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Divulgação

700 RETORNAM
A BRF retomou as atividades industriais na unidade de Carambeí na segundafeira (2). Os abates de frango tinham sido suspensos no final do mês de maio
deste ano e de acordo com representantes da empresa, a medida foi tomada para
manter o equilíbrio dos estoques e sistema produtivo da empresa. Inicialmente
a BRF anunciou que a suspensão poderia durar até cinco meses, mas houve
página 4
antecipação no término do chamado lay-off.
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Divulgação

CARAMURU
FUTSAL SE
PREPARA PARA
ENFRENTAR
O MAUÁ
DA SERRA
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RANGEL SOFRE AMEAÇAS
Na tarde desta segunda-feira (2), o prefeito Marcelo Rangel, acompanhado pelo
Delegado Civil, Fernando Maurício Jasinski, convocou uma coletiva de imprensa.
A intenção da reunião foi esclarecer a população sobre ataques que a Prefeitura
Municipal tem recebido. O prefeito relatou sobre a primeira invasão que ocorreu
semana passada, no dia 26 de agosto. Na manhã de segunda-feira, acorreu um novo
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ataque, desta vez com ameaças e tentativa de extorsão.

'FEIRA DA EMPREGABILIDADE'

Oferta de emprego bate à porta
A Associação Comercial e Empresarial
de Castro (Acecastro) realiza na quintafeira (5), ao lado de parceiros, a primeira
edição da Feira da Empregabilidade em
Castro. Realidade em cidades vizinhas, a
proposta surgiu da necessidade de ter um

panorama do perfil da mão de obra trabalhadora de Castro, para ocupar vagas ofertadas
pelas empresas associadas.
A feira acontece no Clube dos Alemães,
das 13 às 19 horas. Os participantes poderão conhecer e conversar com representantes

Divulgação

EM PALMEIRA

Acidente na BR-277 fere três
Divulgação / PRF

BISPO desce de tirolesa

EM PONTA GROSSA

'ComVocação'
bombou
no sábado
Coordenador do SAV, padre
Osvaldo Pinheiro, calcula que
cerca de mil pessoas passaram
pelo ComVocação este ano. A
surpresa preparada para esta
edição foi a tirolesa, um desafio
motivado pela mensagem do Papa
Francisco pelo Dia Mundial de
Oração pelas Vocações: não ter
medo de se arriscar em Deus. O
próprio bispo dom Sergio Arthur
Braschi, que celebrou a missa de
abertura, topou o desafio e despágina 4
ceu pela tirolesa.

EM LICENÇAS PRÊMIO

Governo propõe
zerar passivo
de R$ 3 billões
O Governo do Paraná vai
indenizar os servidores públicos que têm direito à licença especial, mais conhecida
como licença-prêmio, com
prioridade para aposentados
e aqueles que estão em abono
de permanência. A proposta
foi encaminhada à Assembleia
Legislativa, na forma de projeto
de lei complementar. página 3

TRÊS pessoas sofreram lesões graves

Equipe da PRF atendeu, por volta das 12H45
de domingo (1º), no KM 176,5 da BR 277, grave acidente envolvendo três veículos. O condutor
do Kia Besta, de 72 anos, seguia sentido a Irati,
quando por motivos desconhecidos saiu do leito de
tráfego e colidiu com a lateral de um caminhão. Um
página 7
terceiro veículo também foi atingido.

Sistema Fiep inaugura
Instituto Senai em TB
O Sistema Fiep inaugurou nesta segundafeira (2) as novas instalações do Instituto
Senai de Tecnologia (IST) em Celulose e
Papel de Telêmaco Borba. Trata-se de uma
nova estrutura com mais de 2 mil metros
quadrados que se integra à estrutura atual,
totalizando uma área de cinco blocos e mais
página 3
de 6,7 mil metros quadrados.

EM CASTRO

Desembargador muda visita
A correição ordinária que estava marcada
para acontecer na Vara do Trabalho de Castro
nesta quinta-feira (5) foi remarcada. A nova data
prevista para a vinda do desembargador federal
do Trabalho e corregedor da Justiça do Trabalho
do Paraná, Sergio Murilo Rodrigues Lemos ao
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município, é dia 26 de setembro.

apoio

de mais de 20 empresas expositoras, utilizar
o serviço de cadastramento de currículos,
gravar uma apresentação em vídeo para enriquecer as informações curriculares, além
de poder participar de quatro workshops ao
longo do dia.
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EDITORIAL

MAIS EMPREGOS
A proposta genial da Acecastro e de seus parceiros, de se criar uma feira
de empregabilidade, mesmo não sendo inédita, mostra que o mercado, de uma
maneira geral, está preocupado em gerar empregos. Pois uma pessoa empregada é certeza de consumo.
Se compararmos o índice de desemprego do Paraná em relação a média do
País, o estado vai muito bem obrigado, mas ainda assim preocupa. Enquanto
por aqui 7,8% da população está desempregada, segundo Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD), que avaliou o último quadrimestre de
2018, no Brasil os índices alcançam 12,7% em 2019.
Castro não está fora dessa estatística e arregaçar as mangas pode fazer a
diferença na vida de muita família. Acecastro deu um primeiro passo, tem o
respaldo de empresas e entidades, mas é preciso mais. Pense nisso!

O leilão do 5G não
é só o que importa

Sandro A.
Carrilho

TOTAL SILÊNCIO
Depois do total silêncio
dos vereadores castrenses na
sessão de quarta-feira (28 de
agosto), quando nenhum dos
treze parlamentares arriscou-se
a tecer qualquer comentário
sobre a ameaça do prefeito
a um agricultor, gravada em
áudio, a população esclarecida
quer saber se o assunto vai
morrer na casca.

SAIU DO MDB
Diferente de outros tempos, onde a mudança de
partido era motivo de festa,
com declarações efusivas, a
do prefeito Moacyr foi sem
barulho algum. Saiu quieto de
um partido grande, de oposição ao governo Carlos Massa
Ratinho Junior, para ingressar em um de centro-direita,
aliado ao governador.

HAVERÁ PUNIÇÃO?
Também quer saber se o
vereador Miguel Zadhy Neto,
sobrinho do prefeito, vai responder de alguma forma, ao
se silenciar diante da nomeação da clínica de sua esposa
pelo tio prefeito.

NÃO TEM SIMPATIA
Para Castro é excelente
o prefeito estar de bem com
o governo do Estado, jogar o
mesmo jogo, mas será que o
governador pensa o mesmo de
Moacyr? Ratinho já demonstrou que não nutre simpatia
por políticos que gostam de
pular de galho em galho.

E OS SEMÁFOROS?
Depois que o semáforo da
Rua Santos Dumont, em Castro, deixou de operar, foram
pelo menos três acidentes
naquele cruzamento. Em
vez da Prefeitura de Castro
adquirir um novo e resolver o
problema, optou em instalar
relógios em pontos estratégicos da cidade. A hora é mais
importante que a segurança?

OPORTUNISTA?
Para os de fraca memória,
Moacyr foi um dia Roberto
Requião, no outro Beto Richa,

* Gaudêncio Torquato
* Carlos Eduardo Sedeh

depois brigou com Beto Richa,
e nas eleições para o governo
do Paraná, na coordenação
de João Arruda, tentou puxar
o tapete de Requião. Agora
larga o MDB para ingressar
no Patriotas.

NO PATRIOTAS
Desde o sábado (31), o
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior não é mais MDB e
ocupa a vice-presidência do
Patriotas no Paraná, que tem
agora o deputado federal
Evandro Roman encabeçando
a sigla. Roman também deixou
o seu antigo reduto, o PSD,
depois que se viu sem espaço
para concorrer as eleições
municipais de Cascavel.

Lobby e democracia participativa

Março de 2020, é para quando
a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) marcou o leilão das frequências das redes de alta velocidade
do 5G, e muito já se fala que o Brasil
pode fazer um dos maiores leilões do
mundo. Mas essa tecnologia deve ser
pensada para além desse marco. O 5G
significa a chegada de uma nova classe
de serviços e tecnologia de redes de
acesso, e por isso, deve ser tratada
com o devido olhar estratégico. Como
será implantada importa muito mais do
que quando.
Se o leilão for encarado somente
de maneira arrecadatória, nós perderemos grandes oportunidades, como, por
exemplo de universalização da rede nas
áreas mais remotas. Segundo a pesquisa TIC Domicílios 2017, divulgada
pelo Comitê Gestor da Internet (CGI.
br), o número de domicílios rurais que
não tem nenhuma forma de acesso à
internet chega a 75%, para se ilustrar
a enorme demanda represada.
Por isso, é necessário colocar
luz nas questões técnicas. Podemos
começar cooperando com outros países como Estados Unidos, Coreia do
Sul, além da China – que se prepara
para ativar o 5G ainda este ano - que já
investem nessa tecnologia e tem resultados que podem nos ajudar a tomar
melhores decisões. Nações que tenham
semelhanças topográficas, dimensionais e prioridades mercadológicas
parecidas, também podem nos subsidiar com informações, para que seja
criada uma estratégia consistente.
O 5G é uma rede totalmente disruptiva, nova, diferente do que já existe.
Logo, sua infraestrutura demandará
grande investimento por parte das operadoras móveis. Diferentemente do 3G
e 4G, os equipamentos serão outros e
com alto custo. Deste modo, além de
elementos técnicos, é necessário ser
criado um marco regulatório forte e
estável. Assuntos como tributação diferenciada para IoT, situações especiais
que permitam a importação de equipamentos de 5G com subsídios nos

impostos e financiamento, são temas
que devem ser direcionados.
Se as companhias não tiverem
incentivo ou regulamentação sólidas
para investir, é provável que a velocidade desejada com essa inovação,
mesmo que o leilão ocorra no prazo
marcado, só chegue, de fato, bons
anos depois.
As definições a serem feitas são
inúmeras: passam por qual faixa será
usada, a utilização de equipamentos
e de postes, qual será o papel das
operadoras de fibra óptica (essenciais
para interligação dos pontos de presença das operadoras móveis), quais
as metas de universalização, entre
outras. Por isso, é preciso definir uma
estratégia. O leilão não é um fim em
si mesmo. O que vem depois é o que
realmente importa.
Durante o tempo de maturação do
projeto, também é necessário esclarecer boatos que rondam a tecnologia 5G.
Fake News que vão de possível extinção das abelhas, passando pela morte
massiva de pássaros e até aumento
de incidência de câncer, servem para
desinformar a opinião pública. A intensidade dos falsos rumores alertou,
inclusive, a Anatel, que estuda produzir
um guia para elucidar as informações
em torno do 5G.
A chegada dessa inovação é uma
oportunidade para empresas e para o
mercado no geral, mas para que ela
seja boa no futuro é preciso tomar
decisões corretas desde o princípio.
O custo de errar nesse momento pode
ser muito alto, algo que pode inviabilizar a experiência dessa tecnologia no
longo prazo.
* Carlos Eduardo Sedeh é
CEO da Megatelecom, empresa
que oferece serviços
personalizados na área de
telecomunicações e
Diretor Executivo da Telcomp
(Associação Brasileira
das Prestadoras de Serviços de
Telecomunicações Competitivas).

Há tempos tramita pelo Congresso projeto para regulamentar
o lobby. A última iniciativa é da
lavra do deputado Carlos Zarattini
(PT-SP), prevendo a atuação de
lobistas perante órgãos e entidades
federais, mediante cadastramento.
Afinal, que argumentos sustentam a necessidade de regulamentar
o lobby? De pronto, a observação:
se houvesse transparência sobre o
sistema de pressão que existe nos
espaços da administração pública
por parte de grupos interessados em
aprovar normas que os beneficiam,
teríamos fenomenal queda nos índices de corrupção.
O lobby faz parte de um processo
de ajuste da articulação da sociedade
organizada junto à esfera políticoinstitucional, significando a tentativa
de expandir os canais da democracia
participativa.
A afirmação é passível de uma
saraivada de críticas, pois essa atividade carrega conotação negativa no
ambiente político, sendo associado à
corrupção, tráfico de influência, manipulação das estruturas, apropriação
de fatias do Estado por forças que
usam as armas do patrimonialismo.
Pincemos a lição de Bobbio: a
democracia é o governo do poder
público em público, sinalizando, assim,
a ideia de “manifestação, evidência,
visibilidade”, em contraposição à
coisa “confinada, escondida, secreta”.
Arremate do filósofo: “Onde existe o
poder secreto há, também, um antipoder igualmente secreto ou sob a forma
de complôs, tramoias.”
A intermediação de interesses
privados junto à esfera pública é
coisa antiga. Faz-se presente nos
ciclos históricos, entrando até nos
primeiros dicionários da política.
Rousseau, no Contrato Social, perorava sobre a oportunidade de cada
cidadão participar nos rumos políticos, garantindo haver “inter-relação
contínua” do “trabalho das instituições” com as “qualidades psicológicas dos indivíduos que interagem em
seu interior”. Ora, esse é o fundamento da democracia participativa,
pela qual os cidadãos e suas representações devem ser livres de coerção para influir de maneira autônoma
no processo decisório.
O lobby bebe nessa fonte. O ideário começou a ser conspurcado à
sombra do poder invisível nas entranhas do Estado, pela confluência de
interesses espúrios e alianças táticas
entre máfias, grupinhos e castas que
se alimentam da corrupção. Desse
modo, o Estado moral soçobra diante
do império imoral.
O rompimento dos diques éticos
se acentuou nas últimas décadas,

por conta da despolitização e desintegração das fronteiras ideológicas,
inaugurando o tempo de administração das coisas em substituição ao
governo dos homens.
A densidade ideológica da competição política tornou-se menos
forte e o cerco utilitarista em torno do
Estado se expandiu, sob um novo triângulo do poder: os partidos (menos
contrastados sob o prisma doutrinário), a burocracia administrativa e os
círculos de negócios privados.
Desvirtuando-se do ideário original, os lobbies tornaram-se extensões de interesses escusos, fontes de
escândalos. Ao lado desses desvios,
observa-se saudável movimentação
da sociedade organizada, graças à
CF/1988, que incentivou a formação
de entidades e movimentos. O arrefecimento dos partidos políticos tem
induzido milhares de cidadãos a procurar refúgio em núcleos que assumem
compromissos com suas expectativas.
Neste ponto, houve o encontro de
águas limpas com torrentes sujas. O
joio misturou-se de tal forma com o
trigo. Diferentes tipos de interesse se
confundem e conflitam no epicentro
das pressões e contrapressões, onde
se abrigam as cúpulas do Congresso
Nacional, o Palácio do Planalto, os
Ministérios, as autarquias e as sedes
das Cortes do Judiciário. Nessa
malha imbricada, grupos protecionistas, de índole corporativa, reivindicam a salvaguarda de situações e
direitos adquiridos, enquanto setores
antagônicos tentam transferir uns aos
outros ônus e encargos. O jogo é de
soma zero.
Os lobbies contam com ajuda de
grupos incrustados na administração.
Poderosos grupo atuam às margens
do Estado.
Quando se divisa a proposta de
legalizar o lobby, nos moldes praticados nos Estados Unidos, a abordagem que emerge é a da transparência.
Os lobistas terão nome, endereço e
farão uma articulação aberta, escancarando modos de atuação, identificando coletividades representadas e
natureza de seus interesses.
O marco regulatório diminuirá
a taxa de corrupção, ao desvendar
o que está por trás das máscaras. A
publicidade das ações propiciará distinguir o justo do injusto, o lícito do
ilícito, o correto do incorreto, o oportuno do inoportuno, gato de lebre.
A democracia estará mais próxima do seu real significado: o regime
do poder visível.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

03/09 - Dia do Biólogo / Dia do Guarda Civil
04/09 - Dia da Lei Eusébio de Queirós
05/09 - Dia da Amazônia / Dia Oficial da Farmácia
Dia da Raça Brasileira
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Dia
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FINANCEIRO
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Temperatura

15 ºC
9 ºC

Umidade
93%
43%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quarta
04/09

15

ºC

9 ºC

97%
59%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quinta
05/09

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

13 ºC
7 ºC

97%
69%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo
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EM LICENÇAS PRÊMIOS

Governo propõe zerar passivo de R$ 3 bi
Divulgação

Primeira vez
que governo
estuda indenizar
licenças
especiais
Da Assessoria
O Governo do Paraná vai
indenizar os servidores públicos
que têm direito à licença especial,
mais conhecida como licençaprêmio, com prioridade para aposentados e aqueles que estão em
abono de permanência. Ou seja,
já têm direito à aposentadoria,
mas continuam na ativa.
A proposta foi encaminhada à
Assembleia Legislativa, na forma
de projeto de lei complementar, e
deveria ser lida ainda na segundafeira (02). O objetivo do projeto,
em médio e longo prazo, é zerar
o passivo das licenças-prêmio,
que chega a quase R$ 3 bilhões,
e extinguir o benefício, seguindo o
exemplo de outros estados, como
Rio Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal, além da União.
Considerando a média de
licenças especiais, em caso de
não aprovação do projeto de Lei,
o governo estima um incremento
anual de mais de R$ 385 milhões
no passivo do Estado.

CORREIÇÃO É REMARCADA

Vinda de
desembargador
a Castro ﬁcou
para o dia 26
LUANA DIAS

ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A correição ordinária que
estava marcada para acontecer
na Vara do Trabalho de Castro
nesta quinta-feira (5) foi remarcada. A nova data prevista para
a vinda do desembargador federal do Trabalho e corregedor da
Justiça do Trabalho do Paraná,
Sergio Murilo Rodrigues Lemos
ao município, é dia 26 de setembro. Nesta ocasião, o corregedor
deverá ficar à disposição para
atendimentos na unidade, entre
11 horas e 11h30.
As correições ordinárias são
realizadas anualmente, e objetiva
garantir que os trabalhos sejam
realizados seguindo normas e
padronização de correção, transparência e celeridade dos serviços prestados pelas Unidades da
Justiça do Trabalho.

NO PARANÁ

Inquéritos
passam a ser
100% digitais
As polícias do Paraná passam
a operar com um sistema 100%
digital e integrado. Desenvolvido
pela Celepar e apresentado nesta
segunda-feira (02), em Curitiba, o
programa Inquérito Digital moderniza a tramitação das informações
entre as instituições, consolidando
a integração do sistema criminal.
Com o programa, todos os procedimentos de atendimento das
polícias Civil e Militar ficam disponíveis online, desde o atendimento
da ocorrência no 190 até o encaminhamento ao Poder judiciário.
O vice-governador Darci Piana
participou do evento de apresentação do sistema e ressaltou a importância da iniciativa da Secretaria de
Segurança Pública, reforçando a
aposta na modernização do Estado.
“Nosso compromisso é fazer este
Estado ser o mais moderno e digital do País. Estamos antecipando
esse programa, que era para ser
concluído apenas em outubro, mas
conseguimos antecipar para o dia
28 de agosto”, afirma.

Proposta foi encaminhada para a Assembleia Legislativa do Paraná
Esta é a primeira vez que o
governo estuda formas de indenizar licenças especiais. Até então,
os servidores, assim que se aposentavam, precisavam requerer na
Justiça o recebimento do benefício. Com a nova lei, o governo
reconhece a dívida e paga ao servidor com desconto e de forma
parcelada, sem o ônus de judicializar a questão.
Sem paralelo
Além do grande impacto

financeiro na folha de pagamento,
o projeto destaca outros pontos
que justificam a reestruturação
legislativa, como o deficit de pessoal e a premiação pela simples
assiduidade, que não encontra
paralelo na iniciativa privada.
O caso mais grave é justamente o custo e o prejuízo na
qualidade dos serviços públicos
que são acarretados pela ausência dos servidores em licença.
Na área da educação, onde está
o maior contingente de funcioná-

rios aptos a usufruir do benefício,
é preciso contratar, anualmente,
por meio de Processo Seletivo
Simplificado (PSS), cerca de 20
mil professores substitutos e 11
mil funcionários.
Somente este processo da
Educação representa um gasto
de R$ 90 milhões anuais. Outros
setores fortemente afetados são
a saúde e a segurança pública.
Prazos
Com a aprovação da rees-

EM TELÊMACO BORBA

Sistema Fiep inaugurou Instituto
Senai de Tecnologia em Celulose
Divulgação / Gelson Bampi

Da Assessoria
O Sistema Fiep inaugurou nesta
segunda-feira (2) as novas instalações do Instituto Senai de Tecnologia (IST) em Celulose e Papel de
Telêmaco Borba. Trata-se de uma
nova estrutura com mais de 2 mil
metros quadrados que se integra
à estrutura atual, totalizando uma
área de cinco blocos e mais de 6,7
mil metros quadrados.
O IST Telêmaco Borba tem
foco na promoção de soluções
tecnológicas para ampliar a competitividade da indústria. O local
vai oferecer serviços de pesquisa e
inovação em produtos e processos,
ensaios laboratoriais e consultorias
para a indústria do setor de celulose, papel e convertedoras e indústria química fornecedora para esse
segmento.
Para Ricardo Cardoso, gerente
industrial da Klabin de Monte Alegre, o instituto marca um aprofundamento da parceria entre o Senai
e o setor de celulose e papel. “O
IST de celulose e papel oferece uma
possibilidade de promover a aceleração de um setor tão sustentável
como o nosso em um momento de
inovação e oportunidades para a
indústria”, completa.
Desenvolvimento regional
O IST Telêmaco Borba é composto por setor administrativo,
salas de aula e laboratórios exclusivos para a área de celulose e papel

IST Telêmaco Borba tem foco na promoção de soluções
distribuídos em dois pavimentos. A
obra também contemplou um estacionamento externo e a adequação
elétrica para montagem de instalações para os laboratórios.
Ao mesmo tempo em que
presta serviços metrológicos, consultorias tecnológicas e pesquisa
aplicada para a indústria brasileira
de celulose e papel, o instituto atua
na educação profissional, oferecendo, por meio das Faculdades
da Indústria, cursos de graduação
e pós-graduação.
Segundo Márcio Artur de
Matos, prefeito de Telêmaco Borba,
o IST vai promover um empoderamento da juventude local. “Nós
temos a necessidade de desenvolver técnicos e nada mais justo do
que dar todo o apoio a esse instituto. Estamos satisfeitos”, afirmou.
De acordo com José Antonio

Fares, superintendente do Serviço Social da Indústria (Sesi), e
Instituto Euvaldo Lodi (IEL), e
diretor regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
(Senai), o IST de Telêmaco Borba
é um exemplo de desenvolvimento
regional proporcionado pelo Sistema Fiep. “O Sistema Fiep é um
grande articulador de movimentos
de integração de vários setores da
sociedade e, quando se unem esses
movimentos, obtêm-se desenvolvimento”, afirma.
Ainda segundo Fares, o Sistema
Fiep oferece duas competências
incomparáveis: educação profissional e inovação tecnológica. “Proporcionamos à indústria da região
e de todo o Paraná alternativas de
pesquisa e de inovação, além de
estarmos disponibilizando recursos
e laboratórios para isso”, finaliza.

EM DIÁRIO OFICIAL

Prorrogada notificação de inadimplentes
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através da
Procuradoria Geral do Município,
decidiu prorrogar a notificação de
inadimplentes em Diário Oficial,
ampliando o prazo para regularização do contribuinte que quiser
evitar a notificação. O objetivo
é atender a grande demanda da
Praça de Atendimento nos últimos
dias, que registrou o dobro do
atendimento pela procura dos contribuintes. A publicação é parte do
processo de cobrança e tem previsão de notificar cerca de 10 mil
cadastros, que somam uma dívida
de R$ 6,5 milhões, já inscritos no
Cadastro de Dívida Ativa.
“Percebemos que o movi-

mento dobrou nos últimos dias e
a demanda foi grande. Adiamos a
publicação para que os contribuintes que estão inadimplentes com o
pagamento do IPTU de anos anteriores tenham um prazo maior para
ficar com os valores em dia antes
de serem notificados. Será uma
única prorrogação. Depois dessa
semana, aqueles que continuarem
inadimplentes serão notificados
sobre o andamento do processo
de cobrança”, detalha o procurador geral, João Paulo Desck.
A procura dos últimos dias
resultou na arrecadação de R$
2,6 milhões de IPTU em atraso,
referente ao período de 2015 a
2018. O valor é cerca de R$ 1

milhão maior que a arrecadação do
mesmo período do ano passado.
Regularização
Quem quiser regularizar a
situação da dívida para não ser
notificado na publicação do dia
10, deve comparecer à Praça de
Atendimento e optar pelo pagamento à vista ou parcelado dos
valores devidos até 06/09, dessa
forma, haverá tempo hábil suficiente para compensação bancária
e atualização da listagem antes da
publicação.
Depois de notificado, o contribuinte terá prazo de 15 dias, a
contar da data da publicação, para
realizar a quitação da dívida.

truturação legislativa proposta
pelo governo, os servidores
terão prazo de 10 anos para
usufruir das licenças-prêmio
já adquiridas. Eles deverão
requerer a concessão dos benefícios pendentes, ainda que
para fruição futura, em até um
ano. Depois disso, o direito de
determinar o período de licença
passará para a administração
pública.
A proposta também prevê a

LICENÇA PRÊMIO
O deputado Hussein
Bakri (PSD) destacou o
projeto de lei do governador
Ratinho Junior que prevê a
quitação dos R$ 3 bilhões
das licenças-prêmios acumuladas e ainda não pagas aos
servidores acumuladas. Bakri
adianta o benefício deixará
de existir, a exemplo como já
acontece nos governos federal e de estados como Rio
Grande do Sul, Bahia e Distrito Federal.
LICENÇA II
A cada ano em torno de
R$ 385 milhões se somavam a um débito bilionário.
“É um projeto necessário,
de quem tem a coragem e
a responsabilidade de deixar o Estado em dia com
as suas obrigações. Esse
benefício será eliminado e
quem tem direito vai receber parceladamente dentro
da capacidade de caixa
do Estado, sem precisar
esperar anos na Justiça por
esses recursos”, argumentou Bakri.
AGRICULTURA
FAMILIAR
O governador Ratinho
Junior lança hoje um programa que dispõe de R$
30 milhões para projetos,
equipamentos, ampliação
de serviços destinados às
cooperativas e associações
de produtores da agricultura familiar no Paraná. Os
projetos terão limite entre
R$ 47,5 mil e R$ 420 mil.
O estado tem mais de 300
mil agricultores familiares e
o programa vai fortalecer o
setor, agregar valor à produção e estender a comercialização dos produtos à
outros setores e segmentos.
CONCURSO DA PM
O deputado Mauro
Moraes (PSD) confirmou
que o governador Ratinho
Junior vai lançar hoje também um concurso público
para contratação de três
mil policiais militares e
civis, entre servidores da
área de segurança pública.
AUMENTO
A Comissão de Finanças
e Tributação da Assembleia
Legislativa aprovou pareceres favoráveis às propostas
que repõem em 4,94% os
salários dos servidores dos
Poderes Legislativo e Judiciário, Ministério Público,
Tribunal de Contas e da
Defensoria Pública do
Estado retroativa a 1º de
maio.
CÃES E GATOS
Será hoje na Assembleia
Legislativa a audiência
pública que vai debater o
projeto de lei do deputado
Luiz Luiz Fernando Guerra
(PSL) que regulamenta a
comercialização de cães
e gatos no Paraná, esti-

possibilidade de pagamento das
licenças não usufruídas pelos
servidores ativos e inativos com
desconto e/ou parcelado na folha
de pagamento.
Nos últimos cinco anos,
8.337 servidores se aposentaram sem usufruir do benefício
quando estavam na ativa e agora
podem requerer a indenização
da licença especial. São 13.768
licenças pendentes, que somam
R$ 344 milhões a serem pagos.

Divulgação / Orlando Kissner/Alep

pula critérios da atividade
e combate os maus-tratos
aos animais. Foram convidados representantes da
sociedade civil organizada,
entidades representativas
de classes, sindicatos, criadores, empresários e protetores independentes.
FUSÃO DOS
MUNICÍPIOS
O projeto de lei do
senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) que prevê
a fusão dos municípios com
menos de cinco mil habitantes foi criticado pelo deputado Romanelli (PSB). "O
senador devia propor um
novo pacto federativo que
transfira recursos da união
para estados e municípios".
O projeto "estabelece um
mecanismo para induzir a
fusão de municípios menores de 5 mil habitantes,
formando novas cidades
maiores". O Paraná tem
399 municípios, dos quais,
100 com população menor
que cinco mil moradores.
PATRIOTA
O deputado Evandro
Roman deixou o PSD e vai
disputar a prefeitura de Cascavel pelo Patriota. A ida de
Roman ao Patriota significa
também que o partido em
Curitiba deve descartar as
pré-candidaturas a prefeito
dos advogados Ogier Buchi
e Tiago Chamulera e apoiar
a candidatura de Ney Leprevost (PSD) em 2020.
PIOR CRIME
“Matar policial é um dos
piores crimes, um dos que
mais causa indignação à
sociedade. O bandido sobe
na escala hierárquica das
quadrilhas quando mata
um policial. É um prêmio a
esses ratos, que são a escória dos bandidos, dos homicidas e assassinos. Nós
temos que acabar com isso”
- do deputado Pedro Lupion
(DEM-PR), ao defender
o projeto de que cria um
cadastro nacional de criminosos que matam agentes
de segurança. “A proposta
dará aos policiais a certeza
de que poderão trabalhar e
combater a criminalidade, e
os piores criminosos teriam
punição exemplar”, afirmou.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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700 FUNCIONÁRIOS JÁ ESTÃO NA ATIVA

BRF de Carambeí
retoma atividades
Fim da
suspensão
nos abates
foi antecipada
para segunda
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A BRF retomou as atividades industriais na unidade de
Carambeí na segunda-feira (2).
Os abates de frango tinham sido
suspensos no final do mês de
maio deste ano. De acordo com
representantes da empresa, a
medida foi tomada para manter
o equilíbrio dos estoques e sistema produtivo da empresa.
Inicialmente a BRF anun-

TIBAGI

Inscrições para
formação de
aquaviários
começa nesta
segunda
Tibagi - Começaram nesta
segunda-feira (2), as inscrições
para o Curso de Formação de
Aquaviários (CFAQ), que será
ministrado pela Marinha do Brasil,
em parceria com a Prefeitura, por
meio da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente. Nos dois primeiros
dias, 2 e 3, as inscrições serão apenas para funcionários da Prefeitura.
E nos dias 4 e 5, se ainda houverem vagas, podem inscrever-se profissionais liberais do ramo.
Para a inscrição é necessário procurar a Secretaria de Meio
Ambiente munido dos documentos
exigidos e pagar R$ 8. O participante também precisa ter 18 anos.
A inscrição é gratuita, mas as
despesas com o médico do trabalho
e com a GRU são de responsabilidade do inscrito.

Morangos do
Catanduvas para
a merenda
Carambeí - Na semana passada, a secretaria municipal de
Educação e Cultura fez mais um
importante investimento na qualidade da merenda escolar. Através
do nutricionista Deoclides Maques
Junior, confirmou a inserção de
morangos frescos na merenda
escolar em Carambeí.
As frutas foram adquiridas
a partir da chamada pública dos
produtores rurais, que estão entregando, segundo Junior, produtos
de qualidade adquiridos da região
do Catanduvas, sem uso de agrotóxicos, contribuindo para melhora
contínua do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, com a inserção cada vez mais variada e diversificada de alimentos.
Segundo Junior, a qualidade
e diversidade nutricional dos alimentos servidos aos alunos da
rede municipal de ensino é também prioridade para a secretaria,
que está oferecendo os morangos
para os alunos dos CMEIs (Centro
Municipal de Educação Infantil),
e também para a Escola Integral.
Para ele, algumas crianças não têm
o hábito de comer frutas em casa,
e na escola, por influência dos amigos, provam com mais facilidade.
Para a secretária de Educação e
Cultura, Ana Wieslava, nosso objetivo é oferecer alimentos saudáveis
e variar o cardápio das crianças”.

ciou que a suspensão poderia
durar até cinco meses, mas
houve antecipação no término
do chamado lay-off, e, antes
mesmo da retomada das atividades, teve início a incubação
dos ovos (primeira etapa do
processo de criação das aves).
No início do mês de agosto a
empresa iniciou o envio dos
primeiros lotes de pintinhos ao
campo. Cerca de 24 produtores integrados receberam aproximadamente 1 milhão de aves,
que passam a ser abatidos após
28 dias (quando atingem o
peso adequado para abate).
Com a retomada das atividades industriais, também voltam ao trabalho cerca de 700
funcionários. O diretor regional
do Paraná da BRF, Rubens
Modena, comentou o período

de suspensão. “Esse período
foi importante para normalizar
os estoques da companhia e
otimizar a gestão da oferta para
assegurar o equilíbrio do nosso
sistema produtivo”, afirma.
Trabalhadores
De acordo com representantes da BRF, durante o período do chamado lay-off, cerca
de 1 mil colaboradores que
atuam na unidade receberam
capacitação em parceria com a
Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta
Grossa (ACIPG). Na grade do
curso, foram abordados temas
como: Boa Práticas de Fabricação, Segurança Alimentar,
Liderança, Compliance, Gestão Ambiental, Finanças Pessoais, entre outros.

ESTUDO FEITO COM 450 HOMENS EM PG

Disfunção erétil afeta 53%
dos homens diz pesquisa
Da Assessoria
Ponta Grossa - Um estudo
inédito realizado com 430
homens em Ponta Grossa, entre
os anos de 2016 e 2018, apontou que 53% dos entrevistados,
com 50 anos ou mais, apresentaram queixas relacionadas à
disfunção erétil. A pesquisa foi
realizada pelos acadêmicos do
curso de Medicina da Universidade Estadual de Ponta Grossa
Rodrigo Staichak e Melina Chaves (UEPG) sob a supervisão
do médico urologista Bernardo
Sobreiro, professor de Urologia
da UEPG e Universidade Positivo, em Curitiba.
Os homens foram entrevistados na clínica Union, de Urologia e Andrologia, e responderam
um formulário padrão aplicado
pelos acadêmicos. As questões
foram divididas em três partes
e envolveram perguntas relacionadas à idade; estado civil; religião, além de perguntas ligadas
à saúde como questões físicas e
saúde sexual.
A pesquisa revelou que parte
dos entrevistados são diabéticos
e hipertensos. Fatores que são
prejudiciais à saúde e aumentam
as chances da disfunção erétil.
"A disfunção erétil vai surgir com a idade mais avançada,
no entanto, o que percebemos
é que homens com 50 anos já
estão apresentando esta condição devido às outras doenças.
A diabetes aumenta em até três
vezes as chances do homem
desenvolver a disfunção erétil,
assim como aqueles que são
hipertensos têm duas vezes mais
chances de ter o problema",
explica o urologista Bernardo
Sobreiro.
O tabagismo, de acordo com
o especialista, também é um
fator bastante preocupante. "O
tabagismo aumenta o risco de
disfunção erétil em três vezes.
O estudo mostrou que 23% dos
homens entrevistados fumam há
mais de 10 anos; 32% de 11 a
20 anos e 23% há mais de 40
anos", lembrou.
Com relação ao Índice de
Massa Corporal (IMC), apenas 32% dos homens estão com
peso ideal. "Os outros 70%
estão com sobrepeso ou acima
do peso. Já 35% estão com risco
alto de complicações metabólicas
de acordo com a circunferência
abdominal. O homem quando
envelhece perde a massa muscular e a circunferência abdominal
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Médico Bernardo Sobreiro,
professor de Urologia da UEPG
e Universidade Positivo
aumenta. Isso pode estar associado a processos inflamatórios,
diabetes e uma série de problemas. A obesidade, portanto,
anda de mãos dadas com estas
outras doenças", explica.
Fator de risco
Sobreiro explica que a disfunção erétil é somente o início de um problema que pode
tornar-se ainda mais grave com
o tempo. "Quando o paciente
sofre de disfunção erétil mas, ao
mesmo tempo, é hipertenso; dislipidêmico (gordura no sangue);
diabético; tabagista e sedentário
acaba sofrendo um processo de
envelhecimento arterial contínuo. Por isso, não deve tratar
somente a impotência sexual,
pois, mais à frente, poderá
sofrer um infarto", alerta.
O tratamento da disfunção
erétil é especificamente com
medicamentos eficazes, mas
também está associado aos cuidados com a saúde. "O maior
investimento está no tratamento
da hipertensão, da diabetes, em
parar de fumar e cuidar da alimentação, coisas muito importantes", destaca o urologista.
Inédito
Esta é a primeira pesquisa
sobre Saúde do Homem realizada no Paraná. O estudo foi
apresentado durante o XXXVII
Congresso Brasileiro de Urologia, realizado nos dias 24 a
27 de agosto, em Curitiba. "É
um estudo bastante importante
para o Paraná e a nível Brasil também. Estudos sobre a
saúde dos homens são bastante
raros e levantando estes dados
vamos podemos mostrar para
os homens os principais fatores
de risco e os cuidados com a
saúde", finalizou Sobreiro.

Sede da BRF em Carambeí
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Aberta Semana da Pátria em PG
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Nesta
segunda-feira (02) a Prefeitura de Ponta Grossa realizou a
abertura da Semana da Pátria
2019. A solenidade, que é tradição da cidade, foi executada
em frente ao Paço Municipal,
no Bairro da Ronda. O evento
reuniu as autoridades civis e
militares do Município, Secretários Municipais e contou
com a participação das escolas
municipais e seus respectivos
alunos e diretores convidados a saudar a Independência
do Brasil. Durante o evento
foram cantados pelas crianças
os hinos Nacional, da Independência e de Ponta Grossa.
Na solenidade foi hasteada
a bandeira do Brasil, ao som
do Hino Nacional tocado pela
Banda do Exército e cantado
pelo coral das escolas municipais. Após o hasteamento, a
secretária municipal de Educação, Esméria de Lourdes Saveli,
disse que as palavras ‘pátria’ e
‘país’ se completam e que a
educação nutre nas crianças
o senso de nacionalidade. “O
sentimento de nacionalidade é
o sentimento de pertencimento,
sentimento esse que deve ser
trabalhado pelas professoras
que cria nas crianças a consciência de pertencimento e de
amor pela terra que vivemos. E
assim, a partir disso, construir
uma Nação com educação”,
declarou a professora.
O coral foi formado por
alunos das escolas municipais
Humberto Cordeiro e Maria
Laura Pereira, cujos ensaios
são realizados nas aulas de

Vice-prefeita Elizabeth Schmidt abriu oficialmente a semana
musicalização e canto. Segundo
a professora Eveli de Morais,
coordenadora dos corais e
musicalização, o coral é uma
ferramenta onde as crianças
desenvolvem
conhecimento
histórico e também de contato com a música.“A partir do
momento que eu conheço meu
hino, eu conheço minha história e eu consigo valorizar o meu
passado e compreender o meu
futuro, buscando assim contribuir de forma melhor para o
meu país”, afirma a professora
Eveli.
A vice-prefeita Elizabeth
Schmidt abriu oficialmente a
Semana da Pátria, recordando
o sentimento de patriotismo.
“A data de hoje nos faz lembrar
que a Independência do Brasil
precisa ser conquistada por
todos nós. O destino da pátria
depende de cada um de nós”,
declarou ela, que finalizou seu
discurso cantando um trecho
do Hino Nacional junto com as
crianças. Durante esta semana
os militares farão atividades e
palestras nas escolas municipais. A semana se encerra no

EMPATE CONTRA O AMÉRICA-MG

Fantasma recebe o Cuiabá
pensando em três pontos
Da Assessoria
Ponta Grossa - O próximo
compromisso do alvinegro na
Série B é contra o Cuiabá-MT,
neste sábado (7), às 16h30, no
Estádio Germano Krüger. Com
um final de primeira fase digno
de time grande, o Fantasma que
fazer valer a boa fase e arrancar
mais uma vitória em casa.
Já no sábado (31), o Operário
Ferroviário empatou sem gols com
o América-MG, no Estádio Independência, pela 20ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série
B. Com o resultado, o alvinegro
chegou a 29 pontos e ocupa a
oitava colocação.
O Fantasma pressionou o
adversário e criou oportunidades
de gol, principalmente no primeiro tempo, mas não balançou
as redes.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão avaliou
o desempenho da equipe. “Na
semana passada, eu falei que
todos tínhamos que melhorar,
inclusive eu, que poderíamos
render muito mais do que a

Postura do time
agradou o técnico
Gerson Gusmão
gente rendeu no jogo. Hoje foi
diferente, a gente entrou atento
desde o primeiro minuto. Então,
me agradou muito a postura da
equipe, a atenção que a gente
teve do início ao final, o campeonato exige isso. Fico feliz por
termos dado essa resposta para
nós mesmos. A gente sabia que
podia melhorar e que ia melhorar, então que bom que já no
primeiro jogo a gente conseguiu
pontuar. Cada ponto é muito
importante em uma competição
nivelada como essa”.
O Operário iniciou a partida
com Rodrigo Viana, Mailton, Alisson, Rodrigo, Allan Vieira, Jardel,
Índio, Marcelo, Cleyton, Felipe
Augusto e Lucas Batatinha. No
segundo tempo, entraram Cléo
Silva, Rafael Chorão e Schumacher para saída de Lucas Batatinha, Marcelo e Felipe Augusto.

Dia da Independência, com
o desfile comemorativo, que
terá neste ano o tema “Brasil
de todas as raças e todas as
cores”.
Tibagi
Já em Tibagi, a rede municipal de ensino dará início nesta
quarta-feira (04), às comemorações que marcam a Independência do Brasil, celebrada no
dia 7 de setembro. As escolas
estão preparando apresentações
especiais para as cerimônias,
que contarão com a presença
de autoridades. No sábado, a
Semana da Pátria será encerrada com a tradicional Hora
Cívica, na Praça Leopoldo Mercer, a partir das 8h30.
Cronograma
* Dia 4 - Escola Municipal
Telêmaco Borba, às 9 horas;
* Dia 4 - Escola Municipal
Professor Aroldo,
às 14 horas;
* Dia 5 – Escola Municipal
Ida Viana, às 9 horas;
* Dia 5 – CMEI Aquarela,
às 14 horas.

ComVocação
'bombou'
no sábado
Ponta Grossa - Reunião
do Serviço de Animação Vocacional (SAV), na noite desta
segunda-feira (2), avaliaria a
quinta edição do ComVocação, o workshop das vocações
da Diocese de Ponta Grossa.
“Mas, foi excelente já posso
afirmar”,dizia padre Osvaldo
Pinheiro, coordenador do SAV,
calculando que cerca de mil
pessoas passaram pelo ComVocação que, este ano, foi realizado em conjunto com a I Feira
Catequética. A surpresa preparada para esta edição foi a tirolesa, um desafio motivado pela
mensagem do Papa Francisco
pelo Dia Mundial de Oração
pelas Vocações: não ter medo
de se arriscar em Deus. O próprio bispo dom Sergio Arthur
Braschi, que celebrou a missa
de abertura do evento, topou o
desafio e desceu pela tirolesa.
“Foi emociante. Vir pelas
alturas, com toda a segurança”,
contava animado dom Sergio. O
bispo considerou maravilhoso o
fato de, este ano, muitas crianças e adolescentes puderem vir,
com seus catequistas.
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NESTA QUINTA-FEIRA
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Feira possibilita
vaga de emprego
200 empresas
associadas
poderão ver o
seu currículo
Da Assessoria
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) realiza na quinta-feira
(5), a primeira edição da Feira
da Empregabilidade no município. A feira, que já é realidade
em cidades vizinhas, surgiu da
necessidade de ter um panorama do perfil da mão de obra
trabalhadora de Castro, além de
relatos de uma carência de qualificação para ocupar vagas oferta-
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das pelas empresas associadas.
O presidente da Acecastro,
Anderson Gomes, afirma que
quem participar da feira, além
de ter a chance de conseguir
uma das vagas ofertadas no
dia, vai ter o currículo cadastrado em uma base de dados
onde cerca de 200 empresas
associadas poderão visualizar
estes currículos quando ofertarem vagas futuras. “O público
também vai ter uma noção do
que as empresas procuram
e esperam de mão de obra e
de qualificação, e com isso,
parceiros como Senai, Senac,
universidades e escolas de idiomas de Castro e região estarão
presentes para que as pessoas
também possam procurar qualificação nesses espaços”, res-

salta Anderson.
O evento é organizado pela
Acecastro, em parceria com
empresas associadas, instituições e entidades de Castro.
De acordo com o presidente
da associação, a feira não tem
custo e não é necessário fazer
inscrição antecipada. “Chegar
primeiro não garante a vaga
de emprego. Há vagas disponíveis no dia da feira, mas o que
garante a ocupação da vaga é
atender aos requisitos do perfil
procurado pela empresa”, destaca.
Para o dia da feira, o público
poderá levar currículos e outros
documentos para conversar
com as empresas expositoras,
mas a organização do evento
enfatiza que durante todo o dia

APÓS RODADA ADIADA

Novo Caramuru
se prepara
para enfrentar
Mauá da Serra
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Anderson Gomes presidente da Acecastro

será ofertado um serviço de
cadastro de currículos na base
de dados do site da Acecastro,
que acontece em parceria com
o Senac. “Depois da feira, a
intenção da Acecastro é que as
empresas associadas busquem,
na base de dados criada, os
currículos cadastrados no dia
da Feira da Empregabilidade.
Esperamos que as empresas,
antes mesmo de divulgar vagas
futuras, recorram à base de
dados de currículos para pro-

curar candidatos”, finaliza o
presidente da Acecastro.
A feira acontece no Clube dos
Alemães, das 13 às 19 horas. Os
participantes poderão conhecer e
conversar com representantes de
mais de 20 empresas expositoras, utilizar o serviço de cadastramento de currículos, gravar
uma apresentação em vídeo para
enriquecer as informações curriculares, além de poder participar
de quatro workshops ao longo
do dia.

A partida entre o Novo Caramuru Futsal e o Sas Braguá Futsal
que estava marcada para sábado
(31), pela 16ª rodada do Campeonato Paranaense de Futsal –
Serie Bronze, foi adiada devido
as chuvas do final de semana.
Por entender que os princípios
de vendavais que ocorreram
na região poderiam colocar em
risco jogadores, equipe técnica
e torcedores durante a disputa,
que estava prevista para acontecer no Ginásio Velucino de Matos
(Santo Antônio do Sudoeste), a
Defesa Civil acabou pedindo o
adiamento do jogo.
Agora a Federação Paranaense de Futsal deverá agendar
uma nova data para a partida,
considerando a disponibilidade
das duas equipes, conforme
lembrou o técnico do Caramuru,
Ademir, em conversa com a
reportagem.
Independentemente
deste
resultado, segue marcado o próximo confronto do time castrense,
pela 17ª rodada, segundo turno
do Campeonato. A disputa, contra o Mauá da Serra Futsal, será
neste sábado (7), às 20h30, no
Ginásio de Esportes Macedão,
na casa do adversário.

EM TIBAGI

Setur promove
concurso
gastronômico
de pratos típicos
Tibagi - A Secretaria Municipal de Turismo (Setur) e a
Unicesumar promovem, neste
mês, o 1º Concurso de Pratos
Típicos dos Campos Gerais. A
iniciativa objetiva divulgar a alta
gastronomia, além de incentivar
a pesquisa sobre os ingredientes
regionais e produções gastronômicas típicas da região dos Campos Gerais. As inscrições podem
ser feitas entre os dias 02 e 20
de setembro através do site da
Prefeitura de Ponta Grossa.
De acordo com o secretário de
Turismo, Edgar Hampf, a intenção
do Concurso é fomentar o crescimento da área gastronômica,
incentivando a busca de pratos e
sabores que compõe a identidade
de Ponta Grossa e da região.
“Nós temos uma região muito
rica, cheia de história, tradições e
etnias que tornam a nossa gastronomia diferenciada. E é isso que
queremos que as pessoas tenham
acesso, que elas experimentem e
reinventem pratos típicos ressaltando a beleza da nossa tradição
e de seus sabores”, declara
Ainda segundo Hampf, a
receita vencedora da competição,
que será dividida em duas etapas,
será apresentada em uma aula
show no 1° Congresso Gastronômico dos Campos Gerais, em
outubro de 2019. “Com isso,
o vencedor e a receita premiada
poderão ser conhecidos e reconhecidos em um grande evento.
É uma forma de consagrarmos o
esforço e ampliarmos ainda mais
a divulgação da gastronomia da
nossa cidade e da região, finaliza
Hampf.

APOIO

Inscrições
Cada participante poderá inscrever somente uma receita. As
inscrições para o 1° Concurso
de Pratos Típicos dos Campos
Gerais estarão abertas no período de 02 a 20 de setembro
2019 no endereço eletrônico
www.pontagrossa.pr.gov.br/setur.
A relação dos candidatos selecionados e classificados para a
Etapa Final será divulgada no dia
23 de setembro 2019, no site
da Prefeitura do Município de
Ponta Grossa, no endereço eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.
br/Setur.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

Umedecida

Consoantes de
"sótão"

Máquina
para fazer
tecidos

Cura; sara

Pé de
Conjunto animal
de bens
Andar;
da esposa caminhar

Local
da aula
prática de
Química

Estilingue
(bras.)
Carta do
baralho

Analisada

Vogal que
levava o
trema
(Gram.)

Hiato de
"voo"

Espaço de
12 meses
Deter;
reter
Interjeição
que indica
ação
rápida

3/cat. 4/peri — tear. 6/jarros. 10/pedagógico.

"(?) é o
melhor
remédio"
(dito)
Umedecida

Profissão
de Suzana
Vieira

Cura; sara

Estilingue
(bras.)
Carta do
baralho

BANCO

Vasilha
para
flores (pl.)
Semáforo
42

Solução
C
A
M
C A
I R
Ã
S O
T E
L
L A
G
M O
S
A T
A

D I
O R
T
E P
I
S O
A R
O
B O
L
L H
A
N A
I R
S

P
P
A M E
T A D
A R A
I G
N S O
S A G
I
P ES C
A
T O
R
U
A D A
A T
A D E
J A R

A
N T O
E L A
M E
T EL
N I A
C R
C O
A M
R I O
A N O
E
R I Z
I R A
R O S

A
N T O
E L A
M E
T EL
N I A
C R
C O
A M
R I O
A N O
E
R I Z
I R A
R O S

A

M

L

S
T

C
I

C
A
M
A
R
Ã
O
E
L
A
G
O
S
T
A

A camada
oposta à
elite

Áries: Quem trabalha em
equipe, ou com vendas pela internet, poderá ter bons resultados. Na
paquera, deverá encontrar alguém
insinuante, mas bem controlador.
Aposte mais nas suas fantasias sexuais! Cor: branco.

Libra: Tenha cuidado no trabalho: há risco de tensão entre você
e seus superiores. Pode pintar um
dinheirinho extra. Se estiver só, é
hora de mudar de atitude e convidar
a pessoa que paquera para sair. Cor:
bege.

Touro: Se você estiver pensando em mudar de trabalho, ou
até mesmo de profissão, sua intuição apontará novos caminhos: fique
ligado(a). Uma pessoa do passado
pode reaparecer em sua vida. Cor:
marrom.

Escorpião: A energia hoje
é de coragem, favorecendo quem
trabalha em parceria. Você pode
começar num novo emprego longe
de onde mora. Para conquistar
alguém, mostre sua seriedade. Cor:
azul-escuro.

Gêmeos: Você terá boas
ideias, que poderá aproveitar no
seu emprego. Cuide melhor da sua
alimentação para evitar problemas
de saúde. A paquera deve rolar nas
redes sociais ou sites de relacionamentos. Cor: pink.

Sagitário: Os astros favorecem quem atua no comércio ou na
área de comunicações. Contatos
antigos poderão ser úteis. Segredos
e pessoas do passado deverão retornar e interferir no seu romance. Cor:
verde.

Câncer: O céu favorece quem
trabalha no comércio informal, mas
cuidado no trato com clientes. Evite
gastos desnecessários. Se estiver
numa relação firme, evite discutir ou
trazer mágoas antigas. Cor: laranja.

Capricórnio: Na profissão
poderão bagunçar sua paz de espírito. Mas não se preocupe, pois terá
ajuda nos bastidores. Preste mais
atenção no par para não gerar carência afetiva na união. Cor: rosa-claro.

Leão: Evite que a sensação de
aprisionamento faça com que saia
do seu emprego bruscamente. Com
paciência, encontrará algo melhor.
Se já tiver um amor, fuja da rotina.
Surpreenda o(a) amado(a). Cor:
prata.

Aquário: Gostando ou não,
precisará recorrer à política da
boa vizinhança e acordos de bastidores no seu serviço. Namoros
iniciados hoje prometem alto grau
de intimidade e seriedade. Cor:
creme.

Virgem: Sua mente estará clara
e o poder de argumentação ativado.
Reserve um tempo para agendar
exames de saúde e organizar a rotina
diária sua e da casa. A dois, deixe a
imaginação correr solta. Cor: azul.

Peixes: Evitar distrações, vai
executar tarefas do dia com rapidez
e eficácia. Chance de resolver um
problema antigo de forma definitiva.
Possível que se apaixone por alguém
ligado do serviço. Cor: vinho.

em direção a
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(?)vindas:
recepção
cordial

Analisada

A camada
oposta à
elite
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casal

Apanham
peixes
Fitar a
vista em

Máquina
para fazer
tecidos

Telefone
(abrev.)

Que têm a
natureza
do gás
Custosa

Que têm a
natureza
do gás
Custosa

Hiato de
"voo"
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que indica
ação
rápida
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Inferior a
tudo
Herói
de "O
Guarani"
(Lit.)

Dupla;
casal

Espaço de
12 meses
Deter;
reter

Telefone
(abrev.)

"(?) é o
melhor
remédio"
(dito)

Dificuldade para
dormir

Para o;
em direção a

Sufixo de "burrico"

Local
da aula
prática de
Química

Dificuldade para
dormir

Apanham
peixes
Fitar a
vista em

Vogal que
levava o
trema
(Gram.)

Profissão
de Suzana
Vieira

Material
de cercas
Inferior a
tudo

Herói
de "O
Guarani"
(Lit.)

Consoantes de
"sótão"

O Galo de
Minas
Gerais
(fut.)

Sufixo de "burrico"

Espécie
de salame
usado em
sanduíches
Gato, em
inglês

(?)vindas:
recepção
cordial

VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

Relativo
ao ensino
Também
não

(?) Monte,
cantora
da MPB

Vasilha
para
flores (pl.)
Semáforo

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

Frutos do
mar
Transferência de
data

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL

Solução

VENDE-SE TERRENO
Localizado na Rua Santa Cruz,
esquina com Bernardo Pucci, Jardim das Nações. Medindo 14x17
matrícula geral, valor R$ 75.000,00.
Telefone (42)9 9935-6477 / 9 98218337.

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

A forma mais barata de fazer negócio!
BANCO

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.

VENDO CASA R$145.00,00
Contendo 2 quartos, sala e cozinha
conjugados, banheiro e garagem
com lavanderia coberta. Localizada
na Av. Rio de Janeiro. Dá financiamento. (42)9 9101-9234, Eliane.

3232-5148

3/cat. 4/peri — tear. 6/jarros. 10/pedagógico.
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CASOS INICIARAM NA SEMANA PASSADA E SE SEGUIRAM NA SEGUNDA-FEIRA

Prefeitura sofre ataques, diz Rangel
Divulgação

Ataques a
banco de dados,
ameaça e
tentativa
de extorsão
Da Assessoria
Na tarde desta segunda-feira
(2), o prefeito Marcelo Rangel, acompanhado pelo Delegado Civil, Fernando Maurício
Jasinski, convocou uma coletiva
de imprensa. A intenção da reunião foi esclarecer a população
sobre ataques que a Prefeitura
Municipal tem recebido.
O prefeito relatou sobre a
primeira invasão que ocorreu
semana passada, no dia 26 de
agosto. “Tivemos um ataque ao
nosso sistema na Prefeitura, efetuado por hackers, os indivíduos

CASTRO

Presa após
agredir a mãe no
Termas Rivieira
Da Redação
Mulher de 37 anos foi
presa por agredir a própria
mãe no domingo (1º), após se
desentenderem. O caso aconteceu na localidade de Termas
Rivieira, em Castro, por volta
das 13h30. A Polícia Militar
foi acionada e a agressora acabou presa e encaminhada para
a 43ª DRP.

NA VILA RIO BRANCO

Motorista
alcoolizado
envolve-se
em colisão

Da Redação
Homem de 60 anos foi
preso por dirigir alcoolizado
e envolver-se em acidente de
trânsito na Vila Rio Branco.
A ocorrência foi registrada às
21h30 de domingo (1º), na
região da Vila Rio Branco.
Submetido ao etilométrico, foi
constatada 0,82 miligramas de
álcool por litro de ar alveolar.
O condutor foi preso e encaminhado para a delegacia de
polícia.

PALMEIRA

Motorista perde
controle de
carro e capota
na BR-277
Da Redação
Palmeira - As 23h40 de
domingo (1º), mais precisamente no KM 199,1 da BR
277, município de Palmeira,
a PRF atendeu a acidente do
tipo saída do leito carroçável, seguido de tombamento.
O veículo Fiat/Marea seguia
no sentido interior do estado
quando o condutor perdeu o
controle da direção, atravessou
a pista contrária e tombou. A
pista estava molhada durante
o acidente que não registrou
vítimas.
Após atendimento, verificou-se que o motorista além
de estar com a CNH vencida,
apresentava 0,11 mg/l de
ingestão de álcool. Também foi
constatado que o carro possuia
débitos.

Ameaças e tentativa de extorsão ocorreu nessa segunda-feira

subtraíram informações pessoas
de servidores e munícipes. Nós
identificamos o problema, vimos

que alguns dados pessoais foram
divulgados em redes sociais, foi
feito bloqueio imediatamente

através de sistema técnico.
Começamos a fazer investigação
dentro da Prefeitura, para saber

O novo ataque, cometido pelo
mesmo grupo, foi feito através do
e-mail da Ouvidoria Municipal,
onde os criminosos encaminharam através do sistema algumas
exigências, extorsões e ameaças.
“No e-mail, além de palavras
de baixo calão, eles solicitam a
quantia de R$ 50 mil para que
informações não sejam divulgadas. No mesmo e-mail, foram
disponibilizados dados pessoais
meus, da minha família e inclusive de parentes que não residem
em Ponta Grossa”, diz Rangel.
Após a reunião com a
imprensa, o prefeito se dirigiu
até a 13ª Subdivisão Policial
para prestar a segunda queixa e
disponibilizar todas as informações necessárias. A Prefeitura
também está em contato com o
Nuciber (Núcleo de Combate
aos Cibercrimes da Polícia Civil
do Paraná) para auxiliar nas
investigações.

NO JARDIM CARVALHO

CHOVIA MUITO QUANDO DO ACIDENTE

Acidente em Palmeira fere três
Divulgação

Da Redação *
Palmeira - Equipe da
Polícia Rodoviária Federal
atendeu, por volta das 12h45
de domingo (1º), no KM
176,5 da BR 277, região de
Palmeira, grave acidente com
três veículos.
O condutor do veículo Kia
Besta, de 72 anos, seguia
sentido a Irati, quando por
motivos ignorados saiu do
leito de tráfego e colidiu na
lateral de um caminhão com
placas de Curitiba, que seguia
no sentido contrário. Desgovernado, a Besta colidiu frontalmente com um Fiat Uno,
que também seguia sentido
à Curitiba. Chovia forte no
momento da ocorrência.
Com o impacto, os dois
veículos - Kia Besta e Fiat Uno
- saíram de pista, resultando
em lesões graves em ambos

o nível de aprofundamento que
os criminosos tiveram acesso”,
explica o prefeito. Segundo o
chefe do executivo, em um primeiro momento, o vazamento
indicava que as informações
acessadas eram superficiais, com
dados que constam no portal da
transparência, por exemplo.
Na manhã de segunda-feira,
acorreu um novo ataque, desta
vez com ameaças e tentativa
de extorsão. “Convocamos a
coletiva porque não temos mais
a certeza de que os dados são
superficiais, pois tivemos informações que outros dados precisam ser revisados, algumas
questões duvidosas. A Controladoria solicitou a revisão na
área de Recursos Humanos em
situações pontuais e específicas.
Estamos avaliando a profundidade destes ataques, para saber
se houve alteração nos dados
técnicos”, comenta Rangel.

Três são presos com droga
sintética em Ponta Grossa
Divulgação

Três pessoas sofreram lesões graves
os condutores. O condutor do
Fiat, de 46 anos, ficou encarcerado, foi resgatado com o
apoio do Corpo de Bombeiros de Palmeira e encaminhado para o Hospital Nossa
Senhora do Rocio, de Campo
Largo. O condutor da Besta,
encaminhado à Santa Casa de

Droga seria comercializada em casas noturnas

Palmeira, fez o teste de etilômetro o qual acusou negativo.
Condutor do caminhão
não se feriu e apresentou
resultado negativo para ingestão de álcool.
* Informações e
Imagens BDCom PRF

Da Redação
Ponta Grossa - Na sextafeira (30), a Polícia Civil de Ponta
Grossa cumpriu três mandados
de busca e apreensão na região
do bairro Jardim Carvalho. Três

pessoas, com 20, 22 e 31 anos,
foram presas em flagrante com
uma variedade de drogas sintéticas, cocaína e maconha, todas
prontas para venda. O grupo é
suspeito de comercializar drogas
em casas noturnas da cidade.

'AIFU'

NA MADRUGADA

Motorista cochila e tomba bitrem

Cinco estabelecimentos foram fechados na operação
Da Redação
Carga de farelo de soja ficou espalhada na pista
para a ingestão de álcool.
A pista sentido Ponta
Grossa permaneceu totalmente
interditada até a completa
remoção da carga derramada e
do veículo, o que ocorreu às 5

horas da manhã, ocasionando
formação de fila de aproximadamente 2 km.
* Informações e
imagem PRF

ARAPOTI

Jovens são abordados com maconha
Da Redação
Arapoti - Durante patrulhamento na tarde de domingo
(1º), policiais militares de
Arapoti abordaram na Rua

Divulgação

Divulgação

Da Redação*
Nesta segunda (2), a PRF
atendeu acidente no km 526
da BR 376, que acarretou
na interdição total do sentido
norte da via (Ponta Grossa).
Conforme
levantamento
da equipe policial, o acidente
aconteceu por volta das 00h45
da madrugada e envolveu um
bitrem graneleiro com placas
de Maringá/PR. Ele seguia
sentido ao município de Curitiba e ao passar pelo km 526,
atravessou o canteiro central
e tombou transversalmente
no sentido contrário da pista,
derramando a carga de farelo
de soja.
O condutor de 38 anos não
sofreu lesões, e admitiu ter
cochilado ao volante quando
do acidente. Realizou voluntariamente teste de etilômetro,
o qual teve resultado negativo

Operação aborda 280
pessoas e prende três

Gregório Vovochadlo Romana,
duas pessoas em via pública,
em atitude suspeita. Ao realizarem a busca pessoal foi
encontrado com o adolescente
de 14 anos, seis envólucros

contendo maconha, e com o
de 19 anos, mais um envólucro de maconha, além de
dinheiro. Os dois foram encaminhados para a delegacia do
município.

Ponta Grossa - Cerca de
280 pessoas passaram por
abordagens e identificação,
num esforço conjunto para
inibir a incidência criminal na
cidade, na noite de sábado (31)
e madrugada deste domingo
(1º), em mais uma etapa da
Operação AIFU - Ação Integrada de Fiscalização Urbana.
Durante as ações desencadeadas pelo 1º Batalhão de Polícia Militar, com a participação
dos demais órgãos de segurança
e fiscalização do município,
foram visitados seis estabelecimentos comerciais, sendo cinco
fechados; apreendido 8 gramas
de substâncias entorpecentes e
apreendidas e 3 pessoas, uma
delas por tráfico de drogas.

Participação
da comunidade é
fundamental
Participaram da Operação,
2º Grupamento de Bombeiros,
Polícia Civil, Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte,
Conselho Tutelar, Vigilância
Sanitária e Setores de Fiscalização e Alvarás da Prefeitura.
A Polícia Militar salienta
que a participação da comunidade é fundamental: além do
registro de boletins de ocorrências, as denúncias que recebemos através do telefone 190
auxiliam diretamente no planejamento de ações integradas
como essa.
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'O homem não teria alcançado o possível se, repetidas vezes,
não tivesse tentado o impossível.' – Max Weber

15º Mérito Empresarial
No dia 27 de agosto, no salão Majestoso da sede social do Clube Ponta-Lagoa, a Associação
Comercial, Industrial e Empresarial de Ponta Grossa (ACIPG), em parceria com o Sindilojas e
Sociedade Rural dos Campos, realizou solenidade de entrega do 15º Mérito Empresarial. O
evento é o reconhecimento às empresas que se destacaram nas categorias Comércio,
Indústria, Prestação de Serviços e Agronegócios.
Divulgação

Divulgação

Divulgação

ANOS 70 ATÉ 2019 / TODOS OS RITMOS
Balada Duplex Transason e Mobydick Som
Clube Social de Carambeí
7 de Setembro - 23 horas
O Grupo Madero, representado por Iury Schmidt,
gerente de qualidade Madero, recebeu a homenagem
na categoria indústria. A produção realizada na Cozinha
Central da Madero localizada no Distrito Industrial de
Ponta Grossa chega a mais de 140 restaurantes e
começou a ser comercializado em Belém (Pará)

Na categoria Prestação de serviços, a homenagem
coube ao coirmão Diário dos Campos, representado por
seu diretor Wilson Oliveira (ao centro). Marcelo Rangel,
prefeito municipal de Ponta Grossa; Douglas Taques
Fonseca, presidente da ACIPG; Wilson Oliveira,
Sandro Alex, secretário estadual de infraestrutura e
logística e José Carlos Loureiro, presidente do Sindilojas

Divulgação

Divulgação

Prestigiando
o evento, o
querido casal
Fernando
Antônio
Saraiva e
Maria Carolina
Saraiva

Divulgação

Na categoria Comércio
a Loja Havan, representada
pela líder da loja em Ponta
Grossa, Adriana de
Fátima Pacher recebe a
homenagem das mãos do
presidente do Sindilojas,
José Carlos Loureiro. A
Havan pretende chegar até
2020 a 200 lojas, com mais
uma em Ponta Grossa
Divulgação

Empresário
e membro
da diretoria
da ACIPG,
Gilmar Denck
e sua esposa
Marcia
Regina
Denck

Divulgação

Divulgação

General
Márcio de
Souza Nunes
Ribeiro,
comando
da 5° Brigada
de Cavalaria
Blindada,
e a esposa
Alessandra
Ribeiro

Na categoria Agronegócios, a
homenagem foi para a Chácara
Sozim, através de seu proprietário
Sérgio Sozim. No registro com
Edilson Gorte, presidente da
Sociedade Rural dos Campos Gerais

Divulgação / Arquivo Pessoal

Edson Gil Santos Junior, assessor
de Comunicação da ACIPG de Ponta
Grossa e o professor do curso de
jornalismo, Rafael Kondlatsch

Vereador Rafael Rabbers reserva a quinta-feira (5)
para reber os parabéns por mais um ano de vida
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Parabéns especial
da semana para
Edineia Blum que
recebe cumprimentos
de aniversário no dia
07 de setembro.
Muitas felicidades!

03/09

William Cesar
Jefferson Marcondes
Elivelton Sutil

04/09

Edimir José de Paula
Regina Shibata

05/09

Rafael Rabbers

