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operação grampo

Até o meio da tarde desta
segunda-feira (26), policiais
civis, por meio do Setor Operacional da 43ª Delegacia
Regional de Castro, prendiam

Divulgação

seis pessoas na operação que
foi chamada de 'Grampo' e
tinha como objetivo cumprir
mandados de prisão em toda
página 7
Castro.

Em sua segunda edição, o Projeto
Container Cultural desembarca em Tibagi, Castro, Carambeí, Balsa Nova e Campo Largo, com diversas ações gratuitas
que incluem apresentação de espetáculo,
eixo pedagógico e de formação, campanha
de arrecadação de livros, multiplicadores
culturais e apresentação de artistas locais.
Através da Lei de Incentivo à Cultura, o
projeto tem patrocínio de CCR RodoNorte
página 5
e Instituto CCR.

tibagi recebe Container
Cultural nesta terça-feira
(27), Castro e Carambeí
secretária
estará a......
serão
as próximas

Divulgação

5º Esquadrão
comemorou
o Dia do
Soldado

Divulgação

No sábado (24), o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Centauro dos Campos
Gerais), realizou cerimônia
alusiva ao Dia do Soldado,
em reverência ao Marechal
Luís Alves de Lima e Silva,
Duque de Caxias, Patrono do
Exército Brasileiro. Estiveram
presentes membros do Poder
Executivo e da Polícia Militar
do Paraná. Na oportunidade,
ocorreu o compromisso dos
soldados incorporados em
2019, a concessão de diplomas de Melhor Atirador Combatente, Melhor Aptidão Física
e Praça mais Distinto. página 5
moacyr pode responder a processo criminal

Divulgação / José Tramontin

contratação de clínica de esposa de
sobrinho vereador gera polêmica

Prefeito
Moacyr faz
ameaças a
agricultor

cerimônia alusiva foi realizada

Operário
recebe hoje
em casa o
Figueirense

NOS CAMPOS GERAIS

Tibagi recebe hoje
Container Cultural

Divulgação

NO SÁBADO

PELA SÉRE B
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O prefeito de Castro, Moacyr Fadel fez ameaças, na sexta-feira (23), a um agricultor
que publicou, através das redes
sociais, um comentário sobre
um processo de inexigibilidade
(contratação de empresa para
prestação de serviços à Prefeitura, através de chamamento
público). Após ter acesso ao
comentário publicado por meio
de um grupo de aplicativo,
Fadel entrou em contato por

telefone com o responsável, a
ligação não foi atendida, mas o
prefeito gravou uma mensagem
de voz para o cidadão, ameaçando quebrar seus dentes:
se você ta sem o que fazer, vai
arrumar um serviço vagabundo, porque se for pra escrever
bobagem e vou te meter um
processo, porque quebrar teus
dentes eu já vou, quando eu te
achar, seu merda, veiaco, sem
vergonha [...]”.
página 3

FUTEBOL SETE

EM TIBAGI

Civil prende foragido
internacional

RISCO DE QUEDA

Carambeí alcança ouro nos JAPS 'Mirante do
Divulgação

Divulgação

Por questões de segurança,
a Prefeitura de Tibagi interditou
o Mirante do Rio Tibagi, localizado na Avenida Homero Talevi
Campos. A estrutura é um dos
principais pontos turísticos do
município, mas apresenta risco
de queda caso receba um grande
página 4
número de visitantes.

FAtoR CASA tem dado
os pontos necessários

O Operário Ferroviário enfrenta o Figueirense (SC) no
Estádio Germano Krüger na
noite desta terça-feira (27). A
partida está marcada para as
20h30 e encerra o primeiro
turno do Campeonato Brasileiro
da Série B deste ano. A equipe
alvinegra empatou sem gols com
o Vitória-BA na rodada anterior,
página 4
fora de casa.

EQUIPE carambeiense vence no Futebol Sete

Após investigação de dois meses, a
Polícia Civil de Tibagi prendeu na manhã
desta segunda-feira (26) G.A.S, 41 anos,
foragido da Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal). Nascido em
Mendoza, na Argentina, ele não ofereceu
página 7
resistência a prisão.

Carambeí sai dos Jogos Abertos do
Paraná (JAPS) com aquele gostinho
a mais, após vencer nos pênaltis a
equipe de Coronel Vivida no Futebol
Sete pelo placar de 5 a 4. Com o
resultado, traz para Carambeí o título
da competição, depois de empatar a
partida em 1 a 1, no tempo normal.

Depois de sair perdendo no placar,
faltando 20 segundos para encerrar
o primeiro tempo, bola é lançada por
Edinho a qual é disputada no alto por
Gilson que cabeceia para o meio. Na
sequência, o artilheiro da competição
Henrique completa para o fundo das
redes, empatando a partida. página 4

'Projeto Atitude Consciente' completa 5 anos

Rio Tibagi'
é interditado

página 5

Divulgação

2

TERÇA-FEIRA, 27 A 29 DE AGOSTO DE 2019

EDITORIAL

'DENTE POR DENTE'

Lei de Abuso de Autoridade
não merece vetos

Sandro A.
Carrilho
MOACYR E A POLÍCIA
O audio de uma ligação
telefônica feita pelo prefeito
de Castro, Moacyr Elias Fadel
Junior (MDB), do seu celular, a uma pessoa que postou
sua opinião nas redes sociais,
pode virar caso de polícia.
Isso porque o chefe do executivo de três mandatos, garantiu com todas as letras, que irá
lhe quebrar os seus dentes,
além de processá-lo.

* Ricardo Barros

do prefeito. Ainda em seu
segundo mandato, revoltado
com a então manifestações
por melhores salários do
Sindicato dos Servidores
Públicos do Município de
Castro, Moacyr agrediu
não com um soco, mas com
vários o presidente da entidade em Curitiba. O caso
virou notícia de fato.
EGO ATRAPALHA
Falta tempo, é certo, mas
a oposição a Osmar Blum
Chinato (PSD) pode ter
dificuldades na escolha de
um nome para fazer frente
ao candidato do governo nas
eleições municipais do próximo ano. Isso porque o ego
pode falar mais alto quando
for para colocar as cartas na
mesa. Elisângela Pedroso
já vem pavimentando o seu
nome há bastante tempo e já
disse que em 2020 só concorre a prefeito, e não mais
para vereadora; o mesmo
para Jeverson Gomes da Silva
que após questionado pelo
Página Um News, abriu o
jogo ao adiantar que seu vice
viria da "Colônia".

EM FAMÍLIA
O caso que viralizou
no WhatsApp, originou-se
depois da publicação em
Diário Oficial do Município
de Castro do Extrato de Processo de Inexigibilidade nº
095/2019 em que a empresa
da esposa do vereador Neto
Fadel, sobrinho de Moacyr,
foi credenciada para prestação de serviços de saúde
e fisioterapia. A bagatela
autorizada é de até R$ R$
93.670,00, e foi dispensada
da licitação.
CUMPRIU
Tem que se tomar cuidado com as promessas

A lei de abuso de autoridade
(PL 7596/2017) foi aprovada
na Câmara dos Deputados e
enviada à sanção presidencial
na última semana. Desde então,
representantes do Governo e
de algumas categorias de servidores públicos têm manifestado
sobre a necessidade de se vetar
dispositivos do projeto.
Inicialmente ressalta-se que
as normas aprovadas devem
ser lidas à luz da Constituição
Federal e dos princípios do
direito. Isso significa que não
caberá interpretação que viole
os princípios constitucionais
da independência funcional de
magistrados e de membros do
Ministério Público.
O projeto não pretende punir
quem trabalha seguindo as balizas legais, mas sim aqueles que
extrapolam a lei em detrimento
da sociedade como um todo.
O agente só poderá ser condenado por qualquer crime previsto na nova lei se existir prova
de que praticou o ato com dolo
específico de prejudicar outro
ou beneficiar a si mesmo ou a
terceiro, ou ainda, por capricho
ou satisfação pessoal, a exemplo de atos praticados por vingança.
A intenção não é frear o
combate à corrupção e à criminalidade. O que se pretende é
que todos aqueles que exercem
parte do poder que a sociedade
delega ao Estado o façam com
responsabilidade, em prol da
própria sociedade.
Não há dúvidas de que agem
em contrariedade ao interesse
público os juízes que decretam
prisões cautelares sem fundamentos, os promotores que
iniciam ação penal sem indício
de autoria ou contra quem se
sabe inocente, os delegados
que prendem para averiguação
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* Gaudêncio Torquato
Cena da semana: um saltitante
e sorridente governador, dando
murros no ar sobre a ponte RioNiterói, comemorando o abate do
jovem Willian Augusto da Silva, de
20 anos, sequestrador de um ônibus com 39 passageiros, por um
sniper escondido em cima de um
caminhão de bombeiros. O ex-juiz
Wilson Witzel, agora na condição
de mandatário-mor do Rio de
Janeiro, vibrava com a tragédia que
chegara ao fim, convencido de que
a orientação que deu para a segurança pública é correta: “mirar na
cabecinha e... fogo... matar o bandido! Para não errar”.
Deu certo. Esgotados todos
os recursos para a dissuasão do
sequestrador, a alternativa que
restava era o tiro. No caso, seis
tiros. A imagem de sua Excelência, esbanjando alegria e correndo na ponte, ganhou espaços
midiáticos pela extravagância da
performance. Puro marketing.
Por mais que se justifique a ação
policial que culminou com o episódio, comemorar a morte de um
sequestrador é gesto inapropriado
para quem devia conservar (ou
não?) traços da nobre missão de
administrar a justiça. Witzel deu
demonstração que está mais para
Rambo do que para ex-juiz.
A estampa de violência que
emoldura sua figura faz com que
um dos maiores juristas do país,
o desembargador e professor de
Direito Penal Walter Maierovitch,
lembre o horror de Auschwitz,
onde os nazistas mataram 1,3
milhão de pessoas em seu maior
campo de concentração, dentre as quais cerca de 1 milhão
de homens, mulheres e crianças
judias. Pergunta ele: o populista
Witzel ou Auscwitzel?
O Rio de Janeiro mais parece
uma praça de guerra. Os dados
dão conta de que no primeiro trimestre deste ano, 434 pessoas
foram mortas por intervenção policial. Média de sete óbitos por dia.
Foi o maior número desde 1998.
O fato é que a política de segurança pública, nesses estranhos
tempos, se guia pelo mote: “matar
ou matar. Bandido bom é bandido
morto”. A doutrina, encampada
pelo presidente da República,
simpático a medidas como liberação do porte e compra de armas,
desce como gigantesca cortina de
sangue sobre o território, expandindo milícias, intensificando as
agências funerárias, abrindo portões dos cemitérios.
Foram 65.602 homicídios no
ano retrasado, aumento de 4,2%
em relação ao ano anterior e, o
mais preocupante, um número
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recorde que equivale a 31,6 mortes
para cada 100 mil habitantes - mais
do dobro, por exemplo, da taxa de
homicídios do Iraque, segundo
estatísticas mais recentes da OMS,
a Organização Mundial da Saúde.
A entidade considera epidêmicas
taxas de homicídio superiores a 10
a cada 100 mil habitantes.
De cinco doentes que baixam
nos hospitais brasileiros, pelo
menos um é vítima da “guerra civil”
que mata três vezes mais que a violência nos Estados Unidos e mais
gente que os mortos em conflitos
étnicos. Em 30 anos, o número de
vítimas fatais chega a mais de um
milhão, bem mais que os 750 mil
vitimados durante todo o período
colonial da guerra de Angola.
Nas prisões-depósito, milhares de presos germinam novas
formas de violência, enquanto as
gavetas se entopem com milhares
de mandados de prisão, envolvendo, no mínimo, outros milhares de bandidos soltos nas ruas,
enquanto rebeliões se expandem
em penitenciárias.
A brutalidade jorra em proporção geométrica e as paliativas soluções governamentais - melhoria e
ampliação do sistema penitenciário,
reforço e reaparelhamento das polícias - estão longe de um crescimento
em proporção aritmética. Os cinturões metropolitanos, já saturados
de lixões que ofertam um banquete
pantagruélico para urubus, crianças
e mães famintas, são também palco
para a exibição de corpos chacinados em decomposição.
O Brasil, é triste, está se tornando um dos maiores assassinos
da humanidade. Pior: a violência,
de tão desalmada, aumenta a
insegurança.
Sem ânimo, emoções envenenadas pelo vírus da angústia, os
cidadãos entram no limbo catatônico. E assim o mais rico país
do mundo em recursos biológicos
está se transformando no mais
fértil país do mundo em registros
necrológicos.
Nessa paisagem desoladora,
emerge a figura saltitante do governador exibindo a estética desses
tempos macabros. E onde está a
prudência do juiz que Bacon tão
bem descreveu? "Os juízes devem
ser mais instruídos que sutis, mais
reverendos do que aclamados,
mais circunspetos do que audaciosos. Acima de todas as coisas, a
integridade é a virtude que na função os caracteriza".
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político e
de comunicação.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
27/08

Temperatura

22 ºC
10 ºC

Umidade
98%
51%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quarta
28/08

21

ºC

10 ºC

96%
51%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quinta
29/08

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Mensal:
Semestral:
Anual:

* Ricardo Barros
Deputado Federal
e relator na Câmara
do projeto de lei
de abuso de autoridade.
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ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

ou o agente que vaza trecho de
gravação apenas para denegrir
a imagem do investigado.
Não podemos tolerar mais
operações policiais espetaculosas, com exposição vexatória
da imagem do investigado e de
seus familiares, investigações
sem fim, prisões temporárias e
provisórias por fatos ocorridos
anos atrás.
Além disso, a lei aprovada
protege em relação ao chamado
“crime de hermenêutica”. O
projeto dispõe que a divergência na interpretação de lei ou na
avaliação de fatos e provas não
configura abuso de autoridade.
Assim, não haverá limitação da atividade jurisdicional
ou investigativa e sim uma exigência de maior zelo na fundamentação das decisões, o que
contribuirá para um ambiente
de maior segurança jurídica.
Lembro ainda que caberá
a membros do MP a denúncia
de seus pares e de juízes que
eventualmente abusem de seus
poderes e aos magistrados o
julgamento dessas ações. Ou
seja, os próprios membros dessas categorias serão os responsáveis por investigar, denunciar,
avaliar e julgar os fatos.
Por isso, causa estranheza
que uma pequena parte dos
membros das carreiras do Judiciário e do Ministério Público
se insurja contra a nova lei.
Por qual razão temer as
novas regras, se eles mesmos
serão os principais intérpretes
e aplicadores? Será que não
confiam na forma com que seus
pares aplicarão a lei?

Inteligência emocional tem sido o ‘calcanhar de Aquiles’ de
muitas instituições. Hoje em dia, convive-se com pessoas que possuem os mais altos títulos acadêmicos, dois, três diplomas, muito
reconhecimento, e um salário pomposo, mas que em muitos casos,
não sabem conviver, não conhecem a arte de saber lidar com as
diferenças, com a opinião do outro, com os questionamentos, e,
sobretudo, que não está e nem nunca estará preparado para lidar
com as críticas. Se esse quesito é importante no ambiente corporativo, quem dirá no currículo de um gestor municipal. Moacyr Fadel,
por exemplo, demonstrou que mesmo não sendo mais marinheiro
de primeira viagem, ainda não aprendeu esta lição, ao ver uma
contratação (que diga-se de passagem, até ser esclarecida, desperta sim muitos questionamentos) sendo questionada, ele reagiu
usando palavras de baixíssimo calão, e ainda ameaçou o cidadão
que fez a publicação, de quebrar os seus dentes. No mínimo é
vergonhoso. Será que retrocedemos tanto assim?

25 ºC
9 ºC

95%
37%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 26/08/2019
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CONTRATAÇÃO DA CLÍNICA QUE PERTENCE A ESPOSA DO SOBRINHO GERA POLÊMICA

Moacyr faz ameaças a agricultor
Divulgação

Após mensagem
que circula nas
redes sociais,
Moacyr ameaçou
quebrar dentes
de agricultor
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O prefeito de Castro,
Moacyr Fadel fez ameaças, na
sexta-feira (23), a um agricultor que publicou, através
das redes sociais, um comentário sobre um processo de
inexigibilidade
(contratação
de empresa para prestação de
serviços à Prefeitura, através
de chamamento público). Após
ter acesso ao comentário publicado por meio de um grupo
de aplicativo, Fadel entrou em
contato por telefone com o
responsável, a ligação não foi
atendida, mas o prefeito gravou
uma mensagem de voz para o
cidadão, ameaçando quebrar
seus dentes: ''se você ta sem
o que fazer, vai arrumar um
serviço vagabundo, porque se
for pra escrever bobagem e vou
te meter um processo, porque
quebrar teus dentes eu já vou,
quando eu te achar, seu merda,
veiaco, sem vergonha [...]”.
A reportagem entrou em
contato com o homem, que
recebeu as ameaças do prefeito. Ele contou que publicou
comentário a respeito do processo porque estranhou o fato
de a Prefeitura ter contratado
uma empresa que ainda não
está de portas abertas, e que
pertence a esposa do vereador e sobrinho do prefeito,
Miguel Zadhi Neto. Ele também afirmou que não esperava

“

Prefeito Moacyr Fadel pode responder a mais um processo

Se você tá sem o que fazer, vai arrumar
um serviço vagabundo, porque se
for escrever bobagem eu vou te meter
um processo, porque quebrar teus
dentes eu já vou, quando eu te achar,
seu merda, veiaco, sem vergonha [...]

a reação de Moacyr. “Achei
uma coisa absurda, trata-se
de um parente, hoje sobrinha
dele, por consideração, [...] e
a pessoa nem abriu a clínica
ainda e já ganhou uma licitação
[...] mas não imaginava que
ele ia me ligar, como eu não
conhecia o número, não atendi
a ligação, ai ele deixou uma
mensagem de voz [...] deve ter
achado que iria me intimidar,
mas é uma questão de ética e
de cidadania”, destaca.
O agricultor também afirmou que a contratação da
clínica que pertence a esposa

O governador Carlos Massa
Ratinho Junior anunciou nesta
segunda-feira (26), em reunião
com reitores no Palácio Iguaçu,
uma suplementação orçamentária de R$ 130 milhões para as
sete universidades estaduais do
Paraná. Neste primeiro momento,
foram destinados R$ 20,8 milhões
para pagamento de bolsistas residentes e mais R$ 5,5 milhões para
os hospitais universitários.
O valor total, que será repassado em parcelas até o final do
ano, é para compensar os 30%
dos recursos retidos pela Desvinculação de Receitas de Estados
e Municípios (DREM) e também para a folha de pagamento
das instituições. A retenção pelo
Tesouro do Estado se deu em
cumprimento à Emenda Constitucional 93/16. Além de recursos
do Tesouro, o valor destinado aos
hospitais universitários vem da
Secretaria de Estado da Saúde.
“Esta é a primeira parcela
dos recursos que repassaremos
até dezembro às universidades.
Estamos construindo um diálogo
permanente com as instituições de
ensino superior, com os reitores,
para tornar as universidades cada
vez mais modernas, com prestação de serviço de qualidade para
os estudantes e para a sociedade”,
ressaltou o governador.
Além de atender a uma determinação constitucional, a retenção
de recursos é uma medida administrativa tomada para controlar
os gastos públicos. “Não se pode
autorizar as instituições a terem
gastos maiores sem saber se lá na
frente haverá dinheiro para honrar
os compromissos (...)”, explicou
Ratinho Junior.

Entenda o processo
que ocasionou a mensagem
e consequentes ameaças
A Prefeitura de Castro
publicou no Diário Oficial Eletrônico (DOE) número 1822,
do dia 22 de agosto de 2019,
o Extrato de Processo de Inexigibilidade nº 095/2019,
cujo objetivo é o credenciamento de empresa especializada em prestação de serviços
de saúde em fisioterapia. O
processo tem valor total de R$
93.670,00/ano e a empresa
neste caso, é o Centro Terapêutico SF Saúde e Fisioterapia Especializada, pertencente
a Amanda Dekkers Zanon
Zahdi. Um detalhe que chamou atenção e que contribuiu
para com a polêmica gerada
nas redes sociais, é a data de
abertura da clínica. Apesar de
o processo citado ser de 22 de
agosto, o Centro de Fisioterapia só irá começar a atender
nesta terça-feira (26), ou seja,
foi credenciado para atendimento, mesmo antes de começar a executar a atividade.
A reportagem entrou em
contato com o superintendente
de suprimentos e presidente
da Comissão Municipal de
Licitações, Lincoln Cesar Schmitke, que explicou o porque
de a empresa ter sido credenciada por meio de Processo
de Inexigibilidade, e não por
um processo licitatório tradicional. “Nesse caso foi feito
um chamamento público, é
outra modalidade de licitação.
Todas as empresas interessadas que prestam esse tipo de
serviço tiveram a oportunidade
de se credenciar, na sequência,
a empresa aceitando todas as

INVESTIGAÇÃO FOI DESMEMBRADA

PARA UNIVERSIDADES

Ratinho anuncia
R$ 130 milhões

do sobrinho de Moacyr, também despertou estranheza
entre profissionais da área.
“Para minha surpresa, muitas
pessoas entraram em contato
comigo depois disso, inclusive
pessoal de clínicas, dizendo
que não sabiam desse chamamento”, explicou, afirmando
ainda que pretende fazer um
Boletim de Ocorrência, das
ameaças que recebeu, “eu
tenho até amanhã para fazer o
boletim, hoje não deu tempo, e
estou pensando em fazer sim,
quero que seja feita justiça,
porque assim como ele fez isso

comigo, deve fazer com muita
gente humilde”, finalizou.

Aberto processo contra concessionárias
Divulgação

Da Assessoria
A Controladoria-Geral do
Estado (CGE) desmembrou a
investigação sobre as seis concessionárias que administram
estradas do Anel de Integração
do Paraná. Nesta segunda-feira
(26), foi publicada no Diário
Oficial do Estado a resolução
que constitui o grupo que trabalhará no processo administrativo de responsabilização
da Econorte. As outras cinco
empresas serão incluídas de
acordo com cronograma estabelecido pela Coordenação de
Corregedoria, da CGE.
A expectativa é concluir a
abertura dos processos contra as concessionárias até o
fim de novembro. Porém, a
abertura do processo administrativo não impede que as
empresas procurem a CGE
para compactuar acordos de
leniência. “Vamos agir com a
maior celeridade possível. Por
esse motivo, estamos abertos
a conversar com as concessionárias para, juntos, buscarmos soluções para restituir ao
Estado valores desviados, caso
se comprove os atos ilícitos”,
esclareceu Raul Siqueira, controlador-geral do Estado.
A comissão formada em
outubro do ano passado, com
empregados do Departamento
de Estradas de Rodagem
(DER), previa a investigação
de todas as seis concessionárias em um único processo.
“A CGE avocou para si a responsabilidade da investigação
e definição de responsabilidades. Como ficaria muito
moroso e tecnicamente com-

Seis concessionárias na mira da CGE, inclusive a CCR Rodonorte
plicado trabalhar com todas as
empresas em um mesmo processo, resolvemos desmembrar a investigação”, explicou
o controlador-geral do Estado,
Raul Siqueira.
“Reestruturamos a área de
corregedoria para poder dar
seguimento às investigações de
forma independente e isenta”,
completou Siqueira. A Coordenação de Corregedoria foi
estruturada em espaço específico para a atividade e recebeu
reforço de pessoal.
Prazos
O processo administrativo
de responsabilização (PAR)
da Econorte tem o objetivo
de apurar eventuais atos ilícitos que tenham lesado o
Estado, conforme estabelecido
na Lei Federal Anticorrupção
(12.846/2013) e Lei das Licitações (8.666/1993). O prazo
para a conclusão do trabalho
é de 180 dias, que podem ser

prorrogados por igual período,
caso comprovada a necessidade
dessa extensão.
Daniel Berno, diretor de
Inteligência e Informação da
CGE, afirmou que os outros
processos serão abertos. “Já foi
instaurado processo de investigação há 90 dias, que levantou suspeitas quanto a algumas
irregularidades. Vamos analisar
caso a caso”, detalhou Berno.
O procedimento de investigação preliminar (PIP), que
abrangia as seis concessionárias, soma mais de 30 mil
páginas. “O volume de dados e
informações foi um dos motivos
que nos fez desmembrar os processos administrativos. Dessa
forma, os resultados serão mais
rápidos”, completou o diretor.
As concessionárias investigadas são, além da Econorte:
Viapar, Ecovia – Caminhos
do Mar, Caminhos do Paraná,
Ecocataratas e CCR Rodonorte.

condições do edital e atendendo
às exigências, ela é contratada,
e passa a receber pelos atendimentos feitos, conforme a
tabela SUS. Ou seja, esse valor
total de R$ 93.670, ela só vai
receber se atender a 100% da
estimativa feita pela Secretaria
de Saúde, para o período de
doze meses, o que quase nunca
acontece, mas se ela efetuar só

metade dos atendimentos, ou
menos, receberá proporcionalmente”, destacou.
De acordo com Lincoln
Cesar Schmitke, esse tipo de
contrato ocorre com frequência
na área da Saúde Municipal, e
a distribuição da demanda dos
serviços entre as empresas
credenciadas, é feita diretamente pela pasta.

VERBA PARA UNIVERSIDADES
O deputado Hussein Bakri (PSD) afirmou que a liberação
de R$ 130 milhões pelo governador Ratinho Junior às sete universidades estaduais vai compensar os recursos retidos pela
desvinculação de receitas e, assim, garantir o funcionamento
dos hospitais universitários e demais atividades. “O governador
sabe que as receitas são essenciais para a manutenção das atividades do ensino superior inserido no contexto de atendimento à
comunidade e desenvolvimento regional", disse.
Divulgação

UNIVERSIDADES II
De imediato serão liberados R$ 20,8 milhões para
pagar residentes e mais R$
5,5 milhões para os hospitais
universitários. Na prática,os
recursos darão um fôlego às
sete universidades: UEL,
UEM, UEPG, Unicentro,
Unioeste, Unespar e Uenp.
ENCONTRO
DE OVNIS
O editor da revista UFO,
José Gevaerd, está organizando pelo Brasil a série de
seis encontros internacionais sobre Ufologia - o UFO
Summit Brazil; Os encontro
começam em 12 de novembro em Recife e terminam
em Curitiba no dia 23 de
novembro.
BRDE INOVA
“O Paraná é um dos
estados mais inovadores e o
desenvolvimento da economia paranaense passa pelo
setor. A missão do BRDE
é oferecer crédito para que
esses projetos possam sair
do papel e ofereçam soluções
à população”, disse o diretor
do BRDE, Wilson Lipski,
ao ministro Marcos Pontes
(Ciência e Tecnologia) sobre
a marca de R$ 700 milhões
em financiamentos a projetos
com foco em inovação no sul
do País - 35% deste valor foi
investido no Paraná.
BIOMETRIA
O TRE avisa que até
a próxima segunda-feira,
30 encerra os mutirões de
cadastramento biométrico
em 40 cidades do Paraná.
A lista das cidades pode ser
acessada no www.tre-pr.jus.
br. Em outras 64 cidades a
biometria obrigatória continua em andamento.
LIVRE DA AFTOSA
O deputado Anibelli
Neto (MDB), presidente da
Comissão de Agricultura da
Assembleia Legislativa, confirmou na quarta-feira, 28, a
audiência pública para debater “O Paraná livre da aftosa
sem vacinação”. Anibelli
Neto é um defensor intransigente que o Paraná receba
este status e já enfatizou que
“não existe o vírus da aftosa
circulando no Estado”.

ALTO IGUAÇU
A Comissão de Turismo
da Assembleia Legislativa
aprovou projeto de lei - de
autoria dos deputados Goura
(PDT), Delegado Recalcatti
(PSD) e Galo (Pode) - que
cria o Circuito Cicloturístico
do Alto do Iguaçu em 29
cidades na região metropolitana de Curitiba. A comissão
também aprovou o projeto
da deputada Mabel Canto
(PSC) que institui o Dia do
Triciclista no dia 12 de outubro.
MOBILIDADE URBANA
A Câmara de Vereadores
autorizou o prefeito Rafael
Greca (DEM) a tomar dois
empréstimos no valor de R$
420 milhões para obras de
mobilidade urbana em Curitiba. São R$ 405 milhões
do BID e R$ 15 milhões da
Caixa Econômica. A maior
dos recursos será usado
na requalificação da Linha
Direta que conecta cinco
eixos estruturais (corredores
de transporte com canaletas
exclusivas) por meio de seis
terminais e 13 estaçõestubo.
COMISSÃO DE CONTAS
Os diretores Joaquim
Silva e Luna (brasileiro) e
Ernst Bergen (paraguaio)
apoiam o controle externo da
Usina Itaipu Binacional com
a criação da Comissão Binacional de Contas. "A iniciativa
demonstra que a atual gestão
de Itaipu está buscando ser
cada vez mais transparente,
atendendo o que sociedade
espera”, disse Silva e Luna.
PARTO DE
EMERGÊNCIA
O deputado Galo (Pode)
destacou o trabalho dos
socorristas do Samu que
fizeram no sábado, 24, um
parto de emergência dentro
de um barco no rio Itiberê
em Paranaguá. A mulher
grávida saiu da Ilha de Piaçaguera, do outro lado da Baía
de Paranaguá, em trabalho
de parto. A mãe e do bebê
Miguel, após o parto, foram
encaminhados para Hospital
Regional do Litoral.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PELA SÉRIE B, EM CASA

Fantasma
quer vitória
para se firmar
na competição
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário enfrenta o
Figueirense-SC no Estádio
Germano Krüger na noite desta
terça-feira (27). A partida
está marcada para as 20h30
e encerra o primeiro turno
do Campeonato Brasileiro da
Série B deste ano.
A equipe alvinegra empatou
sem gols com o Vitória-BA na
rodada anterior, fora de casa,
enquanto o Figueireinse empa-

tou com o CRB por 2 a 2. Com
os resultados, o Operário ocupa
o décimo lugar na tabela, com
25 pontos, e a equipe catarinense está na 14ª posição, com
21 pontos.
Em entrevista, o técnico
Gerson Gusmão avaliou o
desempenho do Fantasma no
primeiro turno. “Chegamos na
última rodada do primeiro turno
com um objetivo alcançado, que
é estar na primeira parte da
tabela. Fora de casa, precisamos
melhorar alguns aspectos, mas
é fundamental manter o bom
aproveitamento que temos no
Germano. Amanhã vamos buscar mais três pontos contra uma
equipe qualificada, será difícil,
mas vamos atrás do resultado
positivo para terminar bem essa
primeira fase.”

Palmeira - Na quinta-feira
(22), a Secretaria Municipal de
Saúde realizou a reunião de partida
da obra de reforma da Estratégia
de Saúde da Família (ESF) Santa
Rosa. Segundo informações do
órgão, a empresa contratada programou o seu início que prevê troca
da estrutura de cobertura, demolições internas, trocas de materiais,
reorganização de ambiente e nova
pintura, para segunda-feira (26).
De acordo com a secretária
da pasta, Fabiane Bach, a troca da
cobertura é uma das mais importantes etapas da obra. "A infiltração
naquela construção é um problema
que precisa ser resolvido para evitar danos maiores à estrutura. Por
isso mesmo, a primeira etapa dos
serviços acontecerá na cobertura",
comentou.
Além de uma nova cobertura,
o local vai receber um alambrado
externo com portão, paisagismo
com plantio de grama, pintura
externa e interna, troca do piso,
ampliação da sala de odontologia,
além de substituição de portas,
janelas e equipamentos internos.
Segundo informações da Secretaria de Saúde, o atendimento aos
pacientes continuará normalmente
no início da obra. Com o avanço da
reforma é possível que seja necessário realocar o atendimento temporariamente, contudo, a população
será avisada com antecedência.
Conforme informações contratuais, a empresa vencedora da licitação deve concluir a obra em 180
dias (seis meses). A Secretaria de
Saúde investirá R$ 257.900,00
para execução da obra.

PIRAÍ DO SUL

Ingressos
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).

FUTEBOL SETE

PALMEIRA

Reforma da
ESF Santa Rosa
começa hoje

Para o jogo contra o Figueirense, o goleiro Thiago Braga
(em recuperação de cirurgia no
tendão de Aquiles) e o zagueiro
Sosa (realizando tratamento
para tromboembolismo pulmonar) não estarão à disposição
do treinador.

Carambeí vence partida e
conquista Ouro nos JAPS
Divulgação

Equipe carambeiense, vencedora no Futebol Sete
Carambeí sai dos Jogos
Abertos do Paraná (JAPS) com
aquele gostinho a mais, após
vencer nos pênaltis a equipe de
Coronel Vivida no Futebol Sete
pelo placar de 5 a 4. Com o
resultado, traz para Carambeí o
título da competição, depois de
empatar a partida em 1 a 1, no
tempo normal.
Depois de sair perdendo no
placar, faltando 20 segundos
para encerrar o primeiro tempo,
bola é lançada por Edinho a qual
é disputada no alto por Gilson
que cabeceia para o meio. Na
sequência, o artilheiro da competição Henrique completa para
o fundo das redes, empatando a
partida.
Pênaltis
A perda do primeiro pênalti
através dos pés de Gilson não
abalou a equipe que converteu

os outros cinco seguidos. Coube
a João Paulo, Dieyson, Henrique, Nando e Edinho sacramentarem a vitória.
Semi-final
Na semifinal realizada na
manhã de segunda-feira (26),
contra Cafelândia, Carambeí
também venceu nos pênaltis. O
técnico da secretaria Municipal
de Esportes, Carlão Besten,
dizia na ocasião que os jogadores estavam muito cansados,
após três dias realizarem seis
jogos, porém motivados para
entrar em campo e conquistar o
primeiro lugar no pódio.
Antes da decisão Carlão
destacava que "essa equipe já
entra em campo dona do título
de vice-campeã de um evento
que reuniu 42 equipes representantes de todas as regiões do
Paraná", enaltece com orgulho.

RISCO DE QUEDA

'Mirante do Rio Tibagi' é
interditado por segurança
Divulgação

APAE visita
prefeitura
Piraí do Sul - Alunos e professores da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais foram até a
Prefeitura de Piraí do Sul na quintafeira (22) para uma conversa com
prefeito José Carlos Sandrini. A
visita foi motivada pela Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência
Intelectual e Múltipla, que acontece
todos os anos no período de 21 a
28 de agosto. O tema deste ano é
“Família e Pessoa com Deficiência:
Protagonistas na Implementação
das Políticas Públicas”.
Na oportunidade foi entregue
uma carta à prefeitura pedindo por
melhorias na acessibilidade municipal e houve uma apresentação
do coral representativo da APAE.
O prefeito Zé Carlos agradeceu a
visita da escola.

Mirante é um dos principais pontos tirísticos
Da Assessoria
Tibagi - Por questões de
segurança, a Prefeitura de
Tibagi, através da Secretaria Municipal de Urbanismo e
Obras, interditou o Mirante do
Rio Tibagi, localizado na Avenida Homero Talevi Campos.
A estrutura é um dos principais
pontos turísticos do município,
mas apresenta risco de queda

caso receba um grande número
de visitante. Placas indicando a
interdição foram colocadas no
local.
Nos últimos dois anos o executivo realizou muitos reparos
no local, mas a situação atual
não permite o uso contínuo
por turistas. A prefeitura tem
um projeto para revitalização,
mas precisa da autorização da
Câmara Municipal.

Divulgação / José Tramontin

Operário recebe
hoje o Figueirense
Fator casa tem dado os pontos necessários, como a vitória frente ao Guarani

PELO SUCESSO NA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO

MM recebe mais um prêmio
“A melhor empresa para se
trabalhar, deve ser a melhor para
se comprar”. Com esse lema, a
Lojas MM ganhou mais um prêmio, o "Sucesso em recuperação de créditos", da Associação
Comercial do Paraná (ACP), na
categoria varejo. A premiação,
entregue nesta segunda-feira
(26) na Central de Distribuição
e Administração MM (CDAM),
destacou a empresa que obteve
o melhor resultado em recuperação de crédito em valores absolutos e percentual no 1º semestre
de 2019.
Mesmo com 28% dos consumidores paranaenses com dívidas
em atraso e 10% sem condições
de pagar, de acordo com levantamento divulgado pela Federação
do Comércio de Bens, Serviços
e Turismo do Paraná (Fecomércio-PR) - em julho deste ano, a
Lojas MM conseguiu recuperar
o crédito junto aos seus clientes
inadimplentes. Segundo o vicepresidente da empresa, Marcio
Pauliki, isso deve-se ao fato
de atenderem todos da mesma

Divulgação

Prêmio foi dano para Lojas MM
forma, com uma ótima experiência até na hora da cobrança.
A redução da taxa de inadimplência, e consequentemente o
prêmio, é parte da estratégia do
Grupo MM, explica o gerente
de crédito e cobrança, Cristiano
Ott. “Estamos focados em apoiar
o consumidor, buscando alternativas para auxiliá-lo a retomar
seu crédito. Assim, além de ajudarmos quem compra e o faturamento da empresa, também
fidelizamos nossos clientes”,

enfatiza.
Devido à crise econômica
do país, desemprego e até problemas pessoais, a MM entende
que muitas vezes fica difícil pagar
uma conta, declara Pauliki. “Por
isso, temos uma boa relação com
nossos clientes, renegociando
sempre e oferecendo um financiamento que eles possam pagar
suas parcelas tranquilamente.
Algo que garante um ótimo
recebimento para nossas lojas”,
garante.
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CASTRO E CARAMBEÍ SERÃO AS OUTRAS DUAS CIDADES VISITADAS NA REGIÃO

Tibagi recebe hoje Container Cultural
Divulgação

Container
passará por
cinco cidades no
PR com diversas
ações gratuitas

DIA DO SOLDADO

5º Esquadrão de Cavalaria
realizou cerimônia alusiva
Divulgação / 5º Esquadrão

Da Assessoria
Em sua segunda edição,
o Projeto Container Cultural
desembarca em Tibagi, Castro,
Carambeí, Balsa Nova e Campo
Largo, com diversas ações gratuitas que incluem apresentação
de espetáculo, eixo pedagógico
e de formação, campanha de
arrecadação de livros, multiplicadores culturais e apresentação de artistas locais. Através
da Lei de Incentivo à Cultura, o
projeto tem patrocínio de CCR
RodoNorte e Instituto CCR e
realização de: Container Cultural, Rumo Empreendimentos
Culturais, Secretaria Especial
da Cultura, Ministério da Cidadania e Governo Federal.
Teatro, livros, formação e
sensibilização estarão disponíveis aos moradores dos cinco
municípios contemplados neste
projeto. Todas as atividades
serão gratuitas e estarão concentradas num container criado
especialmente para o projeto.
Como parte de suas atividades,
haverá apresentação do espetáculo "Entre Tangos e Fandangos", escrito por Joanita Ramos
e dirigido por Mauro Zanatta.
Antes da peça, haverá apresentação de artistas locais convidados.
A transformação de um container descartado numa espécie
de espaço cultural itinerante foi
ideia da arquiteta Paola Burkot
para atender ao propósito do
Projeto que é fazer a arte chegar a pequenos municípios onde
geralmente há pouca oferta
de infraestrutura e programação cultural. A intenção não é
apenas levar o espetáculo, mas
também um novo conceito, ou
seja, a possibilidade de uso do
container como espaço cultural
alternativo, inclusive para atender áreas rurais. Para Joanita
Ramos e Paola Burkot, as ide-

Tibagi recebe Container Cultural nesta terça-feira, que se apresenta em Castro e Carambeí

alizadoras do projeto, "o direito
das populações das cidades
pequenas à fruição e vivência
da arte" é a grande causa do
Container Cultural.
O espetáculo
Os atores Richard Rebelo
e Flora Vieira Chagas, e os
músicos Beto Collaço e Luís
Fernando Diogo vão apresentar um espetáculo concebido
em linguagem adequada para
teatro de rua, referenciada na
Comédia Dell’Arte. A peça,
que terá tradução em libras
em todas as sessões, trata da
identidade cultural e também
de uma imensa “fome” – inclusive de arte, cuidado e amor –
a partir da conflituosa relação
entre um brasileiro que não se
reconhece como sul-americano
e uma estrangeira com sotaque
espanhol, que não sabe onde
nasceu. Após perderem o navio
para a Argentina, os dois decidem percorrer a pé o caminho
até o país vizinho, enquanto
procuram criar um número
artístico que possa lhes garantir a sobrevivência.
O espetáculo, permeado
por dança e música ao vivo,
não inova apenas no container
que vira palco. Nele o iluminador Beto Bruel vai ousar fazer
sua primeira criação com led.
Segundo ele, essa alternativa
tem tudo a ver com a proposta
de sustentabilidade do Container. A peça é apenas uma das
ações que fazem parte do Pro-

jeto Container Cultural.
Outras ações
Com os objetivos sintetizados no slogan “Arte em
Todo Lugar” a equipe, com
coordenação de Produção de
Diego Marchioro, vai atuar em
diversas iniciativas pautadas
na ideia de que as populações
pouco numerosas dos municípios paranaenses também
merecem e podem ter acesso
a atividades artísticas. Além
do espetáculo "Entre Tangos e
Fandangos" o Container Cultural fez uma campanha de
arrecadação de livros que serão
compartilhados com o público
do Projeto e bibliotecas municipais nas cidades de Tibagi,
Castro, Carambeí, Balsa Nova
e Campo Largo.
Os gestores do Projeto

também estão em contato com
lideranças e empresários do
eixo Mercosul, além de articular com empresas e municípios
próximos das cidades contempladas pelo projeto para trazer
públicos vizinhos. A ideia central é chamar a atenção para
a necessidade de suprir as
cidades com menor densidade
populacional com uma programação cultural de qualidade. O
projeto procura estimular iniciativas locais na área das artes
e um melhor aproveitamento de
recursos públicos nessa área,
com a orientação a pessoas do
município que desejam se tornar multiplicadores de cultura.
Um grupo de estudantes bolsistas terão a chance de participar da montagem do evento em
cada cidade, sendo orientados
pelos profissionais do Projeto.

DIA DAS APRESENTAÇÕES
* Tibagi
27 de agosto, às 19 horas
praça edmundo mercer,
em frente à prefeitura
Entrada franca
* Castro
28 de agosto, às 19 horas
praça manoel ribas,
em frente à secretaria
de educação e cultura
Entrada franca
* Carambeí
29 de agosto, às 19 horas
praça cívica de carambeí.

avenida do ouro,
centro.
entrada franca
* Balsa nova
30 de agosto, às 19 horas
praça da igreja matriz,
av. brasil
Entrada franca
* Campo Largo
31 de agosto, às 19 horas
praça getúlio vargas
(praça do museu histórico
de campo largo)
Entrada franca

Evento contou com concessão de diplomas
Da Assessoria
No sábado (24), o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Centauro dos Campos
Gerais), realizou cerimônia
alusiva ao Dia do Soldado,
em reverência ao Marechal
Luís Alves de Lima e Silva,
Duque de Caxias, Patrono do
Exército Brasileiro. Estiveram
presentes membros do Poder
Executivo e da Polícia Militar

do Paraná.
Na oportunidade, ocorreu
o compromisso dos soldados
incorporados em 2019, a concessão de diplomas de Melhor
Atirador Combatente, Melhor
Aptidão Física e Praça mais
Distinto. Os soldados, que
cumprem o serviço militar obrigatório,
comprometeram-se
a defender o Brasil acima de
tudo e desfilaram em continência a Bandeira Nacional.

SUSTENTABILIDADE

'Projeto Atitude Consciente'
completa 5 anos pelo Sicredi
Divulgação

Da Redação
O Projeto Atitude Consciente é realizado pelo Sistema de Crédito Cooperativo
(Sicredi) dos Campos Gerais,
em parceria com 160 estabelecimentos, localizados em 14
municípios onde a cooperativa
atua. Os objetivos são a preservação do meio ambiente,
através do reaproveitamento
do óleo de cozinha usado, e
a conscientização de toda a
população, onde o projeto
acontece. A equipe conta com
550 colaboradores do Sicredi,
envolvidos diretamente com o
processo de coleta e reaproveitamento do óleo de cozinha
usado, e lavagem e distribuição
dos recipientes de plástico, que
também são reciclados.
Juliana Denk é uma das
idealizadoras do projeto e faz
parte do grupo de colaboradores do Sicredi, ela explicou
a reportagem do Página Um
News como a atividade funciona: “O projeto começou de
forma sucinta em 2014, com
30 parceiros, e atualmente as
empresas que descartam o óleo
de cozinha usado já são 160.
E desde o início foram disponibilizados Pontos de Entrega
Voluntária (PEVs), que ficam
localizados em todos os estabelecimentos que participam
da iniciativa. Alguns lugares
trabalham com carrinhos coletores, outros coletores industriais”.
O Projeto Atitude Consciente tem sido muito bem
recebido, fazendo parte até de
projetos escolares. E, funciona
da seguinte forma, depois
que os PEVs são esvaziados
pela Ambiental Santos, cada
município participante recebe
o detergente de acordo com
a quantidade de óleo arrecadado. Juliana afirma que para
participar basta entrar em contato com a Cooperativa, fazer
um cadastro, e depois do contrato de cooperação assinado,
o estabelecimento recebe um
PEV.
A empresa responsável
pela coleta dos resíduos é a
Ambiental Santos, que há 23
anos é especializada na coleta,
reciclagem e recuperação de

Projeto prevê a coleta e
reaproveitamento do óleo
gorduras animais e vegetais,
e há 20 trabalha nos estados
do Paraná e Santa Catarina.
Ao longo desses cinco anos
de projeto, já foram recolhidos 78.470 litros de óleo
usado. Mas vale lembrar que
apenas 10% do óleo recolhido
vira detergente concentrado,
devido ao processo de reaproveitamento da matéria prima,
que no caso é a gordura vegetal usada.

Equipe conta com
550 colaboradores
do Sicredi
Entretanto, os resultados
da coleta só são contabilizados a partir de dezembro de
todos os anos, e os detergentes são distribuídos durante
os três primeiros meses do
próximo ano, as instituições
participantes que recebem o
sabão líquido também contam
com apoio financeiro de R$2
mil por agência. As entidades
beneficiadas são escolhidas a
partir da indicação dos coordenadores de núcleos de cada
agência, o que corresponde
hoje a 30 lugares.
A colaboradora reitera que
“a cooperativa precisa ter um
equilíbrio entre resultados econômicos, sociais e ambientais,
e o programa Atitude Consciente nos ajuda muito com
parte desse equilíbrio”.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
SEMINOVOS
Em ofertão, 03 galpões
seminovos de 80m², valor
R$ 7.400,00 cada, mais
16 pilares para retirar e 8
tesouras metálicas. Interessados pelo Tel.: (42) 9
9865-7255.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!

TERRENO PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.

CRÉDITO 180 MIL
Entrada 22 mil+ parcelas compra
de imóveis e capital de giro temos
outros créditos whatsapp (41) 9
9852-3855.

VENDO PEUGEOT
Vendo Peugeot 207 XRS, 1.4 Passion, ano 2010, na cor preta. Carro
completo. Aceita-se veículo de
menor valor. Contato pelo (42) 9
9911-1452 (whats) ou 9 9144-1452.

VENDO URGENTE
CARTA CONTEMPLADA
Crédito 180 mil entrada 18 mil +
pequenas parcelas já tem 16 mil
pago whatsapp (41) 9 9852-3855.
VENDE 'GRANDE HOTEL'
Ponto de esquina com 2.200 mts de
área construída. Entrar em contato:
(42) 3232-4388.
ALUGA-SE CASA
Pça. Duque de Caxias, 813 em
frente ao quartel 80m², 3 quartos,
sala, cozinha, banheiro e garagem.
Contato: (42)3232-0433.

Você vai se surpreender com o resultado!

AMARRAÇÃO AMOROSA
Pai Laércio Realiza Amarração
Amorosa Africana Definitiva Sou
Especialista em União de Casais,
Faz e desfaz qualquer tipo de trabalho WhatsApp 43 99180-8701.
VENDO ARMÁRIO DE AÇO
Vendo armário de aço, usado, em
perfeitas condições, pelo valor de
R$ 180. Com doze espaços, todos
com porta. Ótimo para empresas.
Tratar pelo fone (42) 9 9972-0758.

Áries: Talvez precise diminuir
o ritmo e descansar no seu cantinho
-- sua saúde agradece. Se precisa de
grana, conte com o apoio da família.
Você tem tudo para se dar bem na
paquera. Cor: dourado.

Libra: Vai se importar mais
com a imagem que passa aos outros,
especialmente no emprego. Valorize
conselhos que receber dos amigos e
divirta-se com o pessoal. O astral fica
mais leve na paquera. Cor: vinho.

Touro: No serviço, será mais
fácil lidar com informações ou com
a papelada. A relação com os familiares recebe excelentes vibrações. O
romance ganha mais solidez agora.
Cor: bege.

Escorpião: Embora seu espírito aventureiro ganhe destaque,
tente se concentrar nas suas obrigações primeiro. A vida profissional
conta com a bênção das estrelas.
Cor: amarelo.

Gêmeos: Preste atenção em
oportunidade de ganhar dinheiro.
No serviço, procure agir de maneira
discreta. Pode fazer amizades interessantes. Deve pintar uma chance
na paquera. Cor: azul-escuro.

Sagitário: Mudanças inesperadas tendem a ser positivas no
trabalho, mas mantenha os pés no
chão. Se está em busca de um novo
amor, olhe ao redor e arrisque-se um
pouco mais. Cor: amarelo.

Câncer: Astral favorável para
matar a saudade dos amigos e
ampliar seu círculo social. Bom
momento para fazer seu pé de meia.
Seu charme está em alta e não será
difícil atrair quem deseja. Cor: pink.

Capricórnio: Valorize seus contatos e a contribuição dos colegas no
trabalho. Não deixe que mudanças
repentinas atrapalhem a harmonia no
ambiente profissional. A sensualidade
anima a conquista. Cor: creme.

Leão: Cresce o desejo de
repensar algumas. Sem chamar
atenção, você pode conseguir mais
do que imagina na carreira. Tome a
iniciativa para aparar qualquer aresta
no romance. Cor: azul-claro.

Aquário: Aproveite o astral
para finalizar algumas tarefas, seja no
trabalho ou em casa. Pode ter boasnovas com dinheiro. Alguém que
encontra sempre deve balançar seu
coração se está só. Cor: dourado.

Virgem: Pode se interessar por
experiências novas, inclusive no trabalho. Só evite se arriscar com dinheiro.
Sua intuição se fortalece. Pode rolar
um lance proibido com alguém comprometido. Cor: verde-claro.

Peixes: Nesta terça, a sorte vai
sorrir para você! O trabalho pode
exigir grande parte da sua atenção,
portanto, não deixe nada para depois.
Você também conta com boas energias na paquera! Cor: preto.

CLASSIFICADOS
COM FOTO, A
PARTIR DE R$ 10

MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (27/08)
Max se irrita com a
pergunta de Regina. Filipe
socorre Lara e a leva para um
hospital. Rita tenta se explicar para Beto e Meg. Karina
discute com César por causa
de Milena. Serginho sugere
que Rita peça a ajuda de
Guga para falar com Beto e
Meg. Beto pensa em contar
o que descobriu para Filipe.
Regina questiona Rita sobre
a amizade entre Serginho e
Guga. Vânia expulsa Karina
de sua casa. Max estranha
o fato de Rita nunca querer
dormir com Guga. Jaqueline conversa com Milena
sobre Daniel. Carla, Raíssa
e Thiago repreendem Tadeu
por seu comportamento.
Guga tenta convencer Beto
e Meg a não contarem para
Filipe os comentários de
Tadeu. Marquinhos se oferece para ajudar Nanda a se
vingar de Raíssa. Beto conta
para Filipe que Rita e Tadeu
pretendem sequestrar Nina.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL
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BANCO

BOM SUCESSO
Terça-Feira (27/08)
Mauri libera Alberto
para ir à feijoada. Patrick
conta a Gabriela que ele e
Vicente pediram a Ramon
que ela voltasse a treinar
no time. Alberto diz a Sofia
que pretende fazer uma surpresa para Paloma. Paloma
faz uma declaração de amor
a Ramon no palco da quadra do Cacique de Ramos.
Alberto fica surpreso com
a atitude de Paloma. Lulu
pede emprego para Alberto.
Paloma e Ramon flagram
Alice e Luan juntos.
ÓRFÃOS DA TERRA
Terça-Feira (27/08)
Dalila conta seu plano
contra Jamil e Laila para
Fauze. Aline e Caetano
temem ficar sem Salma.

Darcy
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Latorraca, educador
mineiro
ator
paulista

3/arm — ars — ead. 4/elói. 5/stare. 6/romero. 7/opus dei. 8/cartão sd. 11/silverstone.
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NEWS

CURSO DE REDAÇÃO E
PORTUGUÊS P/ CONCURSOS
Local: Centro de Estudos Professora Mara – Rua Benjamin Constant, n° 77, sala 204. Telefone: (42)
9 9912-8161.

RESUMO DE NOVELAS

www.coquetel.com.br

Desejo Produtos do banco
de quem de dados do Google
Earth
assiste a
comédias
Tomo (abrev.)

A forma mais barata de fazer negócio!

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.100. Fone
(42) 9 9972-0758.

APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor a
combinar. Mais informações tel.:(42)
3232-4388.

Protege a roupa do
bebê nas refeições
Dispositivo Nova
de memó- Délhi
ria externa
que acompanha
celulares

3232-5148

Aline questiona Cibele
sobre a namorada de Benjamin. Fairouz entrega a
Jamil um pacote com cartas de sua mãe. Elias tenta
novamente reatar com Missade. Hussein pede Helena
em casamento. Abner e
Latifa conseguem dormir
juntos. Fauze avisa a Dalila
que Mágida foi encontrada.
Latifa se esconde de Ester.
Samir pede Missade em
casamento e ela se demite da
pizzaria. Aline descobre que
Benjamin tem uma namorada. Padre Zoran avisa a
Rogério que a mãe biológica
de Salma foi localizada. Jean
abandona o Instituto. Elias
sofre com saudades de Missade. Todos se preparam
para a festa de ano novo.
Fauze avisa a Dalila sobre a
chegada de Mágida.
A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (27/08)
Maria da Paz pensa em
voltar a vender bolos na rua.
Régis abandona Jô. Fabiana
afirma a Rock que não ameaçou Agno. Sílvia desiste
de ficar com Márcio. Gilda
teme a cirurgia. Rael chantageia Jô. Gladys reclama
por Régis querer reatar
com Maria da Paz. Maria
se emociona ao ver o carrinho em que vendia bolos.
Abel discute com Britney.
Fabiana procura Cássia na
escola e ameaça Agno. Téo
fotografa Sílvia. Régis pede
a ajuda de Amadeu sobre
seu caso. Zé Hélio leva um
bolo para Beatriz. Chico
combina o resultado da luta
com o adversário de Rock.
Márcio critica a exigência
de Jô de que ele deposite
o dinheiro das negociações
da empresa em sua conta
pessoal. Chiclete provoca
ciúmes em Vivi com Sílvia.
Rock descobre que é enganado por Fabiana. Régis
procura Maria da Paz.

NESTE SÁBADO

Gabe movimenta Ponta
Grossa ainda neste mês
Da Assessoria
Ponta Grossa - Considerado pioneiro na produção de
música eletrônica no Brasil,
Gabe se apresenta em Ponta
Grossa no dia 31 (sábado). O
local escolhido foi à sede social
do Clube Ponta-Lagoa, em
Ponta Grossa, com início programado para as 23 horas.
Gabe tem forte influência
Divulgação

Gabe se apresenta sábado
(31) no Clube Ponta-Lagoa

do Dark Techno, incluindo
vocais e batidas house dançantes. Neste ano lançou três
novos projetos: "Gabe All
Night Long" (sua festa própria); "Gabe On Air" (série
de sets gravados em lugares
inusitados e disponibilizados
em seu canal no YouTube) e
"Chinelada Do Bem" (projeto
social). No mesmo dia também irão se apresentar Maax,
Entropia e Geema.
Ingressos
Os ingressos estão à venda
na sede do Clube, Mestre Beer
Store (Rua Coronel Bitencourt,
634, Centro), Syrian Barbers
Club (Rua Doutor Colares,
579, Centro), YOLO Boutique
(Rua Riachuelo, 625, Centro)
e Life Academia (Rua Balduíno Taques, 777). Pela internet
através do site www.yoingressos.com.br. Mesas e camarotes
podem ser adquiridos por meio
do telefone (42) 98861-3052.
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EM TIBAGI

Civil prende foragido internacional
Divulgação

Investigações
aconteciam há
dois meses
até a prisão

Delegado
enalteceu trabalho
investigativo
ordem, o STF expediu a ordem
para cumprimento que foi realizada por meio das nossas
diligências”, disse o delegado
Willian Alves de Lima, que
comandou toda a operação, até
a prisão do foragido.
O delegado enalteceu o trabalho investigativo da equipe
da Polícia Civil de Tibagi, que
empreendeu diligências para a
localização desse suspeito.
Ao Página Um News, a
autoridade policial disse que
o procurado pela Interpol não
resistiu a prisão, que sabia da
acusação imputada à ele, mas
desconhecia o mandado de
prisão.
A reportagem apurou que
G.A.S morava na casa de um
amigo de muitos anos e que o
preso argentino será encaminhado para a Superintendência
de Captura da Polícia Federal,
em Curitiba.

* Da Redação
Tibagi - Após investigação de dois meses, a Polícia
Civil de Tibagi prendeu na
manhã desta segunda-feira
(26) G.A.S, 41 anos, foragido da Interpol (Organização
Internacional de Polícia Criminal). Nascido em Mendoza, na
Argentina, o homem possuia
condenação pela justiça de
San Luis.
A ordem de prisão de G.A.S
foi expedida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo crime de
abuso sexual contra menor.
"Nossa polícia recebeu informações do paradeiro do suspeito e logo foram imprimidas
diligências na localização do
mesmo. A delegacia de Tibagi
entrou em contato com a Polícia Federal, órgão a qual tem
a atribuição originária para
prender pessoas nesta situação específica, foram tomadas

G.A.S não resistiu a prisão

todas as providências relativas
à verificação da legalidade do
mandado de prisão expedida

* Com informações
da Rádio Itay

EM CASTRO

CARAMBEÍ

Homem vai
preso após
ser constatado
mandado
de prisão

pela justiça da argentina. Após
a verificação da legalidade,
da constitucionalidade dessa

'Operação Grampo' prendeu seis

PELOTÃO DE TRÂNSITO

Operação bafômetro
autua 40 na madrugada
Divulgação

Bloqueios ocorreram na área central da cidade
Da Assessoria
Ponta Grossa - Operação
bafômetro flagrou na madrugada de sexta-feira para sábado
(24), bloqueios de trânsito na
área central da cidade. Durante
as abordagens, os condutores
foram convidados a realizar o

teste etilométrico (bafômetro),
com o intuito de coibir a prática
da direção sob o efeito de álcool.
Ao todo foram abordados 68
veículos, realizados 68 testes de
etilômetro e lavrados 40 autos
de infração de trânsito, sendo 9
pessoas autuadas por dirigirem
embriagadas.

ESTAVA EM UM MATAGAL

Motocicleta furtada
é recuperada em PG
Divulgação

Divulgação

Da Redação
Carambeí - Após discussão
acalorada na manhã de sextafeira (23), um casal compareceu no Destacamento da PM de
Carambeí. Após checar os nomes
dos brigões, foi constatado um
mandado de prisão em desfavor
do homem de 44 anos, expedido
pela vara de execuções de penas
alternativas da comarca de Ponta
Grossa. Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a
delegacia de polícia.

PALMEIRA

Escola e
indústria são
alvos de ladrões
Da Redação
Palmeira - Por volta das
21h30 de sábado (24), a diretora de um colégio estadual de
Palmeira deparou-se com a porta
arrombada da sala da diretoria.
No local foi constatado o sumiço
de um televisor de 32 polegadas,
câmera digital, aparelho telefônico sem fio e molho de chaves,
além de dois pacotes de carne
que estavam na dispensa.
Já no primeiro minuto de
domingo (25), foi constatado o
arrombamento de uma janela de
uma indústria localizada no Distrito Industrial. Do local foram
levados um televisor, um computador e e um celular.

NA BR-277

Tornozeleira
foi encontrada
Palmeira - Após ser informada que uma tornozeleira
eletrônica teria sido rompida
e jogada próximo a ponto de
ônibus, às margens da BR277,
policiais militares se deslocaram
para lá. Foi por volta das 13
horas de sábado (24), no km
165 da BR 277. De posse do
objeto, a equipe fez a sua entrega
na 40ºDRP, para providências.

Moto é recuperada dois dias após furto
Seis pessoas foram presas na durante Operação
Até o meio da tarde desta
segunda-feira (26), policiais
civis, por meio do Setor Operacional da 43ª Delegacia Regional
de Castro, prendiam seis pessoas

na Operação que foi chamada de
'Grampo' e tinha como objetivo
cumprir mandados de prisão.
Até o fechamento dessa edição, nenhum informação a mais

foi repassada para o Página
Um News, mas foi apurado que
os policiais continuariam nas
ruas durante todo o dia na captura de outros indivíduos.

EM PALMEIRA

Agride mulher com facão e é preso
Palmeira - Em atendimento
a denúncia de que um homem
estaria agredindo a esposa a
golpes de facão, policiais militares se deslocaram até a Colônia
Benfica na tarde de sábado (24),
mais precisamente às 17h45.
Abordados por um cidadão,
este relatou aos policiais militares que algumas pessoas esta-

vam se confraternizando na casa
de amigo. Em dado momento,
o autor começou uma discussão
com sua esposa e de posse de
um facão desferiu dois golpes
na sua perna direita, causando
corte com sangramento acima do
joelho. Diante dos fatos, vizinhos
imobilizaram o marido violento,
fazendo com que a mulher con-

seguisse sair do local.
Na sequència dos fatos, os
policiais localizaram o agressor
no meio da estrada portando
um facão, o qual ao ver a viatura jogou a arma na beira da
estrada. Foi dada voz de prisão
ao autor que foi conduzido, junto
com à esposa, para a delegacia
de Palmeira.

NA PR-272

PM apreende quase 900 kg de droga
Quase 900 quilos de maconha
foram apreendidos pela Polícia
Militar nesta segunda-feira (26),
durante atendimento de trânsito na
PR-272, no município de Pinhalão, no Norte Pioneiro.
Segundo Coordenador de
Policiamento da Unidade, tenente
Luiz Felipe Rodrigues de Moraes,
os policiais receberam informações
de que uma caminhonete havia se
envolvido em um acidente na rodovia. “Quando a equipe chegou ao
local constatou que dois pneus
estavam furados, a placa estava
adulterada e que era produto
de furto do dia 09 deste mês na
cidade de Telêmaco Borba”.
De acordo com o oficial, a
pessoa que presenciou o acidente
e chamou a PM informou que um

Divulgação

Equipamentos de origem duvidosa também foram apreendidos
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na sextafeira (23), após denúncias,
integrantes do 1º Batalhão de
Polícia Militar localizaram uma
motocicleta furtada no dia 21,
na cidade de Ponta Grossa. O
veículo estava em um matagal,
nos fundos de uma residência do
Bairro da Ronda. Dois suspeitos

que estavam no imóvel acabaram
presos.
Após diligências, ainda foram
aprendidos objetos de origem
não comprovada, dentre eles,
pequenas quantias de maconha
e crack e, uma balança utilizada
para pesar entorpecentes.
Os dois envolvidos foram
encaminhados à delegacia, junto
aos demais objetos apreendidos.

SENGÉS

Suspeito de atear fogo
em casa foi detido

Droga estava em caminhonete
carro resgatou o motorista da
caminhonete e seguiu para Tomazina.
Durante as buscas foram
encontrados 839,8 quilos de
maconha na cabine e na carroceria.
Ainda de acordo com o tenente, a
maconha provavelmente é oriunda

Da Redação
do Paraguai, e devido à rota utilizada e a qualidade da droga,
o destino seria o estado de São
Paulo. “Essa apreensão feita pelos
policiais do 2º Batalhão gerou
um prejuízo de, no mínimo, R$ 1
milhão aos criminosos”, destacou
o tenente.

Sengés - Quatro indivídos
atearam fogo em uma residência localizada na Rua Vereador
Joaquim Cirilo Ribeiro, Bairro
da Cohapar, em Sengés. Foi por
volta das 17h40 de sexta-feira.
Mesmo com a gravidade da ocor-

rência, uma equipe policial conseguiu controlar as chamas, com
a ajuda de populares. O Corpo
de Bombeiros se fez presente, e
um dos suspeitos, de 27 anos,
que estava próximo ao local, foi
abordado e recebeu voz de prisão, sendo encaminhado para a
delegacia de polícia da cidade.
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Terça-feira, 27 a 29 de Agosto de 2019

cleucimara@hotmail.com
'Idealista é uma pessoa que ajuda as outras pessoas a serem prósperas'
Henry Ford
Divulgação / Edilson Luiz foto e video

Divulgação

XIII Leitão Fest
A União Municipalista Brasileira (UMB) realizou no domingo (25),
na Ação Social Ramo Acácia, o XIII Leitão Fest, evento
beneficente cujo a renda é destinada a entidades assistências de Ponta Grossa, a exemplo da Assarte - Plano de Saúde
São Camilo, Associação e Oficina de Caridade de Santa Rita
de Cássia – São Sebastião, Associação Reviver de Assistência ao Portador de Vírus HIV, Centro Espírita Cisco de Deus,
Consaúde - Associação Hospitalar Bom Jesus Centro, Rede
Feminina de Combate ao Câncer, Serviço de Obras Sociais –
S.O.S, Sociedade de São Vicente de Paulo e Paróquia Nossa
Senhora de Guadalupe. No registro o presidente da UMB, Ubiraci Pereira Messias com os representantes das instituições

Divulgação

Divulgação / Edilson Luiz foto e video

Realizada no dia 24 de agosto, o McDiaFeliz, maior
campanha de combate ao câncer infanto-juvenil, foi
um sucesso. Toda a renda do sanduíche Bic Mac, dos
McDonalds de Cascavel, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa,
desse dia, será revertida para o tratamento e diagnóstico
do câncer em crianças e adolescentes na UOPECCAN
(União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao
Câncer), conhecido também como Hospital do Câncer
de Cascavel. No registro os voluntários Mario e Wanda
Bellio e os McAmigos Aglaé e Evaristo Elcio Bellio

Integrantes da Academia de Letras dos Campos Gerais:
Fábio Maurício Holzmann Maia, David Pilatti Montes,
Giovana Montes Celinski, Renata Regis Florisbelo,
Flávio Madalosso Vieira, Rafael Pomim, Luísa Cristina Dos
Santos Fontes e Odenir Follador com a vice-prefeita Elizabeth Silveira Schmidt no PG Memória. PG Memória,
o primeiro Salão do Patrimônio Cultural de Ponta Grossa,
foi um evento realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa, por
meio da Fundação Municipal de Cultura, dos dias
22 a 25 de agosto de 2019, no Parque Ambiental com
a proposta de democratizar o acesso à informação,
sensibilizar acerca do tema Patrimônio e promover a
discussão sobre elementos da cultura local, as
tradições e a identidade do povo ponta-grossense
Divulgação
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O XIII Leitão Fest foi muito prestigiado e contou com o
apoio de empresas e a presença de autoridades
Divulgação

Ainda em
tempo de
parabenizar a
estilista Terezinha
Dechandt
pela recente
passagem de
aniversário. Muitas
felicidades!

Representantes da Associação Comercial, Industrial e
Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), do Sindilojas e
da Sociedade Rural dos Campos Gerais estiveram na
segunda-feira (19), no Palácio Iguaçu, com governador
Carlos Massa Ratinho Junior para a entrega do convite para
a 15ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, acompanhados
pelo deputado estadual Hussein Bakri (PSD) e secretário de
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex. O evento acontece na
terça-feira (27), às 19h30, na sede social do Clube PontaFábio Maurício Holzmann Maia e Renata Regis Florisbelo Lagoa. Na foto o presidente Douglas Taques Fonseca; a
visitam a Sra. Amélia Oberg Michaele, viúva do professor diretora Eventos e Assuntos Culturais, Indianara Prestes MatFaris Michaele, para entregar o convite para a cerimônia tar Milleo; a diretora de Responsabilidade Social Sandra
Queiroz; o diretor de Agronegócios e presidente da Sociede posse da nova diretoria do Centro Cultural Professor
dade Rural dos Campos Gerais, Edilson Gorte. Também
Faris Michaele que acontece no próximo dia 02 de
acompanharam a reunião o presidente do Sindilojas, José
setembro, tendo como presidente Fábio Maia
Carlos Loureiro e o presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Ponta Grossa (Cdepg), Wilson Oliveira
Divulgação / Edilson Luiz

Ilda Aparecida e Alceu
Bueno de Lara. Ele
integrante da diretoria
da UMB, tenista do
Clube Ponta-Lagoa
e destacado empresário,
nesta terça-feira (27)
comemora seu aniversário

27/08

Nelson Roberto Viana
Rosa Maria de Souza
Carneiro

28/08

Bárbara Guedes
Silvana das Graças de Lima

Divulgação / Edilson Luiz

Jucionari Cristina Ribeiro
Suliani, 1ª dama do Lions
Pitangui, recepciona as
domadoras e convidadas
para o primeiro Chá da
sua gestão. Será nesta terça feira (27), a partir das
19 horas, no Buffet Elite

29/08

Serzelina dos Santos
Annelise D. S. Tsukahara
Sandro Mainardes Filho
Saulo Christoforo, Silvia Kugler
Giovano de Lara Maiano
Lucinei Damálio
Vereador Diego Macedo
Câmara de Carambeí

