todos os apenados
por este tipo de crime numa
só unidade, teremos condi-
ções de estabelecer um acom-
panhamento personalizado do
ponto de vista sociológico, psi-
cológico e jurídico com vistas
a imprimir maior rigor contra
esse tipo de crime”, disse se-
cretária.

“Também será possível
aplicar medidas eficientes no
sentido de recuperação, rein-
serção e reintegração social
desses homens”, completou
Maria Tereza. Além do acom-
panhamento psicológico, serão
implantadas ações voltadas à
educação e abertura de frentes
de trabalho e capacitação pro-

fissional para esse público.
EXECUÇÕES PENAIS – O

governador assinou ainda um
ofício ao presidente do Tribu-
nal de Justiça do Paraná, Mi-
guel Kfouri Neto, propondo
que a 3ª Vara de Execuções
Penais do Foro Central da Co-
marca da Região Metropolita-
na de Curitiba seja responsá-
vel pela execução das penas de
homens autores de violência
doméstica e familiar contra as
mulheres recolhidos na Casa
de Custódia de Curitiba.

Além disso, sugere que a
vara ofereça atendimento para
mulheres que cumprem pena
em regime fechado, semiaber-
to e também internas do Com-
plexo Médico Penal, pois de-
mandam atenção diferenciada
do Estado. O documento foi
entregue pela Secretária de
Estado da Justiça, Cidadania
e Direitos Humanos, Maria Te-
reza Uille Gomes.

Dezoito suspeitos de falsi-
ficação de documentos e for-
mação de quadrilha foram pre-
sos na madrugada desta terça-
feira (7), durante a Operação
Transformers, deflagrada por
mais de 70 policiais civis em
oito municípios da região No-
roeste do Estado. De acordo
com a polícia, os suspeitos
mantinham uma rede de falsi-
ficação de documentos públi-
cos e privados na região de
Umuarama.

A ação atende à recomenda-
ção do delegado-geral, Marcus
Vinícius Michelotto, e do de-
legado-chefe da Divisão Poli-
cial do Interior (DPI), Julio
Reis, de combater o crime or-
ganizado em todas as suas di-
mensões. O objetivo da ope-
ração era cumprir 18 manda-
dos de prisões e três manda-
dos de busca e apreensão nos
municípios de Paiçandu (01),
Cianorte (02), Tapejara (04),
Umuarama (10), Ivaté (01), Pe-
robal (01), Guaíra (01) e Cam-
po Mourão (01). Além das pri-
sões, foram apreendidos ma-
teriais, entre impressoras, pa-
péis e computadores que seri-
am utilizados para a falsifica-
ção de documentos.

Durante as ações, os polici-
ais apreenderam cinco veícu-
los. Destes, três foram recupe-
rados – um VW Voyage e um
Toyota Corolla, que haviam
sido roubados em Curitiba, e
um Honda Fit, que tinha sido
furtado em Londrina. Os veí-
culos estavam na residência de
um dos suspeitos, em Tapeja-
ra. No mesmo município, um
homem, que inicialmente não
estava entre os procurados, foi
flagrado na posse de um revól-
ver calibre 38 e também rece-
beu voz de prisão.

Entre os presos estão um
empresário do ramo de ferro
velho de Umuarama, um des-
pachante de Guaíra, dois ca-
beleireiros, sete corretores de
veículos e o proprietário de
uma gráfica que fornecia os
papéis especiais usados na fal-
sificação.

CARICATURA DA SEMANA

WAGNER ZOCCANTE – (VAGUINHO)
TOP FARMA

Polícia prende falsários que agiam na região de Umuarama
A quadrilha era composta

por dezenas integrantes de
Umuarama e de várias outras
cidades, que tinham a função
de conseguir pessoas interes-
sadas em comprar documen-
tos falsos, principalmente Car-
teiras Nacionais de Habilita-
ção, documentos de identida-
de e documentos de veículos.
Para a polícia, Valdemir de Sá
da Silva, de 32 anos, também
conhecido como “Val” ou
“Crush”, era o líder da qua-
drilha. Ele foi preso em casa,
na Praça Anchieta, em Umua-
rama.

Com os dados pessoais dos
cidadãos que queriam comprar
os documentos, “Val” provi-
denciava as falsificações usan-
do equipamentos de qualida-
des como impressoras, compu-
tadores, scanners e papeis es-
peciais. Cada documento fal-
so era vendido a um preço que
variava de R$ 500 a R$ 700. O
dinheiro conseguido com a
venda era dividido entre “Val”
e seus “agenciadores”.

As investigações realizadas
para identificar a quadrilha se
estenderam por seis meses.
Neste período, os policiais de-
tectaram o envio de documen-
tos falsos para as cidades de
Maringá, Paiçandu, Cianorte,
Tapejara, Cruzeiro do Oeste,
Umuarama, Ivaté, Perobal,
Goioerê, Campo Mourão, Me-
dianeira, Palotina, Colorado,
Curitiba e outras, inclusive
para fora do Estado do Para-
ná.

“Vale a pena ressaltar que a
única vítima deste esquema
criminoso era o Estado e a co-
letividade. Pois cada pessoa
que procurava os serviços da
quadrilha sabia muito bem o
que estava comprando. Ne-
nhum comprador foi induzi-
do a erro ou foi enganado”,
afirma o delegado-chefe da 7ª
SDP, Pedro Luiz Fontana Ri-
beiro, que comandou a opera-
ção.

Segundo a polícia, até o fi-
nal do inquérito policial, ou-
tras prisões ainda serão reali-

zadas, pois as investigações
vão continuar na tentativa de
identificar e localizar outros
integrantes da quadrilha, in-
clusive as pessoas que com-
praram os falsos documentos.

Os presos ficarão recolhi-
dos na cadeia de Umuarama,
onde as investigações estão
centralizadas, à disposição da
Justiça local.

OPERAÇÃO - Além de 20
policiais civis 7ª Subdivisão
Policial (SDP) de Umuarama –
unidade que coordenou as
ações – a Operação Transfor-
mers contou com e 52 polici-
ais das Subdivisões de Tole-
do, Foz do Iguaçu, Cascavel,

Paranavaí, Londrina, Maringá
e das delegacias de Cianorte e
Guaíra. Também participaram
das ações policiais da Divisão
Policial do Interior (DPI), do
Centro de Operações Policiais
Especiais (Cope) e da Divisão
Estadual de Narcóticos (De-
narc) de Maringá.

Para dar cumprimento a to-
dos os mandados judiciais,
foram utilizadas 29 viaturas
policiais, entre caracterizadas
e descaracterizadas. A opera-
ção também contou com a co-
operação do Ministério Públi-
co e do Poder Judiciário, que
deliberou pelos mandados ju-
diciais. AENotícias/Pr
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Big Confecções e Sexy Shop reinauguram
novas instalações em grande estilo

Na manhã de sába-
do, 04 de agosto, reinau-
guraram em novo ende-
reço Big Confecções e
Sexy Shop, agora com
uma estrutura muito
mais ampla e moderna
para melhor atendê-lo.

Venha conhecer a
nova loja, que conta com
todas as tendências em
roupas, bolsas, acessó-
rios, entre outros.

Os empresários Gilmar e Dilma Laroca com suas
filhas Alana e Amanda

Ganhadora da
cesta sorteada
com um kit do
Sexy Shop,
Janiele
Fernanda Rosa
com a
proprietária da
loja Dilma
Gomes G. Laroca

AVENIDA 14 DE DEZEMBRO, 652 - FONE: (44) 3252-3375 - NOVA ESPERANÇA - PARANÁ
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RAPHAEL GUIMARÃES

RAPHAEL GUIMARÃES

E o jovem Felipe
Favaro Prandi vai

reunir a sua
“troupe” para

comemorar o seu
níver neste

sábado, 11 de
agosto, nas

dependências do
Clube Campestre

Capelinha de Nova
Esperança. Felipe,

que é vestibulando
de Engenharia

Mecânica, está em
evidência, atuando

como modelo de
importantes

empresas, como
por exemplo a

Viapar. Parabéns
Felipe. Aceite o

abraço desta
coluna e do blog:

www.pingoserespingos.blogspot.com

Precursor da Industrialização no
município de Nova Esperança,

quando prefeito no início da década
de 90, o empresário e ex-prefeito
Silvio Chaves comemorou idade

nova, na segunda-feira, 06 de
agosto, recebendo os parabéns de

familiares, inúmeros amigos e
deste colunista

As empresas Dama Servopa, Honda Freeway e Jornal Noroeste através de
seus representantes prestigiaram o 52º Aniversário de Atalaia, quando da

realização do 8ª Rodeio  Show. Na ocasião, parabenizaram o Prefeito Nilson
Martins, equipe pela excelência na organização do evento, e toda a

população de Atalaia pela receptividade e acolhida aos visitantes

DIVULGAÇÃO

O novaesperancense Daniel Scremin Carneiro, engenheiro agrônomo da
Coamo,  esteve no início deste mês de agosto em viagem para a Europa,

patrocinada pela Basf, maior empresa química do mundo. Daniel visitou a sede
mundial da empresa em  Ludwigshafen, na Alemanha e conheceu também as

cidades Mannheim e Limburgerhof.
Em seguida foi para Roma, Itália, onde conheceu o Coliseu (foto),

Vaticano,Pantheon, Fontana di Trevi e o Fórum Romano

DIVULGAÇÃO

Os amigos
Saulo e

Gustavo,
filhos de Rose

e Alex e
Elisângela e

Carlinhos,
receberam

muitos
aplausos na

passarela,
durante
recente

Desfile de
Modas

promovido
pela loja

Caramelada,
nos domínios

do Salão
Paroquial de

Nova
Esperança
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