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transtornos

Queimada é
crime ambiental

Entre os dias 16 de julho
e 17 de agosto não choveu
em Castro, e de acordo com
o meteorologista Antônio
Oliveira, após as chuvas desta
segunda (19) e terça-feira
(20), não há previsão de que
volte a chover ainda neste mês
no município. Ou seja, foram
mais de 30 dias de seca, em
um período onde a falta de
chuva já é característica, mas
a população também teve que
conviver com o problema das
queimadas, este totalmente
evitável, e uma prática que
se configura como crime
ambiental.
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DEPUTADOS aline e aliel PEDEM AJUDA AO GOVERNO BRASILEIRO

A
de estar
longe dos filhos

Divulgação / Arquivo Pessoal

prova paraná

Número de
participantes
cresce 61,2%

Divulgação

108 mil na rede municipal

A participação de estudantes na segunda edição
do Prova Paraná – avaliação
diagnóstica ofertada pelo
Governo do Estado por meio
da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte –
aumentou 61,2%. Enquanto
na primeira edição 98 mil
alunos da rede municipal e
434 mil da rede estadual
participaram, na segunda
avaliação esse número passou para 108 mil alunos
da municipal e 750 mil da
página 3
estadual.

A castrense Rosângela de Fátima Sviercoski e seus filhos, hoje separados
Sensibilizados com a luta de Rosângela de Fátima Sviercoski, a castrense que vive na Bulgária e que foi separada dos
filhos pelo ex-marido, os parlamentares de Castro e Ponta Grossa, deputados federais Aline Sleutjes e Aliel Machado, também
se mobilizaram para tentar ajudar. O contato com ambos foi feito pela irmã de Rosângela, a delegada da 13ª Subdivisão Policial
de Ponta Grossa, Tânia Sviercoski, que contou à reportagem o quão solícitos à causa eles estão sendo. A decisão ao qual Tânia
se refere, foi expedida na Bulgária em outubro do ano passado, dando à mãe a guarda definitiva dos dois filhos, de sete e de nove
página 7
anos. Porém, até hoje Rosângela não pode reencontrar as crianças.

Divulgação

PELA ACIPG

Rafael Moreira
é ordenado
padre em
Piraí do Sul
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Show encerrou
Semana da Família
em castro
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Jovem
desaparece após
dizer que iria
embora de casa
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Acadêmicos
da UniCesumar
farão woskshop
no Parque
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Empresários de PG
serão homenageados

NA BR-277, EM PALMEIRA

Três morrem em colisão
Divulgação / PRF

muita disputa na Arena Agroleite

NA BUSCA POR SUBIR NA TABELA

O Operário Ferroviário recebe o Guarani
hoje (20), às 19h15. O jogo acontece no Estádio
Germano Krüger e é válido pela 17ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B. O alvinegro sofreu derrota para o Bragantino na rodada anterior
página 4
e está com 21 pontos na tabela.

Desfile de
campeãs encerra
19ª Agroleite
Divulgação

O governador Carlos Massa Ratinho Junior recebeu nesta segunda-feira
(19), no Palácio Iguaçu, comitiva com
empresários de Ponta Grossa. O grupo
entregou convite para a 15ª edição do
Prêmio Mérito Empresarial, eevento
promovido pela Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Ponta
Grossa (ACIPG), em parceria com
o Sindilojas e a Sociedade Rural dos
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Campos Gerais.		

Operário encara o Guarani
em casa nesta terça-feira

NA ARENA AGROLEITE

prf afirmou que chovia na hora do acidente

Duas mulheres e um homem morreram em um acidente registrado pela
Polícia Rodoviária Federal (PRF) na
manhã desta segunda-feira (19) na
BR-277, em Palmeira (PR).
Os três estavam em um automóvel
Ford Fusion com placas de Icaraíma
(PR), que se chocou com um caminhão
de Palmeira (PR). Todos os ocupantes

do carro morreram no local do acidente: um motorista de 41 anos, uma
passageira de 32 anos, esposa dele, e
outra mulher ainda não identificada.
Conforme apurou a equipe da PRF
que atendeu a ocorrência, chovia no
momento do acidente, por volta das
8h10, no quilômetro 175, no meio de
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uma curva.

Pista de julgamento lotada
e uma sequência de palmas que
acelerava a cada segundo. Assim
foi o encerramento do Agroleite
2019 na noite de sábado (17), na
Arena Agroleite. Os expositores
de animais, produtores e visitantes permaneceram na pista até
o fim para assistir o desfile das
campeãs e seleção dos melhores
página 7
animais do evento.

280 ciclistas
na 8ª pedalada
internacional
na natureza
página 4
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EDITORIAL

QUEIMADAS
A retórica é a mesma: com o inverno e as poucas chuvas, o clima
seco acaba sendo o prato cheio para as queimadas. E, queimada
sem licença do órgão ambiental é tida como incêndio criminoso e
é punida pela Lei de Crimes Ambientais (9.605/98), com pena de
um a quatro anos de reclusão. Mas, ao que parece, por desconhecer
a lei ou achar que tudo é possível, tem gente que não vê o mal que
estão provocando. Além de prejudicar o meio ambiente, matar animais, desequilibrar o ecossistema, as queimadas e a fumaça também
são extremamente prejudiciais à saúde das pessoas, e podem levar
o desinformado para a cadeia. Vale a reflexão!

MP da Liberdade Econômica:
libertará mesmo?

Sandro A.
Carrilho

* Christian Bundt

NÃO RCOMENDO
O bem intencionado
prefeito Osmar Blum, de
Carambeí, recebeu mais
uma chamada de atenção do
Ministério Público do Paraná.
Depois da suspensão do
convênio com a Associação
de Estudantes de Carambeí,
por recomendação do próprio MP-PR, mandou para
a Câmara Municipal projeto
de lei que cria 50 vagas para
esses mesmos estudantes
universitários. O caso não
agradou a 2ª Promotoria de
Justiça de Castro que teria
recomendado a retirada do
referido projeto. A oposição
aplaudiu em pé, já os estudantes carentes continuarão sem
transporte gratuito.

HILÁRIO
Dois vereadores castrenses protagonizaram cenas
hilárias na quinta-feira (15)
à tarde, quando da visita de
Carlos Massa Ratinho Junior
ao Agroleite. Talvez incomodados com a presença do
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior que distribuia sorrisos
e desfilava ao lado do governador como fossem 'grandes
amigos', fizeram questão de
lembrar a comitiva política de
Ratinho que em 2016 eram
adversários políticos.
HILÁRIO II
Herculano da Silva e Sirlei Alves da Silva distribuiam,
um a um, santinhos do último
pleito onde de um lado figurava Moacyr candidato a prefeito e do outro João Arruda
para governador. O secretário de Estado da Agricultura,
Norberto Ortigara, inclusive
foi um dos que recebeu, ficou
bem vermelho, e mais que
depressa amassou e colocou no bolso da camisa; já o
secretário de Infraestrutura
e Logística, Sandro Alex,
não sabia o que fazer com
o tal santinho. Teria sido até
engraçado de ver a disposição dos vereadores, disse o
assessor de um prefeito que
acompanhava tudo de perto,
muito de perto.

SONHOS DE NATAL
Hoje (20), a Acecastro
lança a campanha Sonhos de
Natal. Pelo menos a formatação dela está pronta e nesta
edição, além do carro, outros
dez prêmios farão parte do
novo modelo.
SONHOS DE NATAL II
Outra mudança anunciada é que o ganhador do
carro não terá mais que virar
a chave. Retorna o modelo
antigo, onde os cupons serão
lançados para o alto, e alguém
retira o cupom premiado.

A Medida Provisória da Liberdade Econômica (MP 881/2019)
ganhou a mídia e os fóruns empresariais de discussão nos últimos dias.
Mas será que a transformação da MP
em Lei irá de fato estimular a criação de quase 4 milhões de postos de
trabalho, conforme prevê o governo?
Primeiramente, cabe ressuscitar
o espírito da Lei Complementar
123/2006, uma das mais importantes da história para os empreendedores brasileiros. Vários dos temas
tratados na nova MP estavam naquela
lei de 2006. Alguns dispositivos do
novo texto parecem ser novas versões, já que aqueles não funcionaram
como se esperava.
A pretendida lei tem a finalidade
de proporcionar maior liberdade para
os cidadãos exercerem atividades
econômicas, reduzindo os entraves
impostos pelos governos e prestigiando a “autonomia da vontade” na
celebração de negócios. Os temas
da MP 881/2019 pretendem: dar
diretrizes interpretativas para o poder
público perante os particulares; eliminar e/ou simplificar procedimentos
administrativos e judiciais no âmbito
da administração pública; e fornecer
diretrizes interpretativas e desburocratizadoras nas relações entre os
particulares. Os principais pontos
em cada um dos temas são: trabalhistas; abertura de empresas/novos
mercados; contratuais e tributários;
fundos de investimento; registros e
documentos; societários; e abusos
regulatórios.
O governo aposta alto nos efeitos
da proposta legislação. Mas é preciso
refletir sobre o que efetivamente irá
mudar e a probabilidade de ocorrência
do que se pretende. Não esqueçamos
de que a recém reforma trabalhista
agora senta suas bases, com a consolidação de algumas jurisprudências.
Há tempo razoável entre a criação
dessas medidas e a apropriação das
mudanças pela maquinaria do poder
público e da iniciativa privada. Mas
em geral, nas questões burocráticas,

pelo que se observou desde a implementação da Lei 123/2006, haverá
sim melhora no ambiente de negócios
em prazo de um a dois anos.
Já sobre os efeitos da nova legislação sobre o emprego, não há indícios que levem a crer que surtirá
efeitos (novos 4 milhões?), tomando
como exemplo a própria reforma trabalhista. O que gera empregos é economia crescente, consumo interno e
externo, não a legislação em si. Para
a recuperação do emprego ocorrer,
antes de tudo precisa-se de confiança
e de estabilidade na condução das
políticas de incentivo. Como todos
sabem, estabilidade é algo complexo
para a personalidade do Presidente
Bolsonaro.
Decorrente disso, virá (ou não)
o investimento privado. Então, a MP
da Liberdade Econômica ajuda a
melhorar o cenário, mas, de longe,
não é suficiente, assim como não foi
nenhuma das medidas tomadas no
último ano (entre o governo de Temer
e de Bolsonaro). A promessa agora é
uma nova forma de financiamento da
casa própria para estimular o setor.
Novamente teremos um tiro na água.
Poucos se arriscam a comprar uma
casa sem emprego e, principalmente,
sem renda segura.
Não há fórmula mágica, mas os
contornos da receita todos conhecemos: o governo precisa “emagrecer”,
ou seja, cortar despesas ruins para
que os recursos sejam direcionados
para investimentos em infraestrutura.
Com um governo que custa pouco,
mas que investe em setores estratégicos, os capitalistas privados locais
e do exterior tendem a ver o Brasil
com outros olhos. Assim poderemos
ter mais emprego, renda e consumo
por algum tempo maior.
* Christian Bundt é
administrador, professor
da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG) e membro
do Comitê Macroeconômico do
ISAE Escola de Negócios.

Cacarejos no Estado-Espetáculo
* Gaudêncio Torquato
Os estilos da galinha e da pata
servem para comparar governantes,
partidos e, de modo geral, os políticos. A primeira põe um ovo pequenino, mas cacareja e todo mundo
vê, enquanto a segunda põe um ovo
maior e ninguém nota. O ovo da pata,
segundo os nutricionistas, é mais
completo que o da galinha, mas é este
que gera atenção, intenção, desejo e
ação – a fórmula AIDA – para estimular seu consumo. E o êxito se deve
porque a fêmea do galo sabe alardear
seu produto, cumprindo rigorosamente o preceito maquiavélico: “o
vulgo só julga aquilo que vê.”
Pois bem, Bolsonaro adota o
estilo de galinha. Lula, também.
Ambos apreciam cacarejar em palanques, usando expressões acusatórias,
símbolos populares, abordagens que
primam pelo mau gosto e, em alguns
casos, entrando no poço do “baixocalão”. Há dias, indagado sobre se é
possível preservar o meio ambiente, o
presidente sugeriu ao repórter “fazer
cocô dia sim, dia não, para reduzir
a poluição ambiental”. Noutra feita,
indignado, disse que basta “um
cocozinho petrificado de índio para
barrar licenciamento de obras”.
Lula também tinha das suas. No
Rio Grande do Sul, em alusão a um
túnel na BR-101, mandou: “Não
podemos parar tudo por causa de
uma perereca, como aconteceu com
o túnel em Osório. O País não pode
ficar a serviço de uma perereca....
Nem que eu tiver que me atarracar
com aquela perereca, vou andar
nesse túnel. E peça para a perereca
sair de perto, porque eu vou vir meio
nervoso."
Para compreender como o cacarejo adquiriu importância central na
política, é oportuno lembrar as tintas
que desenham nossa identidade. Os
estudiosos do ethos nacional costumam apontar, entre os valores que o
plasmam, a falta de precisão, a adjetivação excessiva, o individualismo,
a propensão ao exagero. Somos um
povo de linguagem destemperada
e de pensar fluido, indeterminado,
misterioso. Por isso, o Brasil passeia
na gangorra, ora como o melhor dos
mundos, ora como o pior.
Prezamos a verborragia. Sob
ela, tem sido fácil aos nossos governantes pôr um aditivo no verbo e
exagerar o tamanho de seus feitos
administrativos.
Na era moderna, governantes e
políticos sobem ao palco do EstadoEspetáculo, onde, com muita saliva,
acrescentam palmos de altura ao

seu tamanho, elevando as benesses
que praticam. No Estado Novo, o
Brasil entrou na moldura do Departamento de Imprensa e Propaganda
(DIP) getulista. No ciclo militar,
mergulhamos nas águas do BrasilPotência. Resgatamos os albores
democráticos, a partir de 1986, com
o governo Sarney, ouvindo mais uma
vez cacarejos que vendiam as glórias
de planos econômicos.
Falácias acabaram frustrando o
povo. Perplexos, assistimos ao marketing exacerbado do furacão Collor,
passamos pelas extravagâncias do
estilo Itamar e seu topete, ouvimos as
falas elaboradas do schollar Fernando
Henrique, até subirmos ao palanque
permanente armado nas ruas durante
a era Lula. Sem esquecer o destampatório confuso da dona Dilma Rousseff. Cada qual teve seu modelo de
entoar “causos”, soltar recursos e
amarrar apoios.
Na antiguidade, conta-se sobre
Temístocles, o altivo ateniense, que
não era de cacarejar. Convidado para
tocar citara numa festa, o general
declinou: “Não sei tocar música, o
que sei é fazer de uma pequena vila
uma grande cidade.”
Já os governantes das nossas
três esferas federativas afinam o
tom, não hesitando em manejar
cítara, clarineta ou trombone. Abandonam o foco. Veja-se Bolsonaro.
Fala pelos cotovelos. Atira forte nos
adversários, alguns com pesados
xingamentos. Parece inebriado pelo
poder. Gogol já dizia: “Não é por
culpa do espelho que as pessoas têm
uma cara errada.” A ruína provocada
pelo modelo pirotécnico de administrar acaba inspirando a verve exagerada dos nossos governantes.
Não se questiona a necessidade
do governante de comunicar ao
povo as ações de governo. É dever
dos mandatários prestar contas dos
atos, o que exige boa comunicação.
E não deve haver oposição à decisão
de quem usa o canal legítimo, com
mensagem apropriada, no momento
propício e para atingir a públicos
adequados. O que é apropriado?
Mostrar propostas e fatos. O que é
desapropriado? O uso do palanque
todo tempo, com venda de ilusões
e apelos em direção aos aplausos.
O Brasil precisa de menos EstadoEspetáculo e mais Estado-Cidadão.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

20/08 - Dia dos Maçons
21/08 - Dia do Início da Semana Nacional da
Criança Excepcional / Dia Nacional da Habitação
22/08 - Dia do Folclore / Dia do Supervisor Escolar
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
20/08

Temperatura

Umidade

13 ºC
7 ºC

99%
76%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quarta
21/08

16

ºC

8 ºC

94%
63%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Quinta
22/08

14 ºC
7 ºC

96%
67%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.
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PROVA PARANÁ

Número de participantes cresce 61,2%
Divulgação / José Fernando Ogura/AEN

Adesão chegou
a 92% na rede
municipal e
88% na estadual
Da Assessoria
A participação de estudantes na segunda edição do Prova
Paraná – avaliação diagnóstica
ofertada pelo Governo do Estado
por meio da Secretaria de Estado
da Educação e do Esporte –
aumentou 61,2%. Enquanto na
primeira edição 98 mil alunos
da rede municipal e 434 mil da
rede estadual participaram, na
segunda avaliação esse número
passou para 108 mil alunos da
municipal e 750 mil da estadual.
Nas escolas municipais, que
recebem a Prova Paraná da
secretaria estadual, a adesão
chegou a 92% e nas instituições
de ensino da rede estadual a participação foi de 88%. Os números do balanço divulgado pela
pasta referem-se ao comparativo do primeiro com o segundo
semestres.
“O importante nessa segunda
edição foi o aumento da adesão e
da participação dos estudantes.
As escolas estaduais e municipais
fizeram uma mobilização incrível.
Aderiram 398 municípios, que já
instituíram a Prova Paraná como
uma rotina de avaliação e acompanhamento da aprendizagem. A
Educação só tem a ganhar”, avalia o superintendente da secretaria estadual, Raph Gomes Alves.
Resultados
Os resultados da Prova
Paraná possibilitam às escolas
um diagnóstico sobre quais são
os conteúdos que os alunos estão
aprendendo mais ou aprendendo
menos e quais são as dificulda-

SITUAÇÃO FINANCEIRA

Relatório aponta
que Tibagi está
com as contas
equilibradas
e em dia
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Finanças emitiu um relatório esta semana dando conta
da situação financeira do município desde 2017, início da atual
gestão. Segundo o secretário da
pasta, Joairan Martins Carneiro,
a Prefeitura está com as contas
“equilibradas” e em dia. “Podemos afirmar que a situação financeira do Município encontra-se
de forma equilibrada, uma vez
que as obrigações legais estão
sendo cumpridas, as reservas
para o pagamento do 13º salário
estão sendo aplicadas, as despesas estão sendo quitadas em dia
conforme os contratos firmados,
respeitando a ordem cronológica
de pagamentos e dessa forma
recuperando o crédito junto aos
fornecedores”, informou.
Com uma dívida herdada de
cerca de R$ 12 milhões, o município praticamente quitou os restos a pagar de gestões anteriores
e recuperou a “saúde financeira”
e as certidões negativas. Segundo
Joairan, esse cenário positivo só
foi possível devido ao compromisso da gestão em zelar pelas
contas públicas. “Encontramos o
município com débitos e sem crédito com os fornecedores. Com
o passar dos meses esse cenário
foi se modificando, com o compromisso do prefeito em sempre
honrar e zelar do equilíbrio das
contas públicas e do empenho
dos funcionários que compõem a
secretaria. Após muito trabalho e
compromisso temos uma situação bem diferente da que nos foi
apresentada no início do nosso
trabalho”, relatou.

Números se referem ao comparativo de dois semestres
des de aprendizado. Todos esses
dados são verificados por ano e
por escola, de modo que as equipes gestoras tenham em mãos
relatórios detalhados sobre o
desempenho de seus alunos.
Na segunda edição, entre os
conteúdos de Língua Portuguesa
com maior desempenho, conforme a série, estão: identificar
efeitos de ironia ou humor em
textos variados (94% de acertos no 8º ano do Ensino Fundamental e 92% de acertos no 7º
ano do Ensino Fundamental);
interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso (89%
dos acertos no 5º ano do Ensino
Fundamental) e estabelecer relações lógico-discursivas presentes
no texto (com 88% de acertos no
1º ano do Ensino Médio).
Em Matemática, os conteúdos com maior número de acertos foram: reconhecer figuras
tridimensionais (95% de acertos
no 5º ano do Ensino Fundamental e 94% de acertos no 6º ano

do Ensino Fundamental); identificar propriedades de triângulos
pela comparação de medidas de
lados e ângulos (81% de acertos
no 1º ano do Ensino Médio) e
reconhecer números reais representados em diferentes contextos
(também 81% de acertos no 7º
ano do Ensino Fundamental).
Entre os conhecimentos de
Língua Portuguesa com menor
desempenho, por ano, foram:
identificar o conflito gerador
do enredo e os elementos que
constroem a narrativa (25% de
acertos no 8º ano do Ensino
Fundamental); inferir uma informação implícita em um texto
(26% de acertos 7º do Ensino
Fundamental) e estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem para a
continuidade de um texto (29%
de acertos no 6º ano do Ensino
Fundamental).
Os conhecimentos de Matemática com menor desempenho,

por ano, estão: resolver problema envolvendo a área total e/
ou volume de um sólido, como
prisma, pirâmide, cilindro, cone,
esfera (8% de acertos na 3ª e 4ª
séries do Ensino Médio); identificar diferentes representações de
um mesmo número racional (9%
de acertos no 6º ano do Ensino
Fundamental) e resolver problemas envolvendo o Teorema de
Tales (12% de acertos no 1º ano
do Ensino Médio).
Mãos à obra
Uma das grandes ações de
apoio pedagógico a partir da
Prova Paraná é o Projeto Tutoria.
São acompanhas por um Núcleo
Regional de Educação 1,7 mil
escolas em que foram identificadas maiores dificuldades. O
objetivo é a elaboração de ações
pedagógicas e de gestão escolar.
Outra ferramenta é a Prova
Comentada, que apresenta a
resolução e a descrição de cada
questão e pode ser utilizada como
material de apoio para o professor trabalhar em sala de aula. A
pasta também elaborou uma lista
de exercícios com sugestões de
atividades que podem ajudar a
abordagem dos conteúdos.
“A Prova Paraná é um excelente instrumento de diagnóstico e
monitoramento de aprendizagem,
porque permite que se acompanhe a evolução de aprendizagem
de cada estudante, inclusive identificando quais são os conteúdos
em que há maior dificuldade, para
preparar intervenções pedagógicas direcionadas”, explica Alves.
Terceira edição
A próxima edição da Prova
Paraná será aplicada em 24 de
setembro para alunos do 5º ao
9º anos do Ensino Fundamental
e para estudantes do 1º ao 3º e
4º anos do Ensino Médio, além
das turmas da Educação para
Jovens e Adultos (EJA).

APÓS RECOMENDAÇÃO DO TCE-PR

PG deve aprimorar a execução
e fiscalização de obras na cidade
Ponta Grossa - O Tribunal
de Contas do Estado do Paraná
recomendou ao Município de
Ponta Grossa que adote medidas
para adequar sua equipe técnica
de engenharia, com o objetivo de
aprimorar a fiscalização de obras
públicas. A decisão foi tomada
depois que a construtora que
executou obra de pavimentação
na cidade ter devolvido ao cofre
municipal R$ 19.244,17 pagos
por materiais em valor superior ao
dos efetivamente utilizados.
A Prefeitura de Ponta Grossa
recebeu
recomendações
do
TCE-PR para que realize concursos públicos para o provimento de
cargos de engenheiros e arquitetos
em quantidades suficientes; disponibilize os meios necessários –
equipamentos, softwares e veículos
– ao pleno desempenho das funções
desses servidores; e ofereça treinamentos específicos para o aprimoramento da equipe técnica, nas
áreas relacionadas a planejamento,
contratação, execução e fiscalização
de projetos e de obras públicas.
Os conselheiros julgaram parcialmente procedente a Tomada
de Contas Extraordinária instaurada em razão de Comunicação
de Irregularidade da Coordenadoria de Obras Públicas (COP) do
TCE-PR. A Comunicação de Irregularidade foi formulada após a
realização de auditoria na execução
de obras de duplicação de trecho
da Avenida Visconde de Taunay e
duplicação do Viaduto Santa Paula,
em Ponta Grossa.
Integrante do Plano Anual de
Fiscalização (PAF) de 2018, a
auditoria se baseou em inspeção
presencial, avaliação de documentos e nos resultados da análise, em
laboratório, de amostras de pavimento e dos materiais utilizados
pela empreiteira nas obras. A aná-

lise laboratorial do pavimento foi
feita por empresa especializada,
contratada pelo TCE-PR por meio
de licitação.
Auditoria
A obra auditada pela COP é
objeto do Contrato nº 564/2013,
firmado em 1º de novembro de
2013 pelo Município de Ponta
Grossa com a empresa Antônio
Moro & Cia. Ltda., vencedora da
Concorrência Pública nº 15/2013.
A unidade técnica apontou que
a espessura da pavimentação, a largura do trecho duplicado e o teor
de betume utilizado estavam abaixo
limite inferior previsto no projeto; e
que não há relatórios ou laudos que
apontem o atendimento de parâmetros técnicos no acompanhamento
dos serviços que foram executados,
medidos e pagos.
Assim, a COP indicou que deveriam ser devolvidos valores relativos
à quantidade inferior de material
utilizado na camada superficial, cuja
base não apresentou discrepâncias
em relação ao projetado.
No entanto, a unidade técnica
considerou que a pequena variação
da largura da via, o menor teor de
betume e a espessura inferior da
capa asfáltica não comprometeram
a capacidade de escoamento do
tráfego e o atendimento das necessidades locais. Assim, concluiu
que qualquer ação complementar
visando à correção dessas representariam excesso de preciosismo e
desperdício de dinheiro público.
Finalmente, após a devolução
de valores pela construtora responsável, a COP considerou que o dano
apurado foi devidamente reparado;
e que a obra foi entregue e está
sendo utilizada sem restrições.
Decisão
O relator do processo, conse-

lheiro Durval Amaral, acompanhou
o opinativo da COP e votou pela
procedência parcial da Tomada de
Contas Extraordinária, pois realmente a quantidade de material
empregado foi inferior àquela estipulada no projeto e no contrato.
O conselheiro ressaltou que,
apesar da diminuição da vida útil
da via devido ao teor de betume
contido na massa asfáltica e à
espessura final da camada de
pavimentação, os valores pagos
a mais pela administração em
razão dessas divergências técnicas
foram devidamente ressarcidos
pela empresa contratada ainda em
âmbito administrativo.
Durval Amaral afirmou que
houve atuação célere e eficaz
do município frente à situação
apontada, com a adoção das providências necessárias para o ressarcimento de valores. Assim, ele
entendeu que não existiu, por parte
do fiscal e do gestor, um descuido
de tamanha gravidade que implique responsabilização pessoal ou
má-fé dos envolvidos.
Finalmente, o relator destacou
que não houve prejuízo ao cofre
municipal, pois as obras foram
concluídas e a diferença verificada
foi devidamente ressarcida.
Os conselheiros acompanharam o voto do relator por
unanimidade, na sessão da Primeira Câmara de julgamentos do
TCE-PR de 22 de julho, e remeteram cópia do processo ao Tribunal
de Contas da União (TCU), pois
parte dos recursos que financiaram
a obra é originária de convênio firmado com o governo federal.
Cabe recurso contra a decisão que está expressa no Acórdão nº 2022/19, veiculado em
8 de agosto, na edição nº 2.127
do Diário Eletrônico do TCE-PR
(DETC).

AGRICULTURA FAMILIAR
A Secretaria Estadual da Agricultura abriu edital para projetos de negócios de cooperativas e associações de produtores
da agricultura familiar que podem receber apoio financeiro do
Estado. A Fomento Paraná tem R$ 30 milhões para financiar
compra de equipamentos, ampliação de serviços ou de negócios neste segmento.
Divulgação / Hedeson Alves/AEN

SOU CANDIDATO
“Nós tivemos na última
eleição mais de 427 mil votos,
sendo que boa parte deles,
mais de 140 mil votos em
Curitiba. Isso já fazia com que
muitos conclamassem que eu
fosse candidato em uma eleição majoritária pela primeira
vez” - do deputado Delegado
Francischini (PSL) ao anunciar sua pré-candidatura a
prefeito de Curitiba.
SOU CANDIDATO II
O deputado Fernando
Giacobo já adiantou ao PL,
seu partido, que pretende disputar a prefeitura de Foz do
Iguaçu em 2020. "É para valer
mesmo. Vamos revolucionar a
administração de Foz", diz.
BELA VISTA
O grupo Laticínios Bela
Vista, dono da marca Piracanjuba, vai investir R$ 110
milhões no sudoeste do
Paraná. Em 2020, será construída uma unidade em São
Jorge D'Oeste ao custo de
R$ 80 milhões. Já a unidade
de Sulina terá capacidade de
processar 150 mil litros de
leite por dia e receberá investimento de R$ 30 milhões. O
Paraná já é o terceiro maior
produtor de leite do Brasil 13% da produção nacional com 90 mil produtores.
REAJUSTE GARANTIDO
O deputado Romanelli
(PSB) adiantou que a Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa não vai modificar os
projetos de outros poderes Judiciário, Ministério Público,
Tribunal de Contas, Defensoria Pública e Executiva - que
tratam do aumento salarial
dos servidores. O judiciário já
propôs um reajuste de 4,94%
aos servidores do quadro pessoal e de 6,38% para os cargos de assistentes de juiz.
COOPERATIVAS
As 222 cooperativas filiadas
a Ocepar faturaram R$ 41,1
bilhões no primeiro semestre de 2019. Um aumento de
8,3% em relação ao mesmo
período do ano passado. Se
manter a média, o faturamento
pode chegar R$ 90 bilhões em
2019 com projeção de R$ 100
bilhões em 2020.
OLHA O GOLPE!
Doze milhões de pessoas
- 46% dos internautas do país
- foram vítimas de algum tipo
de golpe financeiro nos últimos
12 meses, aponta pesquisa da
Confederação Nacional dos
Dirigentes Lojistas/SPC. Os
prejuízos chegam a R$ 1,8
bilhão e pouco mais de um
terço não consegue recuperar
nem um tostão do que perdeu. Mais de 50% compraram
produtos que não foram entregues, 46% receberam produ-

tos ou serviços diferentes dos
contratados e 25% tiveram o
cartão de crédito clonado.
PSDB MULHER
A ex-governadora do Rio
Grande do Sul, Yeda Crusius,
presidente da PSDB Mulher,
participa no próximo dia 27 em
Curitiba do encontro regional
(Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul) das mulheres
tucanas. É esperada presenças
de prefeitas e vereadoras, além
de lideranças estaduais do
partido. O convite é de Rosalina Batista, presidente setorial
do Paraná e o deputado Paulo
Litro, presidente estadual do
partido.
NOVAS FILIAÇÕES
O PSB filiou os empresários os empresários Ricardo
Miranda e Marcos Bascuia já
anunciados como pré-candidatos a prefeito nas cidades de
Fazenda Rio Grande e Mandirituba, respectivamente. O partido terá candidatos a prefeito
na maioria das cidades e atenção especial à grandes cidades
(Curitiba, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu,
Cascavel, São José dos Pinhais)
e os municípios da região
metropolitana da capital.
FUZIL PARA PM
O deputado Soldado Fruet
(Pros) pediu ao comandante
da Polícia Militar, coronel
Péricles de Matos, a compra
de fuzis para os destacamentos do extremo-oeste. “Esse
tipo de arma longa é necessário para a corporação endurecer o combate nas rotas de
tráfico pelo Rio Paraná”, diz.
Apenas duas das sete cidades
da região têm fuzis (Foz do
Iguaçu e Medianeira) enquanto
as demais contam armamento
de calibre .40 (Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel
do Iguaçu, Serranópolis do
Iguaçu, Missal e Itaipulândia).
PREVENÇÃO À
VIOLÊNCIA
A Comissão de Finanças
e Tributação da Câmara dos
Deputados aprovou projeto
de lei que institui a Política de
Prevenção à Violência contra
os Docentes Públicos e Privados. O presidente do colegiado, deputado Sérgio Souza
(MDB-PR), diz que as escolas mantém papel importantíssimo na educação de crianças
e jovens. "Muitos pais saem
cedo de casa para o trabalho e
retornam tarde da noite. Muitos não conseguem transmitir
os valores de cidadania e acabam dividindo esta tarefa com
os professores. O convívio
sadio na comunidade escolar é
necessário para a formação de
bons cidadãos”, defende.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

4

TERÇA-FEIRA, 20 A 22 DE AGOSTO DE 2019

GOVERNADOR RATINHO JUNIOR E SANDRO ALEX RECEBEM CONVITE

ACIPG irá homenagear empresários
Divulgação

PEDALADA INTERNACIONAL NA NATUREZA

280 ciclistas apreciaram as
belas paisagens do circuito
Divulgação

Prêmio chega a sua 15ª edição

Prêmio destacará
empresas
que fizeram
a diferença
Da Assessoria
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior recebeu nesta
segunda-feira (19), no Palácio
Iguaçu, comitiva com empre-

Tibagi conﬁrma
adesão em
consórcio
Caminhos
do Tibagi
Tibagi - Nesta quinta-feira
(15), o prefeito Rildo Leonardi
participou de uma reunião com
Wellington Ferreira, Claudio Aumir Schneider e Edinei
Rinaldi, integrantes da equipe
técnica do consórcio Caminhos
do Tibagi. Durante o encontro
foram garantidos temas como a
adesão do município ao Patrulha do Campo, que disponibiliza máquinas para manutenção
de estradas rurais e também na
adesão ao novo aterro sanitário
que será construído em Imbaú
e atenderá sete municípios da
região. O executivo ainda parcelará dívidas deixadas por
outra gestão.
Wellington Ferreira explica
como será o processo para
inícios do trabalho da Patrulha do Campo. “A gente fará
uma assembléia entre os outros
municípios, porque tem um
cronograma e uma fila destes
trabalho. Todos os municípios
consorciados, que aderem a
esse programa, têm uma organização e um cronograma para
executar as obras. Então a
gente vai marcar uma reunião,
uma assembléia, para que, se
for possível, em janeiro já fazer
essas obras aqui no município”,
destaca.
O município aderiu ao aterro
sanitário construído em Imbaú,
que também atenderá Reserva,
Tamarana, Imbaú, Telêmaco
Borba, Ortigueira e Rio Branco
do Ivaí, e terá uma expectativa
de vida útil de trinta anos. As
indústrias KIabin é parceira e
fará a gestão dos resíduos sólidos e a operação do aterro.
A gerente da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
(Sema), Leri Ribeiro, vê de
forma positiva a participação
no projeto. “Para o município
será muito importante, pois irá
focar as atenções na parte da
coleta e triagem dos materiais
recicláveis e compostagem. A
participação no consórcio tem
vantagens, garantindo que após
a finalização da vida útil da trincheira os resíduos continuarão
a ter a destinação final correta,
redução de área utilizada para
novas trincheiras e possibilidade de maiores investimentos”, pontua.

sários de Ponta Grossa. O
grupo entregou convite para a
15ª edição do Prêmio Mérito
Empresarial. O evento promovido pela Associação Comercial, Industrial e Empresarial
de Ponta Grossa (ACIPG), em
parceria com o Sindilojas e a
Sociedade Rural dos Campos
Gerais, vai acontecer na terçafeira (27), às 19h30, na sede
social do Clube Ponta-Lagoa.
“Ponta Grossa passa por um
momento espetacular, com uma

série de indústrias importantes
querendo se instalar na cidade”,
destacou Ratinho Junior. De
acordo com Edilson Gorte, presidente da Sociedade Rural dos
Campos Gerais, o prêmio deste
ano destacará as empresas que
fizeram a diferença no setor produtivo de Ponta Grossa. “Um
prêmio dirigido para os trabalhos relevantes que marcaram a
vida da cidade”, afirmou.
“Já estamos na 15ª edição.
É um prêmio muito importante,

que valoriza os empresários da
cidade”, completou Indianara
Prestes Mattar Milleo, Diretora de Eventos e Assuntos
Culturais da ACIPG. Neste
ano serão homenageados os
empresários Sérgio Sozim,
da Chácara Sozim, na categoria Agronegócios; Luciano
Hang, da Havan (Comércio);
Junior Durski, Grupo Madero
(Indústria); e Wilson Souza de
Oliveira, do jornal Diários dos
Campos (Serviço).

EM BUSCA DE SUBIR NA TABELA

Operário encara o Guarani em casa
Divulgação / José Tramontin

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário recebe o Guarani nesta
terça-feira (20), às 19h15. O jogo
acontece no Estádio Germano Krüger e é válido pela 17ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B.
O alvinegro sofreu derrota para
o Bragantino na rodada anterior e
está com 21 pontos na tabela, ocupando o 11º lugar. O Guarani está
na 20ª posição, com 13 pontos, e
também perdeu no último jogo para
o Vila Nova por 2 a 0.
Em entrevista coletiva, o treinador Gerson Gusmão avaliou o
adversário. “Apesar de não ter vindo
de bons resultados, o Guarani joga
bem fora de casa e tem estratégias
de jogo bem definidas. Temos que
ficar atentos e dar ao adversário o
menos de espaço possível, para,
principalmente, conseguir uma vitória em casa. Vamos para a partida
com o que temos de melhor no
momento e com força máxima para
cima do nosso adversário.”
Para o jogo contra o Guarani, o
goleiro Thiago Braga (em recuperação de cirurgia no tendão de Aquiles) e o zagueiro Sosa (realizando
tratamento para tromboembolismo

Vantagem de jogar em casa pode favorecer o Fantasma
pulmonar) não estarão à disposição
do técnico. O meia Rafael Chorão,
já recuperado, o lateral esquerdo
Allan Vieira e o zagueiro Rodrigo,
que cumpriam suspensão na última
rodada, estão à disposição.
Ingressos
Estão sendo vendidos ingressos promocionais para a partida
entre Operário e Guarani, exclusivos para sócios-torcedores com as
mensalidades em dia, ao preço de
R$ 30, arquibancada geral; R$ 80,
arquibancada coberta. Para adquirir
os ingressos promocionais, o sócio

deve ir à Loja do Fantasma pessoalmente e apresentar a carteirinha de
sócio-torcedor e um documento de
identificação com foto.
Fora da promoção, os ingressos custam R$ 150 a entrada
inteira e R$ 75 a meia-entrada na
arquibancada geral. Para o setor
coberto, o valor é de R$ 180 a
inteira e R$ 90 a meia. Os pontos de venda são: Loja do Fantasma (Rua Padre Nóbrega, 265
- Oficinas), Keima Um Lojão (Rua
Coronel Cláudio, 59 - Centro) e
Supermercado Vitor (Rua Laudelino Gonçalves, 332 - Chapada).

42 quilômetros percorridos no domingo
Da Assessoria
Tibagi - O domingo foi de
desafio e adrenalina para mais de
280 ciclistas que participaram
da 8ª Pedalada Internacional na
Natureza, Circuito Rota da Aventura. O percurso de 42 quilômetros contemplou belas paisagens
naturais do município.
Fruto de uma parceria entre
Prefeitura, através da Secretaria
Municipal de Turismo (Setur), e
Emater, o evento recebeu ciclistas de várias cidades do estado.
O percurso tem dificuldade
considerada moderada e forte,
e envolve roteiros turísticos
importantes da cidade, como
o Salto Puxa Nervos, Salto
Santa Rosa, Morro do Jacaré e
da Comuna e outras paisagens
locais que podem ser apreciadas
pelos participantes durante a o
trajeto.
A gerente da Setur, Kellin
Ramos, sai muito satisfeita do
evento e conta os pontos positivos desta edição da Pedalada.
"Totalizamos com 286 inscritos, foi um evento muito bonito,
muito legal. O dia estava lindo
e colaborou muito conosco, a
temperatura agradável. Recebemos muitos elogios, as pessoas
gostaram muito da organização.
Procuramos fazer um caminho
diferente dos outros anos. Foi
um evento que deu muito certo

e que a gente vai continuar
seguindo, investindo nas pedaladas e caminhadas", fala.
O para-atleta de Arapongas,
Caio Giovane Alves, foi um dos
primeiros a concluir o percurso.
Ele que veio motivado por amigos, explica como começou no
ciclismo. "Começou uma brincadeira porque estava engordando, aí meu tio comprou uma
bicicleta e comecei a pedalar
também. Comecei com a prótese, mas não deu certo. Aí pesquisei o paraolímpico e vi que é
só com uma perna mesmo que
da para pedalar, aí comecei no
esporte", explicou.
Samuel Augusto, de Curitiba, já planeja voltar para a
edição de 2020. "“O percurso
está bem difícil, muita areia,
muita subida. A paisagem está
linda, tirei algumas fotos legais.
Se Deus quiser, ano que vem eu
volto", disse o ciclista.
Durante o percurso, quem
participou da Pedalada recebeu
uma caderneta que foi carimbada em cada um dos seis pontos de controle. O participante
poderá utilizar a caderneta em
outros eventos do gênero no
Brasil e no exterior.
Ao fim da Pedalada, os participantes puderam desfrutar da
feira com exposição e comercialização de produtos da agricultura familiar.

AO TURISTA ESTRANGEIRO

Setur abre inscrição para
cursos de atendimento
Divulgação

EDIÇÃO DE 2019

Minibol reúne 2 mil estudantes
Palmeira - A 15ª edição do
Minibol, competição que reúne
aproximadamente 2 mil crianças
com idade de 7 a 11 anos, estudantes de 15 escolas municipais
e de dois colégios particulares de
Palmeira, teve sua abertura na
manhã desta segunda-feira (19),
no Ginásio de Esportes Durval
Antônio de Freitas.
O Minibol, promovido pela
Prefeitura de Palmeira, através
das secretarias de Educação e
de Esporte e Lazer, terá duração
de quatro dias com disputas nas
modalidades de futsal, atletismo,
queimada, estafeta, bola ao cesto,
cabo de guerra e circuito. Ao
todo serão realizadas 200 disputas entre alunos.
Quem deu as boas-vindas
aos presentes foi o Zé Coquinho,
mascote do município que dançou
e divertiu os estudantes. Na sequência alunos dos estabelecimentos
de ensino participantes realizaram
o desfile de abertura e Lucimara
Candeo, secretária interina de
Educação, declarou aberta a 15ª

edição do Minibol.
O prefeito Edir Havrechaki
destacou a importância do
evento. “É muito bom ver nossas
crianças participando do Minibol, praticando atividade física e
interagindo umas com as outras,
independente da escola que estudam. Neste ano ainda tenho um
motivo mais que especial para
acompanhar os jogos, pois minha
filha Sofia está estreando na competição e deixando o pai muito
orgulhoso”, disse.
O aluno Eduardo Antônio Teixeira de Paula, das Escola Nossa
Senhora do Rocio, representou
os estudantes que participam do
Minibol e, com o braço direito
levantado, acompanhado pelos
demais participantes, realizou o
juramento do atleta.
Encerrando a cerimônia de
abertura do 15º Minibol, dançarinos do Grupo de Danças Urbanas
da Professora Gisele Polato, do
Grupo Fusão.com e da Academia
H2O, realizaram duas apresentações eletrizantes para o público

presente no ginásio.
Escolas participantes
Participam do Minibol o Colégio Realeza, Colégio Sagrada
Família, Escola de Educação
Básica Ernesto de Oliveira
(APAE), Escola Municipal do
Campo de Colônia Maciel, Escola
Municipal do Campo de Queimadas, Escola Municipal do Campo
de Santa Bárbara de Cima, Escola
Municipal do Campo de Witmarsum, Escola Municipal do Campo
Nossa Senhora do Rosário, Escola
Municipal do Campo Pedro Gross
Filho, Escola Municipal do Campo
Professor Clotário Santos, Escola
Municipal do Campo de Professora Leonor Santos, Escola Municipal do Campo Ida Albach, Escola
Municipal Integrada Imaculada
Conceição Jesuíno Marcondes,
Escola Municipal Nossa Senhora
do Rocio, Escola Municipal Professor Gabriel Prestes, Escola Municipal Eurides Teixeira de Oliveira e
Escola Municipal Professora Anna
Ferreira de Freitas.

Setur investe na capacitação
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) abre
nesta terça-feira (20) as incrições para o curso “Qualidade no
Atendimento ao Turista Estrangeiro”, que ocorre entre 9 de
setembro e 11 de outubro e será
ministrado pelo Senac. Este é
mais um investimento da Setur
em capacitação.

As inscrições serão feitas na
Setur até 6 de setembro.
O curso irá formar profissionais com habilidades de falar, ler
e escrever no inglês para melhor
atender turistas estrangeiros que
passam por Tibagi.
As vagas são limitadas e para
se inscrever é necessário a partir
de 16 anos e como escolaridade
mínima o quinto ano do ensino
fundamental.
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BOMBEIROS ORIENTAM NÃO USAR ESSA PRÁTICA

Sem licença queimada é crime ambiental
Divulgação / Governo do Estado

Bombeiros de
Castro tem
atendido várias
chamadas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Entre os dias 16 de julho
e 17 de agosto não choveu em
Castro, e de acordo com o meteorologista Antônio Oliveira,
após as chuvas desta segunda
(19) e terça-feira (20), não há
previsão de que volte a chover
ainda neste mês no município.
Ou seja, foram mais de 30 dias
de seca, em um período onde
a falta de chuva já é característica, mas com a população
tendo que conviver com um
novo problema, as queimadas,
este totalmente evitável, e uma
prática que se configura crime

Falta de chuvas no período torna o problema ainda mais grave

se não possuir licença do próprio órgão ambiental, que prevê
pena de um a quatro anos de
reclusão.
Em diversos pontos da

cidade foi possível ver a densa
fumaça, que ficava no local por
horas e se espalhava pela vizinhança, levando fuligem para
as casas, deixando o cheiro

no ar e nas roupas do varal,
tornando ainda mais difíceis
os dias de pessoas que sofrem
com doenças como a asma e
o bronquite, e, acima de tudo,

EM PIRAÍ DO SUL

Rafael Moreira é ordenado padre
Piraí do Sul - Emoção. Esse
foi o sentimento que permeou toda
a celebração de ordenação presbiteral do diácono Rafael Moreira,
na igreja São José Operário, em
Piraí do Sul, neste domingo (18).
Perto de 1.400 pessoas lotaram
a capela da Paróquia Senhor
Menino Deus. Mais de sete mil
fieis acompanharam a transmissão em tempo real feita pelo Facebook. As visualizações da página
chegaram a 20 mil somente no
domingo. O bispo dom Sergio
Arthur Braschi, padres, diáconos

de toda a Diocese e os convidados sentiram a comoção de Rafael
que, em questão de meses perdeu
o pai e uma das irmãs, e vive o
drama da fragilidade da saúde da
mãe, Marilde Bueno Moreira.
“Há um ano e seis meses, perdemos meu pai e, pouco tempo
depois, minha irmã, a Franciele,
que seria a madrinha dele de
ordenação. Logo em seguida, a
mãe ficou doente, com infecções
que foram atingindo vários órgãos
e se agravando. Isso desde que ele
(Rafael) resolveu dizer seu sim.

Foi coisa em cima de coisa, obstáculos e mais obstáculos, para
testar nossa fé e a vocação dele”,
contava muito emocionada Alcione
Aparecida Moreira, uma das
irmãs do neo-sacerdote. “Para a
família, (a ordenação) representa
uma vitória, um sonho realizado.
Chegar nesse momento, com uma
família toda estremecida, numa
situação muito delicada, o que
vem é alegria, angústia, choro...o
coração parece que vai explodir”,
dizia, afirmando ter certeza de que
Rafael será um padre do povo.

colocando em risco a vida
de quem trafega pelas rodovias. “A fumaça quando sai na
rodovia, dificulta a visão dos
motoristas, podendo causar
acidente graves, principalmente engavetamentos”, lembra um dos bombeiros ouvidos
pela reportagem.
Os bombeiros de Castro têm atendido a diversas
ocorrências de queimadas nos
últimos dias. Ao orientar a
população a não usar essa prática para a limpeza de terrenos, eles enfatizam os perigos
ocasionados pelos ‘incêndios
controlados’. “A gente sempre orienta a não provocar
queimadas, até porque existe
lei ambiental que proíbe isso,
em qualquer circunstância,
é crime ambiental. Além de
prejudicar o meio ambiente,
matar animais que fazem parte
e equilibram o ecossistema, e
de queimarem matas ciliares e

árvores nativas, as queimadas
e a fumaça também são extremamente prejudiciais à saúde
das pessoas”, destaca o profissional.
Os bombeiros também destacaram que em Castro a equipe
tem um contingente pequeno, e
que devido a imprudência de
quem faz queimadas, os profissionais podem ter que deixar de
atender a uma ocorrência mais
grave, para controlar incêndios
iniciados intencionalmente. “As
vezes a pessoa pensa que é um
incêndio controlado, mas ele
pode se tornar grande e invadir
outras áreas, e quem ocasionou
o fogo não tem conhecimento e
nem as técnicas para resolver
a situação, além disso, pode
ocorrer de esse fogo atingir
áreas de preservação, ou seja,
é muito importante que a população se conscientize sobre
essa questão, e não faça queimadas”, finaliza.

NO PARQUE LACUSTRE

Show encerrou Semana da Família
Divulgação / Renato de Oliveira

RENATO DE OLIVEIRA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Com a temática ‘A Família, como vai?’, que marcou
também o jubileu de prata da
Campanha da Fraternidade da
CNBB, a Semana Nacional da
Família encerrou em Castro,
no domingo (17), com premiações, entrega de medalhas,
troféus e show de talentos no
parque Lacustre.
A programação da Semana
Nacional da Família teve início nas quatro paróquias de
Castro- Sant`Ana, Perpétuo Socorro, Rosário e São
Judas Tadeu, no sábado (10)
e domingo (11) e seguiu com
celebrações, Adoração ao Santíssimo, Terço dos Homens
e Mulheres e a participação
de casais do ECC - Encontro
de Casais com Cristo, como
também do MFC - Movimento
Familiar Cristão e ainda juventude, adolescentes e crianças
envolvidas nas catequeses.
Pedalada das Famílias
Na quarta-feira (14),
mesmo com o frio intenso,
mais de 60 pessoas participaram da ´Pedalada com as
Famílias`, num percurso que
teve como ponto de partida a
praça Indalécio de Macedo-

Muita música e celebração
também conhecida como praça
da Paz e que seguiu pelas ruas
centrais até a igreja do Rosário, na vila Rio Branco.
Entretanto, o ponto alto da
Semana da Família em Castro,
foi reservado para a tarde e
noite de sábado (17), tendo
como lugar uma das áreas do
parque Lacustre. Num palco
improvisado na carroceria
de um caminhão, os padres
Franco Allen Somensi, da
paróquia de São Judas Tadeu
e Alvaro Nortok, da paróquia
matriz de Sant`Ana, comandaram o 1º Show de Talentos
da Semana da Família 2019.
A festividade que reuniu
famílias das quatro paróquias
de Castro, começou com a pre-

miação do Concurso de Redação e Desenho que envolveu a
participação de dez escolas do
município, com apoio da Secretaria da Educação. De acordo
com a comissão responsável
pela classificação das redações
e desenhos feitos por estudantes participantes, teve muito
trabalho em definir os finalistas.
Bastante aguardado, o Show
de Talentos revelou gratas surpresas e arrancou, por diversas
vezes, elogios dos membros da
comissão julgadora, formada
por pessoas ligadas a música.
Conhecido os vencedores,
o Show de Talentos foi encerrado com uma apresentação
especial do Mini Coral Infantil
de Castro.

GESTÃO DE RESÍDUOS FOI TEMA DOS TRABALHOS

Assocampos premiou vários alunos
Carambeí - Estudantes
de Carambeí participaram na
sexta-feira (16), na sede da
Assocampos, no Distrito Industrial em Ponta Grossa, do Dia
Nacional do Campo Limpo, com
a presença de aproximadamente
400 crianças dos municipios de
Carambeí, Ipiranga, Irati, Ponta
Grossa, Rio Azul e Teixeira
Soares. Esse ano o Programa
de Educação Ambiental (PEA)
teve como o tema dos desenhos
e redações a "Responsabilidade
Compartilhada: Como posso
fazer a minha parte na gestão de
resíduos". A Assocampos teve
a participação de 3.300 alunos
destes seis municípios. Os alunos dos municipios vencedores
dos trabalhos esse ano foram
Ponta Grossa, melhor redação
e Teixeira Soares na categoria
melhor desenho, ambos concorrerão etapa Nacional. No evento
o quarto ano da Escola Rural
Municipal da Santa Cruz, da Professora Eliana Rosso, e o quinto

ano da Escola Municipal Professora Theresa Gaertner Seifarth,
da Professora Caroline Oliveira,
participaram, totalizando 48
crianças carambeienses.
A Secretaria de Educação e
Cultura Ana Wieslava ressalta
a importância da parceria com
a Assocampos e complementa:
"Programas como o PEA, agregam na educação das nossas
crianças, eles repassam aos
familiares e amigos, preservar o
planeta a partir das boas práticas ambientais se faz necessário
e nossos alunos aprimoram isso
através desse trabalho".
A coordenadora pedagógica
Priscila Solek, responsável pela
coordenação do Programa de
Educação Ambiental em Carambeí reforça que "Carambei parabeniza os trabalhos vencedores,
as produções das nossas crianças e dos demais municípios que
foram excelentes, mas o principal
mesmo é a premiação cultural e
de valores dos alunos envolvi-

dos, que aprimoram o conhecimento de preservação ambiental,
levando o mesmo para toda a
vida. O nosso Planeta ganha com
isso, as gerações atuais e futuras
também, esse grande prêmio não
tem preço".
Todos os nossos quartos
e quintos anos aderiram ao
PEA/2019. Estiveram presentes prestigiando o evento, representando Carambeí, a secretária
Municipal de Educação e Cultura Ana Wieslava Kaspchak;
as coordenadoras pedagógicas
da SMEC, professoras Lauriane
Galetto e Priscila Solek, diretora
Marlei Kapp e professora Eliana
Rosso (Escola Rural Municipal
Santa Cruz), professoras Caroline Oliveira e Suzana Lima
(Escola Municipal Professora
Theresa Gaertner Seifarth),
a jornalista Ana Paula Inácio,
motoristas Moises Story Bueno e
Ronaldo Becher e mais 48 crianças do município, que acompanharam a premiação.
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DEPUTADOS SE MOBILIZAM PARA AJUDAR

Mãe castrense
luta na Bulgária
para ter os filhos
Mãe está na
Bulgária e já
tem guarda
reconhecida
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Sensibilizados com a luta de
Rosângela de Fátima Sviercoski,
a castrense que vive na Bulgária
e que foi separada dos filhos pelo
ex-marido, os parlamentares da
região, deputados federais Aline
Sleutjes e Aliel Machado, também se mobilizaram para tentar
ajudar. O contato com ambos
foi feito pela irmã de Rosângela,
a delegada da 13ª Subdivisão
Policial de Ponta Grossa, Tânia
Sviercoski, que contou à reportagem o quão solícitos à causa
eles estão sendo. “Quero muito
destacar o empenho desses dois

parlamentares, que prontamente
se disponibilizaram a ajudar e
que estão fazendo contatos e se
mobilizando como podem para
fazer com a decisão judicial seja
cumprida”, ressaltou.
A decisão ao qual Tânia se
refere, foi expedida na Bulgária
em outubro do ano passado,
dando à mãe a guarda definitiva
dos dois filhos, de sete e de nove
anos. Porém, até hoje Rosângela
não pode reencontrar as crianças, e mesmo se tratando de uma
ordem judicial, não houve mobilização das autoridades locais
para o seu cumprimento. Assim,
a família de Rosângela aqui no
Brasil, vem juntando esforços
para tentar ajuda-la.
Após conhecer a história,
Aliel Machado entrou em contato com o deputado Eduardo
Bolsonaro, que também é presidente da Comissão de Relações
Exteriores no parlamento. Em
um vídeo divulgado nas redes
sociais, no qual ambos aparecem

conversando, Aliel afirma que
Eduardo já teria entrado em contato com o ministro das relações
exteriores, Ernesto Araújo, e que
este teria acionado a embaixada
do Brasil na Bulgária, pedindo
apoio para solucionar o caso.
Igualmente Aline Sleutjes,
ao saber da luta de Rosângela
também se prontificou a ajudar.
De acordo com a deputada, ela
entrou em contato com o ministro
das relações exteriores, Ernesto
Araújo, solicitando intervenção,
após, já teria sido realizada uma
reunião, com a presença da irmã
de Rosângela. “Aqui em Brasília
procurei o ministro e contei pra
ele toda situação, e pedi ajuda
dele, ele entrou em contato com
a embaixada de lá, relatou toda
a situação e pediu para que
tomassem providências, logo, na
semana seguinte, já foi marcada
essa reunião, para qual a Rosângela foi convocada. Eu ainda não
sei como foi a reunião, mas a
mensagem do ministro Araújo
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Rosângela de Fátima Sviercoski e os filhos
foi clara, a embaixada já está
trabalhando para resolver essa
demanda. Eu acredito que vai dar
certo logo, até porque o ministro
entendeu a necessidade urgente
da embaixada tomar providência, porque já existe uma decisão
judicial, já existe todo um histórico e uma determinação da justiça em relação a isso”, explicou
a deputada.
A reportagem também ouviu
a irmã de Rosângela, a delegada
Tânia Sviercoski. Segundo ela,
“a reunião foi produtiva, o ministro comprometeu-se a acompanhar o caso e trabalhar para que
a sentença seja cumprida. Estamos bastante otimistas, que a
nossa diplomacia tenha êxito e os
meus sobrinhos sejam entregues
a mãe, é direito natural e agora
reconhecido oficialmente”, ressaltou. Tânia também enfatizou
a importância do papel desempenhado pela deputada Aline
Sleutjes, “gostaria de destacar o
empenho da deputada, que está
constantemente em contato com
o ministro, acompanhando de
perto a situação”.
Ela explicou ainda sobre a
trajetória da irmã, na tentativa de
estar novamente com os filhos.
Segundo a delegada, após a
determinação judicial, que deu à
Rosângela a guarda dos filhos, a
brasileira teria buscado ajuda de
todas as maneiras na Bulgária,
para que a decisão fosse cumprida, porém, sem sucesso. “O
fato é que ela percorreu todas
as instâncias, já tem a guarda e
eles não cumprem a decisão, não
entregam as crianças”, depois da
interferência dos deputados, no
entanto, a família conseguiu ver
‘luz no fim do túnel’, “percebe-

mos que já houve uma movimentação na embaixada da Bulgária,
é outro país, com sua própria
autonomia, e, infelizmente com
uma visão e ações muito atrasadas no que diz respeito à proteção das pessoas mais vulneráveis,
assim, o que nos resta é essa
mobilização, estamos conscientes das dificuldades, mas com
esperança de que veremos resultados agora”, finalizou Tânia.
Entenda o caso
Rosângela de Fátima Sviercoski é natural de Castro e mestra em matemática pela UEPG
e UNB. Nos Estados Unidos,
onde foi para fazer doutorado,
ela conheceu um búlgaro, Peter
Petrov, com quem se casou no
ano de 2008, e teve dois filhos.
Para acompanha-lo e também
para desenvolverem projetos na
Bulgária, ambos se mudaram
para o país do marido, e é onde
Rosângela reside e trabalha até
os dias de hoje. Atualmente ela
é pesquisadora na academia de
Ciências da Bulgária, porém, seu
drama com os filhos começou
após o divórcio, ocorrido no ano
de 2012.
Em princípio, a guarda provisória das crianças ficou com
Rosângela, mas em 2015 o pai
foi buscar os filhos na escola (ele
tinha o direito de fazer isso duas
vezes na semana) e não os entregou mais à mãe. Desde então o
homem mudou várias vezes de
endereço, para evitar a aproximação, e chegou a conquistar a
guarda dos filhos, mas a Justiça
Búlgara determinou em outubro
do ano passado, que a guarda
definitiva ficasse com a mãe.
Apesar dos quatro anos de

disputa judicial, e de Rosângela
ter a guarda autorizada pela
Justiça da Bulgária, ela ainda
não conseguiu reaver os filhos,
além disso, o marido voltou a
fugir com as crianças, evitando o
cumprimento da decisão, e ainda
cometeu alienação parental.
Para Tânia, a Justiça da Bulgária tem sido falha e omissa,
em permitir que mesmo tendo
‘roubado’ os filhos da mãe, o pai
continue com as crianças, sem
que se faça cumprir a decisão
judicial. Ela lembra que apesar
das deficiências da legislação
brasileira, a alienação parental é
crime, e que no Brasil o responsável está mais sujeito as devidas
penalidades.
Livro
Para contar de forma lúdica
a sua versão e tentar ajudar a
outras mães que sofrem com
situações parecidas e com a
alienação parental, Rosângela
Sviercoski escreveu um livro
‘Ao Pequeno Yong, Com Imenso
Amor’.
A motivação para a produção veio após a mãe perceber,
ao longo do processo de disputa
judicial, que não era a única a
sofrer com a alienação parental.
O material deve integrar uma
campanha de conscientização, e
inclusive, já foi entregue ao Papa
Francisco, no dia 5 de maio
deste ano, durante uma visita do
líder católico à Bulgária. Além
disso, a brasileira busca doações
para cobrir os custos, através de
uma plataforma de financiamento
coletivo. Segundo familiares,
a intenção neste caso não é a
lucratividade e sim, fazer alerta a
este problema tão importante.

NA ARENA AGROLEITE

Desfile de campeãs encerra Agroleite
Da Assessoria
Pista de julgamento lotada e
uma sequência de palmas que acelerava a cada segundo. Assim foi
o encerramento do Agroleite 2019
na noite de sábado, 17 de agosto,
na Arena Agroleite. Os expositores
de animais, produtores e visitantes
permaneceram na pista até o fim
para assistir o desfile das campeãs
e seleção dos melhores animais do
evento: a Vaca do Futuro e a Campeã Suprema das Raças.
Os dois títulos foram disputados pelos três animais que ganharam o grande campeonato de suas
raças, sendo uma Jersey, uma
Holandesa Preta e Branca e uma
Holandesa Vermelha e Branca. A
faixa de Vaca do Futuro é entregue
a melhor fêmea jovem da exposição, e a de Campeã Suprema,
para a melhor vaca adulta.
Nesse julgamento entraram
em pista os dois juízes oficiais
do Agroleite 2019, Luiz Felipe
Grecco de Mello, responsável pela
avaliação dos animais da raça Jersey, e o canadense, Brian Carscadden, que julgou os animais da raça
Holandesa nas variedades Preta
e Branca e Vermelha e Branca. E
deu raça Holandesa Preta e Branca
nas duas premiações.
Com relação a Campeã

Suprema, os juízes mencionaram
as qualidades da vaca escolhida,
um animal que mostra mais feminilidade em sua cabeça e pescoço,
é um pouco mais limpa na região
da sua barbela e apresenta maior
definição em seu ligamento central.
“São três vacas excepcionais. Parabéns aos expositores e criadores
desses animais, essa disputa foi de
altíssimo nível”, ressaltaram Mello
e Carscadden após premiação.
Sobre os julgamentos da raça
Jersey, Luiz Felipe comenta que a
qualidade foi única e a quantidade
de animais também, sendo o Agroleite a maior exposição da raça no
Brasil em 2019, ultrapassando a
feira de Braço do Norte que tradicionalmente é uma exposição
muito grande de Jersey.
Carscadden, que já julgou
outras oito vezes no Brasil, sendo
quatro no Agroleite, relata que essa
é a mostra de mais qualidade que
teve a oportunidade de julgar em
solo brasileiro. “Tenho certeza que
as campeãs fêmeas jovens, as campeãs vacas jovens e as grande campeãs, são animais que disputariam
as maiores exposições do mundo.
Não posso afirmar que ganhariam,
mas seriam extremamente competitivas em todas essas exposições e
teriam possibilidades de ganhar”,
assegura o canadense.

Ronald Elgersma, filho de
Pedro Elgersma, criador e expositor da Campeã Suprema 2019,
revela que o trabalho com a vaca
vencedora, Halley Ruivinha Doorman 538 TE, iniciou muito antes,
desde o acasalamento até o dia em
que ela criou pela primeira vez.
“Trabalhamos com ela em baia
separada para ela poder chegar
no nível em que ela está hoje. A
satisfação é indescritível, ainda
mais quando se trata de fazer uma
grande campeã, uma suprema no
Agroleite, que é uma referência
hoje no Brasil. Não tem palavras”,
relata o produtor de Arapoti.
Charles Salomons, criador e
expositor da Vaca do Futuro, animal C.H. Salomons Estrela 1630
TE, conta que a bezerra participou
de outras exposições esse ano e
que sempre foi a campeã de sua
categoria. No entanto, ela não se
apresentava bem na grande roda e
perdia. “Dessa vez ela chamou a
responsabilidade para ela”, diz ao
contar que a treinou de forma mais
intensiva para o Agroleite. Salomons afirma que o amor dos filhos
pelas exposições o faz continuar
e dedica a vitória a toda equipe
envolvida, funcionários que ajudaram no evento e os que trabalham
na propriedade da família, veterinários e preparadores.
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Nota

Entre os dias 1º e 25 de novembro, a Cia. Teatro do Incêndio
abre inscrições para o 3º Edital A Aurora é Coletiva – Residência
Artística. Serão selecionados dois coletivos teatrais para desenvolverem trabalhos de pesquisa estética e/ou imersão em suas
produções. Durante quatro meses (de 1º de dezembro de 2017
a 18 de abril de 2018), os grupos poderão trabalhar nas dependências da sede do Teatro do Incêndio, tendo apoio financeiro
de R$ 16.000,00. As inscrições devem ser feitas unicamente
pelo portal SP Cultura ( http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/
projeto/3248/), onde pode ser acessado o regulamento e o edital.
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Descobertas

Virgem
(23/8 a 22/9)

Sagitário
(22/11 a 21/12)

Leão
(23/7 a 22/8)

Gêmeos
(21/5 a 21/6)

Sagitário
(22/11 a 21/12)
Peixes
(19/2 a 20/3)

Aquário
(20/1 a 18/2)

Escorpião
(23/10 a 21/11)

Leão
(23/7 a 22/8)

Simpatias que funcionam

Virgem
(23/8 a 22/9)

Touro
(20/4 a 20/5)

Peixes
(19/2 a 20/3)

Áries
(21/3 a 19/4)

Câncer
(22/6 a 22/7)

Libra
(23/9 a 22/10)

Capricórnio
(22/12 a 19/1)

JACARÉ- Cuidado com seus inimigos. Na água, perigo
próximo. Na terra, afaste- se de pessoas traiçoeiras. Ver
muitos jacarés, cuidado com especulações. Ser atacado,
vencerá situação difícil. Ver morto, melhoria financeira. Ser
morto ou mordido por um jacaré, sorte no jogo. Números
da sorte: 19, 37, 57, 59 e 60.

Nesta quinta pode haver intolerância e restrições aos desejos. Procure
pensar antes de falar e dizer o
que pessoas não aceitam em seu
temperamento, evite as queixas e
lamurias. À noite contato com amigos e familiares levantará seu astral
nesta quinta-feira. 88/288 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 26 de Outubro de 2017. Dia de Nossa Senhora Mãe da Divina
Graça, São Crisanto, São Boaventura de Potenza, São Flório, São Evaristo,
São Damião de Finaro, e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia do
Trabalhador na Construção Civil e Dia do Oficial de Música. Hoje
aniversaria o cantor e compositor Milton Nascimento que faz 75 anos, o cantor
Belchior que nasceu em 1946 e a atriz Fabiana Alvarez que nasceu em 1976.
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Dicionário dos sonhos

O Sol em bom aspecto com Júpiter
traz maior positividade. Será ótimo
eliminar as emoções negativas para
que seja possível seguir um caminho
novo. Boa disposição com uma sensação de que o dever foi cumprido.
Analise bem para tomar decisão
importante. 78/878 – Azul.

fraturado

66
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A Lua plena em Capricórnio ajuda a
se organizar. De manhã pode haver
intolerância e restrições aos desejos e uma maior tendência ao mau
humor. Atitudes fraternas e amigas
ganham destaque favorecendo atividades e encontros em grupo na parte
da noite. 89/389 – Branco.
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tarde deve ser mais tranquila. O dia
é bom para renovar estoques, fazer
trocas e permutas, beneficiando as
transações. 53/453 – Cinza.
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iro urgente: Esta simpatia deve ser
te de Lua Crescente. Na noite de Lua
ma vela dourada e, numa pequena tige-índia e a noz-moscada. Misture bem.
oncentre e diga: “da abundância quero
u invoco o toque da prosperidade! Pois
e que assim seja!”. Ditas as palavras,
rado e aguarde cerca de 20 minutos
ma. Passados os 20 minutos, apague a
xar que ela queime até o fim. A vela não segura e firme. É sempre procurado pela família e pelos amigos quando a
as mãos ou nenhum outro instrumento, situação é difícil de resolver.
Este período exige muita paciência
A Lua em mau aspecto com Plutão
ueno sopro. Já os cravos-da-índia e a
e bom senso. Embora possa tomar
deixa as emoções intensas e os
vam na tigela precisam ser enterrados
Adquira seu MAPA ASTRAL decisões,
– Previsão Anual
– SINASTRIA
o mapa pensada,
de relacionamento e o SEXO problemas podem vir à tona, ainda
faça
isso de forma
vel da porta da frente de sua casa – ou
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.
vendo os dois lados de uma situação.
mais mágoas e ressentimentos. A
va em um apartamento.

Aproveite para encontrar soluções,
evite o mau humor por questões corriqueiras. A Lua em seu signo ajuda
a organizar a vida e colocar tudo nos
seus devidos lugares. A posse e as demonstrações de ciúmes atrapalham
no amor. 57/357 – Marrom.

Evite agir sem pensar ou usar palavras duras que abalem uma relação
que já esteja difícil. Lua capricorniana gera insegurança quanto
ao próprio valor de cada um. Não
adianta forçar uma situação, pois
irá prejudicar sua imagem pessoal
ainda mais. 78/478 – Verde.
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Precisa seguir suas metas, sem
Precisa manter o bom senso nas
do rumo que foi traçado.
relações profissionais na parte da
O nativo do dia desviar-se
Precisa evitar mal-entendido que
manhã. Com a Lua plena em CapriO nativo de Escorpião acabe
deste provocando
dia e grau é graves
corajoso
e com uma tremendacórnio é preciso se organizar durante
problemas
habilidade para compreender
os outros.
Como é perfeccionista
pessoais
e amorosos
nesta quinta.e idealista nãoo dia. O final do dia será de grande
deve permitir que a sua grande
sensibilidade
diminua
com a suaas
autoconfiançamotivação para os deveres e trabalho.
Mantenha
a harmonia
e concilie
e o isole das pessoas. Possui intensa necessidade de imprimir a sua marca
situações para poder ser mais feliz
O começo da noite dará a sensação
pessoal em suas atividades. Excelente planejador, não tem nenhuma vergonha
até o final deste ano. 53/153 – Verde.
de que o dever foi cumprido. 58/358
de dizer que deseja o poder. Dono de um carisma e de uma liderança natural
será capaz de conduzir as situações que dependam de si próprio, de forma– Amarelo.

A calma deve ser mantida diante de
situações inesperadas no começo do
dia. Não tenha pressa em nada, deixe
tudo para a tardinha. 87/687 – Azul.

Mesmo assim, pode haver intolerância e restrições aos desejos e uma
maior tendência ao mau humor.
Solução
65/465 – Cinza.

3/caá — lac — zen. 4/élan — inpe. 5/elvis. 11/biomedicina.
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aos Dia
seusdeprojetos
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deAnjo
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o dever
foivirtude
cumprido.
Trabalhador na Construção
e Dia do Oficial de Música. Hoje
99/399 Civil
– Amarelo.
aniversaria o cantor e compositor Milton Nascimento que faz 75 anos, o cantor
Belchior que nasceu em 1946 e a atriz Fabiana Alvarez que nasceu em 1976.
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e funcionam

Horóscopo

3/caá — lac — zen. 4/élan — inpe. 5/elvis. 11/biomedicina.
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il. Ver morto, melhoria financeira. Ser
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Touro
(20/4 a 20/5)
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Fusion ficou irreconhecível

Pista estava molhada

Caminhão pouco pode fazer para evitar

ESTRADA DE PALMEIRA

Três pessoas morrem na BR-277
Divulgação / PRF

Motorista
se perde
e invade pista
contrária

Todos os ocupantes
do carro
morreram no local
placas de Icaraíma (PR), que
se chocou com um caminhão
de Palmeira (PR). Todos os
ocupantes do carro morreram no local do acidente:
um motorista de 41 anos,
uma passageira de 32 anos,
esposa dele, e outra mulher
ainda não identificada.
Conforme apurou a
equipe da PRF que atendeu a ocorrência, chovia no
momento do acidente, por
volta das 8h10, no quilô-

Da Redação
Palmeira - Duas mulheres e um homem morreram
em um acidente registrado
pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF) na manhã
desta segunda-feira (19)
na BR-277, em Palmeira
(PR).
Os três estavam em um
automóvel Ford Fusion com

Conforme o que apurou a PRF, chovia no momento do acidente

MADRUGADA DE SÁBADO

TELÊMACO BORBA

Jovem desaparece após
dizer que iria embora
Divulgação

Da Redação
Telêmaco Borba - A mãe de
Thamiris Mariano da Costa está
deseperada, em busca de sua
filha de 17 anos de idade que
teria saído de casa no sábado
(17), com duas mochilas pretas,
falando que não iria mais voltar.
A ocorrência foi registrada na
polícia por volta das 20 horas,
e desde então não há informações. Para trás ela deixou um
filho de aproximadamente 1 ano
e 6 meses. Thamiris teria saído
da residência vestindo um casaco
azul de lã, uma calça preta e chinelo, além das mochilas.

Thamiris M. da Costa está
desaparecida desde sábado

EM TIBAGI

PRF frustra roubo de carga
Divulgação / PRF

Ladrões fogem ao ver viatura

PALMEIRA

Roubam posto e agridem funcionários
Da Redação
Palmeira - Um posto de
combustíveis localizado na BR
277, região de Palmeira, foi assaltado por volta das duas horas da
madrugada de sábado (18). Até
ai tudo bem, se os ladrões não
usassem de extrema violência.
O caso chegou a conhecimento das autoridades, quando
dois dos funcionários, vítimas
do assalto, relataram terem sido
surpreendidos por cinco elementos encapuzados, trajando roupas
escuras e calças jeans, os quais

deram voz de assalto e os renderam. Todos estavam de posse
de arma de fogo, sendo que quatro deles portavam armas curtas
e, pelo menos um de posse de
uma arma longa. Após rendidos,
os funcionários do posto foram
agredidos com chutes e levados
ao banheiro, onde permaneceram
trancados por aproximadamente
uns 30 minutos, até a chegada de
um cliente que diante dos pedidos
de socorro, arrombou a porta.
Do posto foi levado a quantia de aproximadamente cinco
mil reais em dinheiro, uma tv led

Semp Toshiba 32", um aparelho
de celular da marca Positivo. Os
ladrões também quebraram dois
computadores, sendo um do caixa
e o outro do sistema de segurança. De um dos funcionários
foram levados uma carteira de
documentos, um aparelho celular
LG k10 e de outro as chaves do
veículo GM/Corsa.
De posse dos dados e da
suposta rota de fuga dos autores,
foram realizados patrulhamento
por várias localidades do interior,
porém, sem êxito em localizar
algum suspeito.

PRF recupera carreta furtada em SC
Divulgação / PRF

Caminhão foi encontrado na BR 376, no KM 489
A ocorrência foi encaminhada à 13ª Delegacia de Polícia Civil, em Ponta Grossa, para

os procedimentos de investigação e para posterior devolução
dos veículos ao proprietário.

Genro sangra após sofrer uma ripada
Cruze também é recuperado
Da Redação
Em Tibagi, no Km 244 da
BR 153, próximo ao trevo de
Ipiranga, acesso pela BR 376,
a equipe da PRF, após denúncia
de usuário da via de que havia
um caminhão baú e um GM
Cruze com pessoas em movimentações suspeitas perto das
22h50, esteve no local indicado
para verificar a situação e, ao
adentrar na região, visualizou os
veículos.
Os ocupantes do cruze, ao
verificarem a aproximação dos

policiais, empreenderam fuga
e em seguida abandonaram o
veículo. Em consulta, a equipe
constatou que tanto o caminhão
baú como o GM Cruze eram
produtos de roubo. Os envolvidos adentraram na mata, não
sendo encontrados.
A ocorrência foi encaminhada
à Polícia Judiciária de Tibagi,
como também foi constatado que
o motorista ficou sob o poder
dos assaltantes e após a frustração do assalto o mesmo foi liberado entrando em contato com a
equipe.

Telêmaco Borba - Policiais se depararam na noite
de sábado (18), mais precisamente às 22 horas, com
diversas pessoas na rua e um
homem com a face ensanguentada e sintomas de embriaguez,
o qual relatou ter sido agredido

por seu sogro. A equipe entrou
em contato com o autor, o qual
relatou que o agredido chegou
em sua residência alterado e
xingando a todos, momento
em que pulou para cima. O
sogro, por sua vez, pegou uma
ripa de madeira e desferiu um
golpe na testa do marido da sua
filha, causando sangramento.

Após a briga, ainda quebrou o
para-brisa traseiro do carro da
vítima.
Diante dos fatos, a equipe
solicitou apoio da ambulância
da UP para encaminhamnto da
vítima para exame e confecção
de laudo. sendo posteriormente
encaminhado o autor para a
18ª SDP.

NO BAIRRO PRIMAVERA

Homem agride esposa e acaba preso
Equipe policial foi acionada por volta das 18 horas de
sábado (17) para atender briga

Palmeira - Era perto das
15h07 de sábado (18), quando
duas pessoas chegaram a um
estabelecimento comercial localizado na Praça Marechal Floriano
Peixoto, em Palmeira, para fazer
o uso do banheiro. Como não
consumiriam nada, foram informados que não poderiam se utilizar das dependências. A negativa
serviu para que começasse uma
pancadaria geral. O caso foi
parar na delegacia de polícia.

Homem é vítima
de disparo de
arma de fogo
Um homem foi vítima de disparos de arma de fogo no portão
de sua casa na noite de domingo
(18), em Castro. As balas atingiram o tórax e a lombar, sendo
a vítima atendida em uma UTI
móvel e posteriormente sendo
encaminhada a UPA 24 Horas.
A ocorrência foi registrada às 22
horas na Rua Antonio Menarim,
no Bairro dos Bancários.

TELÊMACO BORBA

Da Redação

Nega banheiro
e começa
pancadaria

DOIS TIROS

EM PONTA GROSSA

Ponta Grossa - No sábado
(17), por volta de 8h50, no
km 489 da BR 376, em Ponta
Grossa, equipe da Unidade
Operacional da PRF, de Caetano Mendes, foi acionada
para verificar um conjunto de
veículos de carga que estava
sendo rastreado.
No local a equipe encontrou
a carreta, que havia sido furtada por volta das 21 horas da
noite anterior em frente a casa
do motorista de uma empresa,
na cidade de São José (SC). O
conjunto encontrava-se abandonado, aberto e com sinais de
violação no interior da cabine.

metro 175, no meio de uma
curva.
O motorista do carro,
que seguia no sentido Foz
do Iguaçu, teria perdido o
controle e invadido a faixa
contrária. Os dois ocupantes
do caminhão não se feriram.
Os três corpos foram encaminhados para a unidade do
Instituto Médico Legal de
Ponta Grossa. A perícia do
Instituto de Criminalística
esteve no local.
Conforme a equipe da
PRF, os dois pneus traseiros do carro estavam em
mau estado de conservação.
A velocidade máxima sinalizada no local é 100 km/h.

de casal na Rua Ecipar, Bairro
Primavera, em Castro. A vítima
relata que seu esposo a agrediu

fisicamente. O autor acabou
sendo encaminhado até a delegacia de polícia.

PRESO

Coloca fogo
e vai em cana
A Delegacia da Mulher de
Ponta Grossa realizou mais uma
prisão na manhã dessa segundafeira (19). Um homem de 54
anos, não aceitando a separação,
descumprindo medida protetiva
já expedida em seu desfavor, foi
até a casa da ex-mulher, e colocou fogo em um dos cômodos da
casa localizada no bairro Cara
Cara, no Conjunto Sabiá. Após
denunciado, acabou detido preventivamente.
Divulgação
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Terça-feira, 20 a 22 de Agosto de 2019

cleucimara@hotmail.com
'O grande segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino. E realizá-lo'
Henry Ford, empreendedor
Divulgação / João Marcelo Mazzo

2º Enbrav 2019
De 10 a 17 de agosto, foi realizado
na paradisíaca Porto Seguro – Bahia,
o 2º Enbrav 2019 (Encontro Nacional
de Agentes de Viagens) com a participação da AJOBTUR (Associação dos
Jornalistas e Blogueiros de Turismo). Os
participantes foram recepcionados
pelo grupo A.R. Hotéis e Receptivo,
empresa com 40 anos de atuação
no mercado da Costa do Descobrimento, que ofereceu serviços especializados de receptivo, transferes,
hospedagem e passeios.

Divulgação

No sábado (17),
policiais militares do
1º BPM tiveram
a honra de
participar da festa
de aniversário de
Nicolas Eduardo
Santos, o qual
completou 9 anos.
O aniversário
ocorreu na sua
residência, no
bairro Olarias,
em Ponta Grossa

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Registro dos participantes do Enbrav. O grupo foi hospedado em um dos
hotéis do grupo A.R., o Coroa Vermelha Beach All Inclusive, na belíssima
Praia do Mutá, em Porto Seguro. Hotel com excelente infraestrutura, sistema
all inclusive diferenciado, além de uma série de atividades de lazer e cultura.
Em Coroa Vermelha foi realizada a primeira missa no Brasil
Divulgação

Jornalistas da
AJOBTUR (Associação
dos Jornalistas e
Blogueiros de Turismo)
no 3º Showtour Porto
Seguro, festival de
turismo e negócios
realizado pelo Sebrae
e ABIH Regional Extremo
Sul da Bahia

Os coordenadores do Enbrav:
Iva Volpini da AJOBTUR; Débora
Vertullo, Executiva de contas do
Grupo AR; Wilson Chaccur (Geleia)
executivo de contas do Grupo AR
para Sul e Sudeste; Claudir Benini,
presidente nacional da AJOBTUR
(Associação dos Jornalistas e
Blogueiros de Turismo)
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Na visita a Reserva
da Jaqueira, os índios
Pataxós apresentam
um pouco da sua
cultura, rituais e
costumes. Os visitantes
assistem uma palestra
com a índia Nitynawã,
participam de jogos
e brincadeiras
indígenas, visitação,
conhecem as ervas
medicinais, podem
consultar com o Pajé,
adquirir artesanatos e
terminam o passeio
com degustação de
culinária típica

Divulgação

Divulgação

MCDIA FELIZ

Venda de Big Mac ajudará
crianças com câncer
Da Assessoria
Ponta Grossa - Há 30 anos,
o mês de agosto é marcado pelo
McDia Feliz, que transforma a
venda de Big Mac em sorrisos.
A campanha, uma das maiores
em prol de crianças e adolescentes com câncer no país, já
começou em Cascavel, Medianeira, Toledo, Foz do Iguaçu
e Ponta Grossa. Diferente
dos anos anteriores, em que o

McDia Feliz era realizado no
último sábado do mês, nesta
edição, a campanha acontece
no dia 24 de agosto. As vendas
dos sanduíches Big Mac serão
revertidas para o Hospital do
Câncer Uopeccan. A instituição
filantrópica é reconhecida pela
qualidade no tratamento de
crianças e adolescentes com
câncer e recebe pacientes das
regiões Oeste, Sudoeste e Noroeste paranaense.

CURSO DE GASTRONOMIA

Acadêmicos da UniCesumar
farão woskshop no Parque

Parabéns circulando para o
colunista e fotógrafo Paulo
Mendel. Muitas bençãos!

Em ritmo de aniversário,
Jose Sabino Mainardes.
Parabéns!

O curso de Gastronomia da
UniCesumar, unidade de Ponta
Grossa, mais uma vez estará presente na Feira Medieval do Parque Histórico de Carambeí. No
domingo (25), às 16 horas, os
acadêmicos de gastronomia, coordenados pelo professor Paulo
Ricardo Los, farão um workshop
de bebidas medievais.
“O evento tem um cunho
cultural muito grande, que enriquece a cultura e também o
aprendizado dos alunos, um dos
objetivos da UniCesumar é justamente devolver para a sociedade um pouco do que aprendemos
em sala, valorizando a cultura”,
Paulo fala da motivação de estar
presente na Feira.
Os acadêmicos farão um
workshop de bebidas medievais,
após o público será convidado a
degustar. “Este ano vamos fazer
um workshop prático, onde os
alunos vão ensinar todos os detalhes da preparação de algumas
bebidas medievais, inclusive com
degustação no final”, conta o
professor e aproveita para falar
da satisfação em participar do
evento. “Para nossa equipe é
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Eller Nunes
Valdilene Souza
André Zadra
Flavio Correa da Silva

21/08

Leandro da Silva
Osni Gomes
Zilda Iank
Mychael E. Lazarini
Fabíola R. Goeldner
Flávio José Domingues

um imenso prazer participar da
Feira Medieval, é uma forma
que temos de contribuir com a
cultura e ensinar um pouco do
que aprendemos”.
Acesso
O ingresso para o evento
terá investimento de R$ 5, inclusive para caravanas, grupos
escolares e grupos de terceira
idade. Crianças até 12 anos,
acompanhadas dos pais e pessoas com traje medieval completo,
serão isentas do ingresso social.
Mais informações no site www.
aphc.com.br/feira-medieval, ou
pelos telefones 42 3231-5063
e 98433-4639.
Divulgação

Bebidas medievais
poderão ser saboreadas

Kleberson Pickler
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Júlia Menarim
Lourdes J. M. Ferreira
Diogo Tomadon
Márcia Mª Sleutjes Bosmuller
Marcos Roberto Machado
Mauro Rocha da Silva
Milton Mascarenhas
Waldomiro V.
Schereder Júnior

