Na redação : R$ 3,00

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

www.paginaum.com

Castro-PR, Sexta-feira, 13 A 16 DE sETEMBRO de 2019 * Ano XXIX * Nº 3282

neste 15 DE SETEMBRO

Ponta Grossa e Jaguariaíva
comemoram 196 anos
Divulgação / Site da Prefeitura

Divulgação / Site da Prefeitura

vista panorâmica de Jaguariaíva

município princesino cresce pujante

Neste domingo (15) duas importantes cidades dos Campos Gerais estão de aniversário – Ponta Grossa e Jaguariaíva,
ambas completando 196 anos. Ponta Grossa hoje tem 351.736 habitantes, enquanto Jaguariaíva possui 34.857. De
extensão territorial a cidade de Jaguariaíva é um pouco menor, chega a 1.524 quilômetros quadrados, e o município
conhecido como Princesa dos Campos Gerais possui 2.054 km². Com características bem marcantes, uma certeza é
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que neste 15 de setembro elas estarão em festa, para marcar mais um ano de suas histórias.
Divulgação

CCC inaugura hoje exposição
com gravuras de alunos
O Centro Cultura Castrolanda (CCC) inaugura hoje (13) a
exposição temporária “Olhares Sensíveis sobre a Memória Holandesa” no primeiro andar do Memorial da Imigração Holandesa, o
Moinho De Immigrant. Os desenhos que compõem a exposição
foram realizados por 16 acadêmicos do curso de licenciatura em
artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
acompanhados pelas professoras Patrícia Camera e Cristina Mendes. A historiadora do CCC, Samara H. Lima, explica que a ideia
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da parceria surgiu após uma visita da turma.		

BAIRRO SANTA MÔNICA

Jovem
morta
sofreu
seis
facadas na
madrugada
Divulgação

Marcos Bertolini, nonononononononon

CASTRENSE QUER SER 'MISS COLONA'
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TIROL VAI PARA IPIRANGA

Divulgação / Arquivo Pessoal

FORÇA TAREFA
Divulgação

Operação autua
criadouro
de animais

Divulgação

PROPRIETÁRIA de leiteria quer ser miss

governador reuniu-se com empresário da empresa Tirol

O concurso Miss Colona do Brasil deste ano conta com a participação de
algumas castrenses, que contam com curtidas e compartilhamentos nas redes
sociais, para alcançarem o título. Todas as participantes são empreendedoras
rurais, ou trabalham em empreendimentos da família na área do agronegócio.
Nesta edição, o Página Um News conta a história de uma destas candidatas, a
Maria Benke, que está prestes a completar 61 anos de idade.
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A cidade de Ipiranga vai receber o maior investimento da história. A Tirol Alimentos confirmou a instalação de uma planta no município de aproximadamente 15
mil habitantes. O investimento total da fábrica de laticínios será de R$ 152 milhões,
com apoio do Governo do Estado, por meio do programa Paraná Competitivo. O
anúncio foi feito durante reunião de executivos da empresa com o governador Carlos
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Massa Ratinho Junior na quarta-feira (11), no Palácio Iguaçu.

de olho no g4

saída No parque lacustre

Operário enfrenta Oeste fora
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350 atletas na Corrida da Pátria
página 6

animais foram recolhidos

Uma força tarefa formada
por policias civis da 43ª DRP
de Castro, pela Delegacia de
Proteção ao Meio Ambiente,
em conjunto com órgãos municipais de fiscalização, Vigilância Sanitária e Secretaria
Municipal do Meio Ambiente,
autuaram um criadouro irregular de animais no centro da
cidade de Castro.
página 9

2

SEXTA-FEIRA, 13 A 16 DE SETEMBRO DE 2019

NOVOS ARES

EDITORIAL

Primavera abre caminho
a manhã de sol suspira
flores e espinhos
novos ares nos pulmões

MAIS 38 CÃES
Essa semana 38 cães de raça, retirados de
um criadouro irregular, foram levados para o
canil municipal de Castro. O fato é que, o local
não vem recebendo nem mesmo os cães de rua,
porque já foi autuado pelo Conselho Regional de
Medicina Veterinária do Paraná (CRMV), por
conter irregularidades. Vale lembrar também do
projeto, sobre o qual já se falou neste jornal em
2018, do novo canil. Nem a nova obra e nem o
antigo Centro de Zoonoses ficaram prontos, ou
pelo menos, não estão funcionando para a diminuição do número de animais abandonados. A
questão é, se o espaço não pode receber cães
que estão desabrigados e passando fome, como
poderá abrigar estes animais?

das ruínas do inverno
vem a vida a sussurrar
silêncio em meus ouvidos
passarinhos a cantar
coração que já batia
no peito rosas antigas
noutro tempo de alegria
dálias gerânios cravinas
foram tantas primaveras
- velhas árvores sorriem elas sabem muito bem
estas não são as primeiras
(muito menos as mais belas)
porque estavam lá também.
MARIZÉLIA FINGER

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

O estágio insere o
jovem no mercado
* Seme Arone Junior
Atualmente, 11,8% da população brasileira está desempregada. Contudo, para os cidadãos
de 18 a 24 anos, a situação é
ainda mais preocupante, visto
25,8% deles estarem sem trabalho. Nesse sentido, o estágio
cumpre seu papel como a maior
e melhor maneira para os estudantes serem inseridos no mundo
corporativo!
O ato educativo escolar pode
ser a chance de ampliar as perspectivas e sonhos dos discentes.
Afinal, ele é o primeiro contato
com uma companhia e oferece
bons exemplos profissionais. O
objetivo é motivar e reter um
talento interessado em aprender cada vez mais. Além disso,
quando encerram os contratos,
de 40% a 60% dos participantes
acabam sendo contratados como
CLT. Assim, o mercado ganha
mais gente qualificada.
Para a realização da atividade, uma parceria é selada entre
o aluno, a parte concedente, a
escola e o agente de integração.
No Termo de Compromisso de
Estágio (TCE), deve constar o

plano de tarefas a serem realizadas pelo estagiário. Elas precisam condizer com seu curso, em
caso de ensino superior, e não
podem ser as responsabilidades
de um efetivo. Afinal, o momento
é de aprendizado.
É válido lembrar: conforme o
Artigo 3º, § 2º, da Lei 11.788,
o descumprimento de qualquer
obrigação contida no TCE caracteriza vínculo empregatício para
os fins da legislação trabalhista e
previdenciária. Afinal, o objetivo
é incluir e ensinar esses novos
talentos.
Valorize essa importante
etapa de desenvolvimento dos
jovens. O contato com uma corporação é uma maneira eficiente
para a prática dos conhecimentos absorvidos em aula. Assim,
empresa, estudante, e instituições de ensino se beneficiam,
além de contribuir para o futuro
do país.
* Seme Arone Junior
é presidente da Abres
Associação Brasileira
de Estágios.

E O ASFALTO?
R$ 1 milhão em obras de
pavimento no bairro Santa
Teresinha deveriam ter sido
entregues na quarta-feira (5
de setembro), mas vai demorar. A prefeitura de Castro,
conforme justificou em nota
à RPC, culpa o Governo
Federal pelo atraso, por não
repassar o dinheiro do convênio. De qualquer forma,
sobra mais uma vez para
os moradores que há cinco
meses tiveram suas ruas
remexidas.
LÁ ASFALTARAM
Se por lá o asfalto que
cobriria a terra batida não
chegou, na frente e no
entorno da casa do prefeito
Moacyr Fadel o pavimento
ficou bonito. Até bem pouco
tempo era em pedra irregular, agora está todo asfaltado.
Dois pesos, duas medidas?
Perguntar não ofende.
GUARDA A PÉ
A indicação do vereador
Gerson Sutil, para que a
Guarda Municipal de Castro

DE

faça ronda a pé na Rua Doutor Jorge Xavier, agradou em
cheio os comerciantes locais.
e por tabela a população
também. Não é de hoje que
as lojas sofrem com pequenos roubos.
POLÊMICA
A revogação das leis que
tratam do transporte universitário, seguindo recomendação do Ministério Público
do Paraná, voltou à render na
sessão de terça-feira (10),
em Carambeí. Não que fosse
notícia nova, pois só poderá
retornar quando zerar a fila
de espera nas creches do
município, mas, pelo fato de
que quatro vereadores votaram contrários, três da oposição, e um considerado da
situação.
LUZ E INTERNET
A falta de luz em parte do
centro de Castro e de internet
via Copel, criou alguns transtornos e irritação na quintafeira (12). Isso porque muitos
castrenses foram pegos de
surpresa.

13/09 - Dia do Programador / Dia do Agrônomo
14/09 - Dia da Cruz / Dia do Frevo
15/09 - Dia do Cliente / Dia Nacional do Musicoterapeuta
16/09 - Dia Internacional para a Preservação

da Camada de Ozônio

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Uma briga de amor

Ieda!!!
Vamos subir o
preço do pão
francês?

Uma história de “amor”,
para quem não leu as versões
da imprensa, sobre a briga do
presidente da França, com o
presidente do Brasil.
O presidente francês
Macron não gostou do Bolsonaro cancelar um encontro
com o ministro francês da
Europa e das Relações Exteriores, para fazer a “live” no
barbeiro e envolver a aparência física da Primeira dama
francesa numa rede social,
agravando mais as trocas de
farpas entre os presidentes.
Isso é só uma parte do
problema, as queimadas, os
incêndios e o desmatamento
criminoso que ocorrem fora
do controle, principalmente
na vegetação amazônica, que
chamam atenção do mundo e
eclodiram protestos, principalmente na Europa, exigindo
proteção à maior floresta tropical do planeta.

Não!!! Vamos
abaixar, para não
ficarmos com pão
duro e com o nome
de pão-duro.

A França, Irlanda e Finlândia ameaçam não assinar o
acordo entre União Européia
e Mercosul.
Ainda para reforçar, foi
no solo francês o encontro
do G7, que reuniu as sete
nações mais industrializadas
do mundo e o anfitrião dessa
reunião foi Emmanuel Macron,
que chegou a cogitar pleitar a
ONU o status de “território
internacional” para a Amazônia e o G7 ofertou auxilio
de 20 milhões de euros para
controle de incêndios amazônicos e o Presidente Jair rejeitou a ajuda internacional dos
milhões. Uma pergunta legitima poderia ser feita a esta
altura, quando que o criador
do universo vai mandar as
chuvas da piracema para apagar o fogo das queimadas da
vegetação da Amazônia e os
peixes vão fazer sua migração e desova ??
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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Umidade

ºC

13 ºC

96%
61%

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

14/09

21

ºC

13 ºC

96%
45%

Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Noite com muitas nuvens.

Domingo
15/09

28 ºC
12 ºC

94%
31%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
16/09

REDAÇÃO

Temperatura

31 ºC
14 ºC

76%
24%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 12/09/2019
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NO PARANÁ

Casos confirmados de sarampo sobem
De 7 casos
confirmados
foram para 9
nesta semana
Da Assessoria
O boletim divulgado nesta
quinta-feira (12) pela Secretaria da Saúde do Paraná mostra
que subiu para nove o número
de casos de sarampo confirmados no Estado. Na semana
passada eram sete. O monitoramento foi iniciado pela Divisão de Vigilância das Doenças
Transmissíveis da secretaria
no final de agosto, quando
os primeiros casos da doença
foram confirmados pelas análises laboratoriais.
Os dois novos casos são de
pessoas que residem em Curitiba – um homem de 33 anos
e uma mulher de 19 anos. Os

dois estiveram recentemente
em São Paulo.
O Paraná soma 125 notificações da doença. Destas,
18 casos já foram descartados
e 98 estão em investigação,
além dos nove confirmados.
O levantamento inclui todas
as ocorrências notificadas ao
Estado até terça-feira (10/09).
Dos casos confirmados, oito
têm como fonte provável de
contaminação o estado de São
Paulo e um o estado de Santa
Catarina.
Vacina
O Paraná segue vacinando
contra o sarampo os bebês
com idade entre 6 meses e
menores de 12 meses, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Chamada de
‘dose zero’, a aplicação tem o
objetivo de proteger esta faixa
etária considerada vulnerável à
infecção.
De acordo com o Calen-

O secretário estadual de
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, assina nesta sexta-feira
(13) a Ordem de Serviço para o
início dos estudos das Concessões de Rodovias Paranaenses.
A Empresa de Planejamento
e Logística S.A (EPL) será responsável por realizar estudos
de viabilidade para a concessão
à iniciativa privada de mais de
quatro mil quilômetros de rodovias no Paraná.
O evento contará com a participação do secretário nacional de Transportes Terrestres e
Aquaviário, Jamil Megid Júnior;
do diretor-presidente da EPL,
Arthur Lima; e do chefe do
Departamento de Consultoria
em Parcerias Público-Privadas
para o Brasil do IFC, Bernardo
Almeida.

JUSTIÇA RESTAURATIVA

Prefeitura lança
Projeto Ponta
Grossa da Paz
Ponta Grossa - Iniciativa
tem como objetivo promover
a resolução de conflitos entre
cidadãos antes da judicialização
do processo. A expectativa é de
que os trabalhos comecem ainda
neste ano, com o início de visitas pré-agendadas a bairros da
cidade.
A Prefeitura de Ponta
Grossa realizou, na manhã de
hoje (12), o lançamento do
projeto Ponta Grossa da Paz.
A iniciativa, desenvolvida através de ação integrada entre o
Município, através da Secretaria de Cidadania e Segurança
Pública (SMCSP) e da Secretaria Municipal de Políticas
Públicas Sociais (SMPPS) e da
Fundação de Assistência Social
(FasPG), Tribunal de Justiça do
Paraná (TJPR) e Cejusc, tem
como objetivo promover a resolução de conflitos entre cidadãos
antes da judicialização do processo. A expectativa é de que os
trabalhos comecem ainda neste
ano, com o início de visitas préagendadas a bairros da cidade.
“Hoje, nós estamos lançando um serviço inovador no
Brasil, levando a mediação de
conflitos para os bairros, para
as ruas, e isso vai trazer muito
mais paz para a cidade de
Ponta Grossa”, declara o prefeito Marcelo Rangel.

Sarampo
O Sarampo é uma infecção
viral, aguda, altamente contagiosa, transmitida por via

aérea, através da fala, espirro,
tosse e respiração. Pode acometer todas as faixas etárias
suscetíveis, tendo maior gravidade nos extremos de idade.
O vírus do sarampo trazer
complicações como encefalite,
meningite e pneumonia.
Os principais sintomas da
doença são febre, alta acompanhada de tosse, irritação
nos olhos, nariz escorrendo e
mal-estar. Entre o terceiro e
o quinto dia de infecção aparecem as manchas vermelhas
pelo corpo.
As Regionais de Saúde e
as secretarias municipais estão
orientadas a realizar ações de
bloqueio diante da notificação
de casos suspeitos da doença.
Estas medidas compreendem
o isolamento do infectado em
domicílio por sete dias após
o aparecimento das manchas
vermelhas e a imunização seletiva de familiares e pessoas
que tiveram contato com ele.

TRANSPORTE COLETIVO

CONCESSÕES RODOVIAS

Sandro Alex
assina Ordem
de Serviço para
início de estudos

dário Nacional de Vacinação,
todos devem receber a dose
da vacina tríplice viral aos 12
meses e também aos 15 meses.
Pessoas com idade entre um
e 29 anos precisam ter duas
doses de vacina e, acima desta
faixa, até 49 anos, é necessário ter uma dose.
A secretaria estadual da
Saúde reforça que a única
maneira de evitar o sarampo é
tomar a vacina. Além de imunizar contra a doença, a tríplice
viral protege também contra a
rubéola e a caxumba.
As pessoas que tiverem
alguma dúvida sobre a imunização adequada devem procurar
uma unidade de saúde com a
carteira de vacinação em mãos.
Quem não tiver a carteira também pode ir até uma unidade.

Câmara aprova fixação de horários
Divulgação

Da Assessoria
Os vereadores da Câmara de
Castro aprovaram, em segunda
votação, o Projeto de Lei
87/2019, de autoria do vereador Jovenil Rodrigues (Pode),
que prevê a fixação dos horários
dos ônibus do transporte coletivo
urbano em locais de fácil visualização, tais como o interior dos
coletivos e nos terminais rodoviários, além de ser divulgado no site
da Prefeitura Municipal em local
destaque e de fácil visualização.
O vereador comenta que pensou no projeto ao ver que muitas
pessoas não sabem ao certo o
horário de ônibus. “Acredito que
o objetivo é facilitar o acesso para
aqueles que não moram aqui ou
para quem não utiliza o transporte com frequência. Vi que em
outros municípios já existe essa
lei e tem funcionado bem. Então
é uma tentativa para facilitar, pois
temos muitas reclamações sobre o
assunto”, explica Jovenil.
Também em segunda votação, foi aprovado o Projeto de Lei
86/2019, de autoria do vereador
Neto Fadel (PTB), que prevê a
criação do Dia Municipal de Conscientização da Língua Brasileira de
Sinais (Libras). O objetivo é incentivar o aprendizado da linguagem
de sinais e a capacitação dos servidores municipais para melhor atenderem as pessoas com deficiência

Vereadores na última sessão
auditiva nas repartições públicas.
“Fiz esse projeto após refletir a importância do mesmo para
garantir a inclusão social das
pessoas com problemas de fala
e audição e para valorizar e reconhecer essa cultura. A utilização
das Libras auxilia muito a comunicação entre as pessoas com problemas de fala e audição com a
comunidade em que estão inseridas. É preciso fazer com que elas
se sintam valorizadas e entendam
que são importantes para a nossa
comunidade”, explica Neto.
Durante a sessão, os vereadores também aprovaram o projeto
88/2019, de autoria do vereador
Rafael Rabbers (Dem), que concede título de cidadão honorário
para o Senhor Popke Ferdinand
van der Vinne, o 90/2019, do
legislador Neto Fadel, que dá o

nome de Osmar Henrique Macedo
Carneiro à rua do Jardim Samambaia, o 91/2019, de autoria do
parlamentar Joel Fadel (PSDB),
que dá o nome de Fidelis Franco
Bueno ao Centro de Informações
Turísticas e o 92/2019, também
do vereador Joel, que nomina de
Luiz Nilton Dallarmi rua do loteamento Alpha Royal.
Além destas proposições,
também estava prevista a votação
do Projeto de Lei 85/2019 que
autoriza o Poder Executivo abrir
crédito adicional no valor de R$
33 mil para termo aditivo do contrato da reforma e ampliação da
Unidade Básica de Saúde Herondina Grimbor de Oliveira. No
entanto, o vereador Rafael Rabbers solicitou prazo para analisar
melhor o projeto e realizar questionamentos à Prefeitura.

R$ 1,5 MILHÕES DA DAF

Hospital da Criança recebe doação
Da Assessoria
Através de reunião com gestores da empresa DAF Caminhões
o prefeito, Marcelo Rangel, teve a
notícia de que o Hospital Municipal
da Criança João Vargas de Oliveira
receberia uma doação no valor de
R$ 1,5 milhão para investimentos
em equipamento e melhorias em
setor destinado a especialidades
infantis.
“Esta foi a maior doação já feita
por uma indústria para uma instituição pública municipal de toda
nossa história. Neste dia 12 de
setembro, ao receber esta notícia,
recebo também o maior presente
de aniversário de toda a minha vida
e Ponta Grossa, aos seus 196 anos,
se emociona muito pelo carinho e
amor dedicados à nossa Princesa
dos Campos”, comemora Rangel.
O Hospital vem passando por
uma série de obras e investimentos
para reformas e revitalizações nos
espaços já existentes na estrutura
hospitalar. Os mudanças e melhorias começaram a ser feitas e vistas

pelos pacientes, que necessitam de
atendimento, depois da criação e
parceria com da Associação Amigos
de Hospital da Criança (AAHC).
“Como prefeito, expresso humildemente o nosso maior agradecimento a esta indústria multinacional
maravilhosa que tem raízes e amor
pela nossa cidade. Investindo no
nosso Operário e em diversas causas sociais, transformando o nosso
mundo”, agradeceu o prefeito.
De acordo com o prefeito e
a Fundação Municipal de Saúde
(FMS), o valor de R$ 1,1 milhão
será utilizado para a compra de um
tomógrafo e o restante do recurso
será utilizado em obras nas alas de
especialidades infantis.
Melhorias no hospital
Todas as enfermarias disponíveis para acomodação de pacientes
já foram reformadas, receberam
pintura, instalação de faixa decorativa, televisor, aparelho de ar-condicionado quente/frio e persianas,
mobiliário (cama ou berço), poltrona ou sofá de acompanhante,

armário de cabeceira e mesa infantil
para refeição com pufes. Também
receberam melhorias oito banheiros
das enfermarias, sendo três adaptados para cadeirantes, com a instalação de novos pisos e azulejos,
peças sanitárias e chuveiro.
A estrutura além de também
receber reforma completa do Centro Cirúrgico, também teve melhorias nas salas de cirurgias I, II e
III, na sala de rentabilização póscirúrgicas (quatro leitos), área de
circulação, posto de enfermagem,
no ambiente onde ficam os materiais de limpeza.
O centro cirúrgico passou a
realizar cirurgias eletivas em crianças moradoras de Ponta Grossa.
Os procedimentos que estão sendo
realizados são de fimose, hérnias,
testículos não-descidos, doenças
do pescoço e da pele e desde
agosto passou a realizar cirurgias
de média complexidade da especialidade ligada a otorrinolaringologia de urgência e emergência,
que estejam em fila de espera para
o procedimento.

COMIDA E ENTREGA
A empresária Lucília
Diniz, sócia do Grupo Pão
de Açúcar, afirma que a
atual revolução alimentar
deve gerar um mercado de
US$ 700 bilhões em 2030.
"Outro segmento chave é de
delivery e buscas online. O
banco suíço (UBS) estima
que o tamanho desse mercado passará dos US$ 60
bilhões atuais para US$ 365
bilhões em 2030".
AQUI NÃO, JOÃO
O PT de Curitiba já avisou o deputado Zeca Dirceu que ele não tem chance
alguma de ser candidato a
prefeito da capital paranaense. Quanto a uma nova disputa em Cruzeiro do Oeste,
na qual foi prefeito por duas
vezes, o filho do ex-ministro
José Dirceu terá apoio da
máquina do partido.
MICROEMPRESA
Uma parceria entre
TCE, PGE, Sebrae e Fecomércio definiu um plano de
ação para incentivar a aplicação do estatuto nacional
da microempresa no Paraná.
Já o entendimento que os
municípios podem realizar licitações exclusivas a
microempresas sediadas em
determinado local ou região.
Nos cursos de capacitação
que faz em todas as regiões,
o TCE orienta os servidores municipais envolvidos na
aquisição de bens e serviços
para as prefeituras quanto à
obrigatoriedade do cumprimento da lei.
PARLAMENTO
UNIVERSITÁRIO
Projeto da estudante de
Direito, Gabriela Damaceno, foi aprovado na CCJ
da Assembleia Legislativa e
segue ao plenário para ser
votado pelos deputados. A
proposta obriga fornecedores
a informar os consumidores
sobre presença de insumos
de origem suína na composição dos produtos ofertados
ao público. “Gabriela é um
talento revelado no Parlamento Universitário. Estamos criando programas para
estimular os jovens a participar da política e a estudante mostra que estamos
no caminho certo”, afirmou
disse o presidente do legislativo, deputado Ademar
Traiano (PSDB).
COM QUEM VAMOS?
Os partidos do Centrão
(DEM, PP, PL, Republicanos (ex-PRB), Solidariedade e Avante) começaram
a se mexer e querem conquistar as redes sociais
polarizadas entre esquerda
e direita. Também procuram
um candidato para vencer o
atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.
O nome do governador João
Dória (PSDB-SP) não é
consenso.
TRETA NO MDB
O deputado Requião
Filho ainda não digeriu seu
afastamento do comando do
MDB em Curitiba. "Aqui no
Paraná, a democracia vai
sendo substituída diariamente pelo tapetão. Quem
não tem voto, tem medo
da disputa, Triste de um
movimento que já foi democrático", atacou nas redes
sociais. "O choro é livre.
Quem tem voto cumpre o
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mínimo, pelo menos", reagiu
um dirigente da executiva
estadual do partido.
TV DIGITAL
A Assembleia Legislativa
fechou acordo com o Senado
para integrar a Rede Legislativa de TV Digital. Com
isso, o legislativo passará a
ter um canal aberto na TV
para transmitir sessões plenárias, comissões e a programação da TV Assembleia.
Atualmente, a Assembleia
dispõe de um canal a cabo
e aluga espaço na grade de
uma emissora aberta para
transmitir apenas as sessões
plenárias.
PACTO E REFORMA
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ), adianta
que o ministro Paulo Guedes
(Economia) vai entregar nos
próximos dias, as propostas
do governo federal sobre o
pacto federativo (no Senado)
e da reforma tributária (na
Câmara dos Deputados).
FUNDO DO LITORAL
O governador Ratinho
Junior aguarda autorização
do Ministério da Fazenda
para criar um Fundo do Litoral, com recursos do Porto
de Paranaguá, para executar
obras nas cidades litorâneas.
A informação é do deputado
Alexandre Curi (PSB) que
espera ainda este ano o aval
da Fazenda. Entre as obras
a ser executadas através do
fundo estão a Avenida JK,
em Matinhos, que já tem
ordem de serviço emitida; a
Faixa de Infraestrutura, em
Pontal do Paraná; os viadutos de acesso a Paranaguá e
obras de pavimentação em
Antonina.
COLÉGIO MILITAR
Um dos objetivos da deputada Luísa Canziani (PTB) é
levar um colégio militar para
Apucarana. "Conversei com o
ministro Abraham Weintraub
(Educação) sobre potencial
da cidade que pode integrar
o programa das escolas militares e a importância de um
novo modelo pedagógico,
educacional e administrativo
na região. Também conversamos sobre a criação de um
curso tecnológico de agrotech
no Paraná para criar um ecossistema de desenvolvimento
junto ao Polo Tecnológico de
Inovação Agropecuária".
FUNDÃO
Para ganhar o Congresso, o governo federal
pode aumentar a proposta
do valor do fundo eleitoral
de R$ 1,87 bilhão a R$ 3,7
bilhões. O novo valor fundo
constará no orçamento e
o dinheiro será destinado
a candidatos e a prefeito e
vereador em 2020.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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INVESTIMENTO DE R$ 152 MILHÕES

Tirol confirma fábrica para Ipiranga
Divulgação

Previsão é de
160 empregos
diretos na
primeira fase
Da Assessoria
A cidade de Ipiranga vai
receber o maior investimento
da história. A Tirol Alimentos
confirmou a instalação de uma
planta no município de aproximadamente 15 mil habitantes.
O investimento total da fábrica
de laticínios será de R$ 152
milhões, com apoio do Governo
do Estado, por meio do programa Paraná Competitivo.
O anúncio foi feito durante
reunião de executivos da
empresa com o governador
Carlos Massa Ratinho Junior
na quarta-feira (11), no Palácio Iguaçu. No encontro foram
apresentados detalhes da unidade que a empresa vai erguer,
a primeira no Paraná. A previsão é que a operação comece
em fevereiro de 2021, gerando
inicialmente 160 empregos

Governador reuniu-se com empresários da empresa Tirol

diretos.
Ratinho Junior destacou
que a nova planta contribuirá
para movimentar toda a cadeia
leiteira do Estado, já que a
empresa estima produzir 600
mil litros de leite por dia na
primeira fase. A capacidade
total da estrutura industrial
pode chegar a até 2 milhões
de litros de leite/dia.
“Mais uma conquista para

EM TIBAGI

Começa curso
de atendimento
ao Turista
Estrangeiro
Da Assessoria
Tibagi - O curso de 'Qualidade no Atendimento ao Turista
Estrangeiro', oferecido pela
Prefeitura de Tibagi, através da
Secretaria Municipal de Turismo
(Setur), e ministrado pelo Senac,
teve início ainda na segunda-feira
(9), no Sindicato Rural. Os participantes sairão profissionais
habilitados a falar, ler e escrever
no inglês, o que contribuirá para
melhorar o atendimento turistas
estrangeiros que passam por
Tibagi.
A gerente da Setur, Kellin
Ramos, participou da abertura
e destacou que o curso é mais
uma ferramenta para melhorar o
atendimento aos turistas que vierem a Tibagi. “Demos início ao
um curso super importante para
Tibagi e todo o trade turístico.
É um curso que além de você
aprender um pouco mais sobre os
atrativos turísticos e a história de
Tibagi, você vai aprender a falar
inglês. Não vai sair fluente em
inglês, porque são 30 dias, mas
vai se virar muito bem. Isso para
nós é muito importante, porque
estamos recebendo uma grande
demanda de turistas vindos do
exterior”, disse.
A técnica de relações com
mercado do Senac de Castro,
Claudia Lins Ortlib, relatou que
o curso é inédito nos Campos
Gerais. “A gente tem trabalhado
cursos da área de turismo, mas
do turista estrangeiro e com esse
foco do inglês para o turismo
é a primeira cidade da nossa
abrangência. Tiveram em outras
regiões, mas aqui dos Campos
Gerais não. Quem sabe agora
que Tibagi começou, as outras
cidades que estão buscando
aperfeiçoamento no turismo também se inspirem”, falou.
Durante esta primeira semana,
será executado o primeiro módulo
do curso, voltado ao turismo
e proferido pela Turismóloga,
Karin Kobilarz. “A gente vai falar
dos atrativos mais reconhecidos
daqui, também sobre o turismo
sustentável e as tendências do
turismo para 2019 e 2020, que
pegam essas experiências do
turista, valorizar o que é local e
regional. É isso que a gente vai
trabalhar de forma diferenciada”,
explicou a docente do curso.

o Estado do Paraná, trazendo
para cá outra grande empresa
do País. Isso gera emprego,
industrialização de alimentos
para uma região que precisa e
fortalece nossa bacia leiteira”,
destacou o governador.
Produção
O governador lembrou
ainda que o Paraná é um dos
maiores produtores de leite do

Brasil, com cerca de 13% do
mercado nacional. A cadeia
leiteira estadual engloba aproximadamente 90 mil pecuaristas no Estado.
Em 2018, a produção de
leite rendeu R$ 5,8 bilhões no
Valor Bruto da Produção Agropecuária do Estado, segundo
dados preliminares do Departamento de Economia Rural
(Deral) da Secretaria da Agri-

Operário enfrenta o Oeste fora
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário encara o Oeste
(SP) nesta sexta-feira (13),
pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.
O jogo acontece na Arena
Barueri, às 20h30.
A equipe alvinegra venceu o
Cuiabá na rodada anterior por
2 a 1, em casa, e foi a 32 pontos na tabela, ocupando a sexta
posição. O Oeste ganhou do
Guarani por 3 a 2 e está com
23 pontos, no 16º lugar. No
primeiro turno, as duas equipes se enfrentaram em maio e
empataram sem gols, no Estádio Germano Krüger.
Em entrevista, o treinador
Gerson Gusmão falou sobre as
expectativas para a partida. “A
equipe vem de um momento
bom, com resultados positivos,
então buscamos mais uma partida boa. O adversário empata
bastante na competição porque
não se expõe muito, joga com
cautela, e estes são fatores que
teremos que superar para buscar o resultado que queremos.”
Para o jogo contra o Oeste-SP, o técnico não contará com
o atacante Lucas Batatinha, que
cumpre suspensão. Por outro
lado, o lateral esquerdo Allan
Vieira já está a disposição.
Próximo jogo em casa
O Operário volta a jogar no
Estádio Germano Krüger nesta
segunda-feira (16), contra a

Divulgação / José Tramontin

Construção
A área para a construção
da nova unidade já recebeu a
preparação inicial e está toda
terraplanada. O terreno é localizado às margens da BR-373
tem 222 mil metros quadrados.
A área construída será de 22,6
mil metros quadrados, com
possibilidade de expansão.
“Vai mudar a cara de Ipiranga. As contratações já estão
acontecendo, gerando emprego
e renda para a cidade, que
sempre foi muito dependente
do fumo”, destacou Luiz Carlos Blum, prefeito de Ipiranga.
Infraestrutura
Secretário de Estado da
Infraestrutura e Logística, Sandro Alex reforçou o compromisso do Estado em agilizar
o processo de construção da
fábrica, colocando à disposição da Tirol toda a estrutura
governamental. “Buscamos dar
celeridade na obra para que
não haja atrasos, integrando
serviços como os da Copel e
Sanepar”, disse.

Professora tibagiana
recebe homenagem
Divulgação

Vitória contra o Cuiabá fez o Fantasma sonhar alto
Ponte Preta (SP), às 20 horas.
Os ingressos para a partida já
estão disponíveis nos pontos de
venda: Loja do Fantasma (Rua
Padre Nóbrega, 265 - Oficinas), Keima Um Lojão (Rua
Coronel Cláudio, 59 - Centro)
e Supermercado Vitor (Rua
Laudelino Gonçalves, 332 Chapada). Na arquibancada
geral, os ingressos custam R$
150 a entrada inteira e R$ 75
a meia-entrada. Para o setor
coberto, o valor é de R$ 180 a
inteira e R$ 90 a meia.
Três novos reforços
A diretoria do Operário Ferroviário apresentou, em coletiva
de imprensa nesta quinta-feira
(12), os atletas Fabio, Gelson
e Felipe Alves para a disputa
do Campeonato Brasileiro da
Série B.
O volante Fabio, de 22
anos, atuava pelo Ypiranga

(RS). “Eu vim para somar e o
que o treinador precisar, estou
à disposição. Pretendo ajudar
o time, crescer profissionalmente aqui e estou honrado de
vestir a camisa do Operário”.
Atuar pelo Operário é uma
oportunidade significativa para
o volante Gelson, que tem 25
anos e veio do Volta Redonda
(RJ). “Jogar pela Série B é a
maior oportunidade da minha
vida até aqui. Eu creio que o
clube tem tudo para alcançar os
próximos objetivos que temos
pela frente e espero ajudar a
equipe da melhor forma”.
O atacante Felipe Alves tem
29 anos e jogava pelo Botafogo-PB. “Conheço jogadores
que já atuaram aqui e as informações que eu tenho sobre o
Operário são as melhores, foi
isso que me trouxe ao clube.
Quero estrear o mais rápido
possível”, afirma o atleta.

2020

IBGE apresenta projeto do censo
Tibagi - Na manhã de quarta-feira (11), representantes do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), da agência
de Telêmaco Borba, estiveram
em Tibagi para conversar sobre
o censo 2020. Durante o encontro com o executivo municipal
foram apresentados os prazos
para contratação de recenseadores e supervisores, que será de
responsabilidade do IBGE. O
edital com todas as informações
será publicado em outubro.
A vice-prefeita, Helynez
Santos Ribas, o presidente da
Câmara Municipal, Enio Antunes

Competitidade
O gerente de Projetos da
Tirol, Maicon Spada, explicou
que a opção por investir no
Paraná se deu pelas facilidades logísticas ofertadas, além
de o Estado ser o segundo
principal mercado da empresa
no País, perdendo apenas para
Santa Catarina, sede da indústria. Atualmente a Tirol possui
parceria com a fábrica Frísia,
instalada em Ponta Grossa,
onde parte da produção é processada e embalada.
“O Paraná é um Estado
muito interessante, estratégico
para investimentos, ampliando
a competitividade da empresa”,
afirmou. “Em um primeiro
momento, a produção será
focada no leite longa vida, com
aplicação da mais alta tecnologia. Não existe no País uma
planta com tamanha tecnologia

aplicada”, completou.

PELO GOVERNO DO ESTADO

DE OLHO NO G4

Da Assessoria

cultura e do Abastecimento,
valor menor que as produções
de frango, soja e milho. “Anúncios como esse consolidam o
Paraná como uma grande
bacia leiteira do País”, disse
Ratinho Junior.

e a vereadora Cecília Pavesi participaram da reunião.
O município irá ceder um
espaço para ser o posto de coleta
em Tibagi, onde os colaboradores do IBGE irão trabalhar.
O executivo municipal também
contribuirá com o transporte
para algumas localidades mais
distantes.
O coordenador de área do
IBGE, Marcos Vinicius da Silva,
adiantou que a projeção é de que
Tibagi não ultrapasse os 20 mil
habitantes para o próximo senso.
“A princípio, historicamente os
municípios tem perdido popu-

lação. A área rural sempre vai
diminuindo, e a projeção aqui,
é que fique em torno de 20 mil
habitantes. A não ser que tenha
algum outro evento que esteja
trazendo população para cá”,
explicou.
Durante a reunião, outro tema
abordado foi o IBGE Educa,
projeto que irá até as escolas da
rede pública, um pouco antes do
senso, para fixar nos alunos a
importância da participação no
processo.
A coleta de dados do senso
2020 será realizada entre agosto
e outubro do próximo ano.

Elisângela dos Santos Cordeiro, ao centro, mostra a homenagem
Da Assessoria
Tibagi - A professora de
língua portuguesa do Colégio
Estadual Irênio Moreira Nascimento, Elisangela dos Santos
Cordeiro, foi homenageada pelo
governo do Paraná pelos bons
índices alcançados por seus
alunos na Prova Paraná. Em
todo o estado, foram homenageados apenas 20 professores
das mais de 2300 escolas da
rede pública estadual. A solenidade aconteceu no dia 3 de
setembro, no Teatro Positivo,
em Curitiba e contou com a
presença do governador Carlos
Massa Ratinho Jr.
Elisangela destacou a feli-

cidade ao saber que foi uma
das vinte homenageadas pelo
Estado. “É a compensação de
todo um trabalho. Não só pelo
prêmio, mas pelo significado
dele. É nítida e a evolução dos
alunos e interesse deles nas aulas
e na preparação para a próxima
etapa da Prova Paraná”, falou.
A diretora do Colégio Irênio,
Jeanine Maciel Ribas, ressaltou
o alto nível dos professores da
instituição. “Para nós foi um
orgulho. Sempre acreditei no
nosso corpo docente. Essa era
a chance de mostrar a competência de nossos professores e
o potencial dos nossos alunos,
e foi isso que aconteceu”, concluiu.

EM COPETIÇÃO DE JIU-JITSU

Alunos atendidos pelo
SCFV são destaques
Da Assessoria
Tibagi - Os alunos atendidos pela oficina de jiu-jitsu, no
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV),
trouxeram bons resultados da
quarta etapa do Paranaense de
Jiu-Jitsu, disputado no Ginásio
Tarumã, em Curitiba, no último
final de semana. O destaque foi
para Cainã de Oliveira Machado,
de 9 anos, que ficou em primeiro
lugar na categoria leve.
Vinicius Tavares Carneiro, de
12 anos, e Kauan Gustavo dos
Santos, 10 anos, conquistaram o
segundo lugar na categoria meio
pesado. Lucas Daniel Bueno, 12
anos, obteve o segundo lugar na
categoria pesadíssimo e Ramon

Antony Bancks Oliveira, 9 anos,
obteve o terceiro lugar na categoria médio.
As aulas de jiu-jitsu são
ministradas pelo professor Robson Oliveira Camargo e acontecem toda segunda e quarta-feira,
das 13 às 14 horas, no SCFV.

Divulgação

Alunos da oficina de jiu-jitsu
vão bem no Paranaense
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CCC inaugura hoje
exposição com
gravuras de alunos
Acadêmicos
produziram obras
que utilizam
técnicas de
serigrafia
e estêncil
Da Assessoria
O Centro Cultura Castrolanda (CCC) inaugura hoje
(13) a exposição temporária
“Olhares Sensíveis sobre a
Memória Holandesa” no primeiro andar do Memorial da
Imigração Holandesa, o Moinho De Immigrant. Os desenhos que compõem a exposição
foram realizados por 16 acadêmicos do curso de licenciatura
em artes visuais da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), acompanhados pelas

professoras Patrícia Camera e
Cristina Mendes.
A historiadora do CCC,
Samara H. Lima, explica que
a ideia da parceria surgiu após
uma visita da turma. “Eles
conheceram sobre a cultura
holandesa e coletaram material
visual para a produção de trabalhos artísticos. Surgiu então
a oportunidade de apresentarmos dentro das dependências
do Moinho a exposição desses
trabalhos. Isso mostra que o
Centro Cultura está de portas
abertas para acadêmicos, professores, pesquisadores e novas
ideias”, diz.
A visita dos estudantes ao
Memorial da Imigração Holandesa e ao Museu Histórico de
Castrolanda foi realizada no mês
de março. Na oportunidade,
além de conhecerem um pouco
mais sobre a cultura holandesa e
a história da formação da Colô-

nia Castrolanda, cada aluno
desenhou a sua impressão sobre
o Centro Cultural Castrolanda.
A
professora
Patrícia
Camera explica que a atividade faz parte das disciplinas
de gravura e pintura, destaca
a sua importância e a receptividade dos alunos. “É importante
desde o planejamento da visita
até a organização da mostra,
passando por diversos estágios,
como a reflexão sobre a vinda
dos holandeses para o Paraná e
as investigações técnica de execução das obras. Os alunos ficaram bastante animados com os
trabalhos e principalmente com
a possibilidade de organização
de uma exposição. Todos adoraram a aula externa e ficaram
admirados com a riqueza histórica do lugar”, diz.
O gerente do CCC, Rafael
Rabbers, comemorou a realização da exposição. Segundo ele,

Visita dos estudantes aconteceu no mês de março

é de extrema importância e traz
benefício tanto para os alunos,
quanto para o Centro Cultural.
“Sem dúvidas é algo benéfico. É
uma oportunidade dos estudantes poderem divulgar o seu trabalho e nós do CCC estreitamos
a relação com a Universidade,
alcançamos novos públicos e
temos um atrativo a mais para
nossos visitantes”, comenta
Rabbers.
A exposição temporária
estará aberta ao público até o
dia 10 de novembro e pode ser
visitada de sexta a domingo, das
13h às 18h. O ingresso custa
R$ 15 a inteira e R$ 7,50,
dando acesso ao Memorial da
Imigração Holandesa, onde está
a exposição, e também ao Museu
Histórico de Castrolanda.

NA ASSEMBLEIA

Veteranos são
homenageados
Divulgação

Desfile dos Veteranos do 5º Esquadrão no 7 de Setembro
Divulgação

PALMEIRA

Witmarsum recebe curso de panificação
Palmeira - Cerca de 40 alunos estão realizando o curso de
auxiliar de panificação, pães artesanais e confeitaria, na Colônia
Witmarsum. A capacitação é oferecida pela Prefeitura de Palmeira,
através da Secretaria de Indústria
e Comércio, em parceria coma
Câmara de Vereadores e o Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).
Durante o curso os alunos
aprendem a preparar e gerir a produção de diferentes tipos de pães,
bolos, bolachas e biscoitos, além
de conhecimentos sobre matériasprimas, equipamentos e ferramentas de panificação.
De acordo com Jaudeth Ramos
Hajar, secretário de Indústria e
Comércio, o curso supre uma
demanda que havia na cidade. “A

Divulgação

Alunos aprendem a preparar e a gerir a produção
Secretaria já havia recebido diversos pedidos através da população
para a realização de cursos voltados à panificação e confeitaria,
visto que é uma área que emprega
muitas pessoas em nosso município. Por estes motivos vimos que

era uma grande oportunidade oferecer estes cursos e colaborar na
qualificação profissional de nossos
munícipes”, disse.
Ezequiel Carneiro, diretor de
Indústria e Comércio, destaca que,
“especialmente na região de Wit-

marsum, a panificação e a confeitaria são áreas que geram muitas
oportunidades de emprego, visto
o grande número de estabelecimentos comerciais do ramo. Era
necessário oferecer essa qualificação aos moradores de lá e das
proximidades”, comentou.
Os alunos estão divididos em
duas turmas, uma com aulas no
período da tarde e outra durante
a noite, em cozinha cedida pela
Igreja Irmãos Menonita. Até o dia 2
de outubro, data de encerramento
do curso, eles terão que cumprir a
carga horária de 80 horas, ministradas pelo professor Moisés Giebeluka e pelo chef Ademar Petschow.
“No dia do encerramento
vamos apresentar todo o trabalho
de produção que fizemos durante
o curso”, destacou Giebeluka.

Rivanil Ribas, presidente da Associação, segura
o diploma ao lado do deputado subtenente Everton
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

A Associação dos Veteranos do 5° Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado de
Castro foi homenageada
na Assembleia Legislativa
do Paraná (Alep), no inicio deste mês de setembro.
A homenagem aconteceu
durante uma sessão solene,
alusiva às comemorações
da Semana da Pátria e que
foi proposta pelo deputado
subtenente Everton (PSL).
Na ocasião, representantes
da Associação e de diversas
entidades do Estado receberam diplomas de menção
honrosa.
Luciano Simão, que é
ex-militar do 5º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado
(serviu entre 1994 a 2000)
e um dos integrantes da
Associação de Veteranos,
comentou a condecoração.

“É muito gratificante para
nós, ex-militares, recebermos
essa homenagem, porque por
vários anos nós contribuímos
com serviços à Pátria, agora
recebemos esse reconhecimento aos serviços prestados”, ressaltou.
Desfile
A Associação de Veteranos do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado foi instituída esse ano e já conta com
cerca de 150 integrantes,
moradores principalmente de
Castro e de Curitiba, além de
algumas cidades da região,
todos tendo em comum o
fato de terem integrado o 5º
Esquadrão, em Castro. E,
neste ano pela primeira vez,
o tradicional desfile do dia 7
de setembro no município,
contou com um pelotão da
Associação dos Veteranos do
5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado.

ESCOLAS E CMEIS DE CASTRO

Comida árabe é tema
do Coma Aprendendo
Da Assessoria
O oriente médio, sua história, costumes e gastronomia foi
o tema deste mês nas escolas e
Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEIs) de Castro pelo
projeto "Coma Aprendendo".
Nesta quinta-feira (12),
iguarias da culinária árabe como
quibe, arroz com lentilha e cebola
refogada (mjadra), tabule, ovos
cozidos ao molho de tomate e
pimentões (shakshuka) e o bolo
invertido com maçã e especiarias
foram servidos para os alunos.
A cultura e a comida árabe
foram trabalhados em sala de
aula pelos professores que abordaram a origem, costumes e
curiosidades. Para receber os
estudantes, os refeitórios foram

decorados e teve apresentação
de dança típica pelos alunos e
uma odalisca.
A nutricionista e superintendente de alimentação escolar,
Lia Calleya Barela, destacou
que mais uma vez, as escolas se
empenharam para levar a cultura e gastronomia para os alunos. "Estão todos de parabéns.
Equipe pedagógica, professores e
merendeiras que proporcionaram
esses momentos de cultura para
as crianças", disse.
Divulgação
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MISS COLONA DO BRASIL

Castrense do agro concorre a miss
Divulgação / Arquivo Pessoal

Maria é uma
das condidatas
inscritas no
concurso
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O concurso Miss Colona do
Brasil deste ano conta com a participação de algumas castrenses,
que contam com curtidas e compartilhamentos nas redes sociais,
para alcançarem o título. Todas
as participantes são empreendedoras rurais, ou trabalham em
empreendimentos da família na
área do agronegócio. Nesta edição, o Página Um News conta
a historia de uma destas candidatas, a Maria Benke, que está
prestes a completar 61 anos de
idade.
Mais velha entre as castrenses
que se candidataram até agora,
Maria diz que entrou no concurso
porque gosta de desafios e é participativa. Ela é proprietária de
uma leiteira e cuida das atividades
com apoio do filho, seu sucessor,
como ela orgulhosamente o descreve. “Com 50 anos as pessoas
já se acham velhas, eu ainda me
sinto com 18 anos. Sempre me
sinto bem quando estou na ativa,
enfrentando desafios e situações
novas, e que me permitam o contato com outras pessoas. Quando

Proprietária de leiteria quer ser miss
estava chegando ao que chamam
de melhor idade, simplesmente
me recusei a me tornar apenas
dona de casa, inventei então que
faria alguma coisa, que investiria
num empreendimento, como já
éramos do agronegócio, investi
na leiteria. Hoje me sinto realizada, e sempre que aparece uma
atividade dessa área, da qual eu
posso participar, eu me inscrevo”,
descreve.
Com esse espírito jovem e por
gostar de desafios, Maria já conquistou também outros espaços,
na mídia, em eventos voltados
para o agronegócio e entre outros
empreendedores. Por exemplo,
por dois anos consecutivos ela

ficou entre as cinco finalistas do
Estado no Prêmio Mulher Empreendedora, do Sebrae (entre mais
de 700 inscritas), recentemente
também foi convidada pela Emater da Lapa, para compartilhar a
sua historia como produtora de
leite, além disso, já foi destaque
na Semana de Administração
do Colégio Nisgoski de Castro,
onde seu trabalho e sua leiteria
se tornaram referência e alvo de
pesquisa.
Sua leiteria aliás, é um projeto que resulta justamente desse
ânimo arrojado. Maria Benke
conta que quando começou, com
20 vacas, planejava atingir os
dois mil litros de leite com vinte

anos de atividade, porém, quando
o empreendimento chegou ao
quarto ano, a meta já foi alcançada. “Eu não tinha dinheiro, mas
sabia o que queria fazer, e deu
tão certo que superou muito as
minhas expectativas. As pessoas
dizem que sou batalhadora, mas
o segredo também é o planejamento, a organização e o fazer as
coisas bem feitas. Por exemplo,
reclamam o tempo todo do preço
pago pelo leite, mas o preço está
ótimo, é só saber gastar, saber
planejar os gastos e não gastar o
que não tem”, destaca.
O projeto da leiteria fez tanto
sucesso na família Benke que atualmente seu esposo, que antes
arrendava parte da propriedade,
hoje usa a terra para plantar
milho para os animais. “Meu
marido não trabalha mais fora,
ele planta milho para as minhas
vacas, eu nunca pensei escrever
minha historia dessa forma, ou
seja, assim como no concurso
Miss Colona, não é o resultado
final que importa, e sim a participação, a coragem de fazer algo
novo e de não desistir no meio do
caminho”, finaliza.
O perfil de Maria Benke,
assim como das demais candidatas castrenses, está disponível
na página Agro Mulher Brasil, no
facebook. O período de votações
encerra no dia 15 de setembro à meia noite, e o resultado
deve ser divulgado no dia 18 de
setembro.

CORRIDA DA PÁTRIA

Mais de 350 atletas na prova
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Neste domingo (15), o grupo
de corredores de Castro Pace 10
Runners irá realizar a primeira
Corrida da Pátria no município. O
evento será realizado em parceria
com o 5° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado, e de acordo com os
organizadores, deve reunir mais de
350 atletas, entre os quais, integrantes de grupos de corredores
de rua de Castro e de outras cidades do estado, além de militares
do 5º Esquadrão.
Segundo o presidente da Associação de Corredores de Rua de
Castro, Pace 10, Anderson Antonio Caetano, a data escolhida para
a realização da Corrida da Pátria
está diretamente ligada ao período
de comemorações do dia da Independência do Brasil, celebrada no
dia sete de setembro de cada ano.
“Escolhemos essa data a dedo, e
temos a intenção de que essa seja
a primeira de muitas edições, da
Corrida da Pátria”, destaca.
A corrida contará com quatro
diferentes grupos de atletas, além
de a corrida kids, que ocorre após a
chegada dos atletas adultos. A largada do primeiro grupo, formado

por atletas cadeirantes, ocorre as
8h30, assim como a largada da
equipe de militares do 5º Esquadrão, que também fará uma apresentação de tiro de festim, antes,
porém, será cantado o Hino Nacional. Na sequência ocorre a largada
dos atletas que correrão dez quilômetros, as 8h35, e, as 8h40 dos
que farão cinco quilômetros.
Todos sairão do Parque Lacustre, (a concentração será em frente
a base da Guarda Municipal), mas
os atletas farão percursos diferentes. Os atletas que correrão dez
quilômetros passarão pela Ponte
do Rio Iapó e Vila Santa Cruz, já
os dos cinco quilômetros irão passar pela Rua Dr Jorge Xavier da
Silva. Todos irão passar pelo quartel e finalizarão a prova no Parque
Lacustre, contornando a pista de
caminhadas.
Depois da corrida serão realizadas as premiações, geral e por
categoria, dos atletas que tiverem
o melhor desempenho. Além dos
corredores, o evento também
contará com 50 integrantes do
5º Esquadrão que ajudarão na
sinalização das ruas. Também
haverá apoio da Guarda Municipal
e Polícia Militar, na segurança do
trajeto.
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15 DE SETEMBRO

Ponta Grossa completará 196 anos
Divulgação / Divulgação / Site da Prefeitura

Município tem
sua história ligada
ao tropeirismo
colina é onde hoje se encontra a Catedral de Sant’Ana.
Em 1855, Ponta Grossa foi
elevada à Vila, e em 1862
à cidade.

Município princesino cresce pujante

Cidade também
é conhecida
como a
Princesa dos
Campo Gerais
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

A cidade de Ponta Grossa
completa 196 anos neste
domingo (15). Hoje com
351.736 habitantes (quarta
mais populosa do Estado),
conforme estimativas do
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
de 2019, o município tem
setores que estão entre os
mais fortes na economia da
região, além disso, é considerado ponto de passagem
para a exportação de pro-

dutos pelo Porto de Paranaguá, e está próximo dos
principais mercados consumidores do país, São Paulo
e Curitiba.
O município localiza-se
no Segundo Planalto Paranaense, na região dos Campos Gerais, e destaca-se
justamente por sua posição
geográfica, cuja localização está em local de fácil
acesso a todas as regiões
do Paraná.
De acordo com informações de documentos
que contam a historia da
cidade, Ponta Grossa tem
suas raízes no tropeirismo e
nos caminhos da estrada de
ferro, símbolos históricos e
marcos referenciais ainda
presentes no seu cenário
urbano. A cidade, que é
integrante da Rota dos Tropeiros, também congrega

um complexo de atrativos
naturais, históricos e culturais que se revelam em
meio à paisagem ondulada
da região.
Sobre a história
Ponta
Grossa,
que
também é conhecida com
a Princesa dos Campos
Gerais, foi elevada à Freguesia em 15 de setembro
de 1823. De acordo com
informações disponíveis no
site da Prefeitura da cidade,
na época foi escolhido um
local no alto de uma colina,
perto do Caminho das Tropas, para a construção de
uma nova capela em homenagem à Senhora Sant’Ana.
Este local foi escolhido para
ser a sede da Freguesia e
em seu entorno passaram
a ser construídas casas de
moradia e de comércio. Esta

196 ANOS DE JAGUARIAÍVA

Aniversário terá Festa Cultural e do Peão
Divulgação / Site da Prefeitura

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Neste domingo (15) a cidade
de Jaguariaíva também está de
aniversário, e completa 196 anos
de elevação à freguesia. A cidade
fica na região dos Campos
Gerais, a 238 quilômetros de
Curitiba, e tem 34.857 habitantes, segundo a estimativa populacional de 2019 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Além de dispor de
história riquíssima e de belezas
naturais exuberantes, Jaguariaíva
também possui grande potencial turístico com rios, riachos,
corredeiras, cascatas de águas
límpidas e cristalinas, cânions,
vales, grutas, lagoas e florestas.
Sua área chega a 1.523,79 quilômetros quadrados.
Na economia o município já
foi referência nas áreas da industrialização rural, pela proliferação de madeireiras e fábricas de
celulose e papel estabelecidas na
cidade. Atualmente Jaguariaíva
é conhecida por comercializar
produtos como resina, madeira,
compensado, celulose e papel.
O município também conta com
bom aproveitamento energético,
principalmente o hidrelétrico.
Festividades
Para comemorar o aniversário da cidade serão realizados o
VI Festival Cultural e a II Festa

Vista panorâmica de Jaguariaíva
do Peão. Os preparativos estavam recebendo toques finais na
quarta-feira (11), e de acordo
com a assessoria da Prefeitura,
uma grande festa aguarda o
público.
O evento começou na quinta-feira (12), com a abertura
da festa e um show com Felipe
Araújo. Nesta sexta-feira (13), a
festa continua com a presença de
Jads e Jadson, e no sábado (14)
quem agita o público é o cantor
Eduardo Costa, quando também
acontece a cerimônia de aniversário do município, no momento
da passagem do dia 14 para o
dia 15.
No domingo (15), dia do aniversário da cidade, haverá Cavalgada Tropeira a partir das 14
horas, com saída do Parque Dr
Ruy Cunha, até a Praça Getúlio

Vargas, às 15 horas acontece o
Ato Cívico em frente à Estação
Cidadã, às 16 horas tem missa
em Ação de Graças (em frente
à Estação Cidadã e na Praça
Getúlio Vargas) e às 17 horas
tem café tropeiro. A noite também contará com o show do cantor Alexandre Pires, que fechará
a programação.
Outras atrações serão a praça
de alimentação e o espaço para
oferta de comidas típicas tropeiras. Também para a semana do
aniversário do município foram
programadas entregas oficiais de
obras em fase final de execução.
Pela segunda vez consecutiva o
município licitou o espaço para
realização da Festa do Peão de
Jaguariaíva por empresa terceirizada. A realização está sendo
feita pela Pepê Eventos e MCA.

Ações de comemoração
Para celebrar o aniversário da cidade, a Prefeitura
de Ponta Grossa, através
de diferentes setores, programou atividades diversas
para o decorrer da semana.
Entre elas estão a entrega
da nova Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) da
região central, que ocorreu
na terça-feira (10), o lançamento do projeto ‘Patrulha Animal’, para ampliar
a rede de atendimento aos
animais de rua, entrega da
‘Locomotiva 250 - Maria
Fumaça’ restaurada, e o
Concerto da Orquestra Sinfônica Cidade, programado
para o domingo (15).
*Com informações

DO MUNDO

Universidades estaduais
estão entre as melhores
As universidades Estaduais de
Londrina (UEL), Maringá (UEM),
Ponta Grossa (UEPG) e do Oeste
do Paraná (Unioeste) estão classificadas entre as melhores do
mundo segundo o World University
Rankings 2020 da revista britânica
Times Higher Education (THE).
O ranking avaliou quase 1,4
mil universidades em 92 países.
As notas são baseadas em 13
indicadores que medem o desempenho das instituições em ensino,
pesquisa, transferência de conhecimento e perspectivas internacionais.
Segundo o superintendente de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona, o ranking é reflexo
do trabalho desenvolvido nas universidades “As universidades estaduais do Paraná sempre figuram
entre as melhores do mundo e da
América Latina pela qualidade das
atividades de ensino, pesquisa e
extensão”, afirmou.
Ensino
A UEL ficou classificada entre
as 70 melhores universidades
da América Latina e entre as 37
melhores do Brasil. A instituição
cresceu no quesito ensino, alcançando a 22ª posição no país. A

Unioeste também ficou entre as
melhores universidades em ensino
aparecendo na 28ª posição. O
indicador é composto pela proporção de funcionários, alunos e professores doutores.
Indústria
Na UEM o destaque ficou na
relação com a indústria, que mede
a capacidade da universidade criar
inovações e invenções para o setor
produtivo. A UEM ficou classificada na 36ª posição nacionalmente
e na América Latina alcançou a
90ª colocação.
Influência em pesquisas
A disseminação de conhecimento por meio de pesquisas científicas fez com que a UEPG esteja
entre as 12 melhores universidades em citações do país.
A avaliação também mede
a influência das pesquisas pelo
número médio de vezes que o
trabalho é citado por estudiosos
em todo o mundo. A instituição
também ficou em 91ª na América
Latina. Os dados incluem mais de
23 mil periódicos acadêmicos indexados pelo banco de dados Scopus
da Elsevier e todas as publicações
indexadas entre 2014 e 2018.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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Jogo dos Sete Erros: 1-detalhe na proa; 2-detalhe no mar; 3-mastro do barco; 4-nariz do homem; 5-cabelo do homem;
6-braço do homem; 7-nuvem à direita.

Jogo dos Sete Erros: 1-detalhe na proa; 2-detalhe no mar; 3-mastro do barco; 4-nariz do homem; 5-cabelo do hom
6-braço do homem; 7-nuvem à direita.

ÓRFÃOS DA TERRA
Sexta-Feira (13/09)
Youssef diz que ajudará Dalila,

dinheiro. Camilo afirma a Rael que
reconquistará Vivi. Vivi ajuda Otávio a inventar uma desculpa para
Beatriz. Otávio, Beatriz e Linda
pressionam Chiclete a encontrar
uma profissão. Leandro confessa a
Evelina que gosta de Agno. Antero
não se lembra de Marlene. Amadeu repreende Jô. Dinorá, Dorotéia e Cornélia fazem compras.
Fabiana confronta Britney e Abel
a defende. Leandro propõe um
novo encontro com Agno. Cássia e
Merlin desabafam um com o outro.
Kim e Márcio decidem passar um
tempo juntos. Régis afirma que não
reatará com Jô. Jô pede dinheiro
emprestado a Ellen. Maria apresenta Joana a Rock.

VENDO LANCER GT
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse é o Lancer GT, ano 2013/14, na cor preta, automático e troca de marchas no
volante (borboleta). Estilo Fórmula 1. Com câmera de ré, teto solar, kit
multimídia com gps integrado e estofamento em couro. Com spoiller
na frente, laterais e traseira, e rodas esportiva. Carro para pessoas exigentes. Preço à vista: R$ 55 mil. Tratar no (42) 9 9972-0758.

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

R
H

enteada. Alberto bate a cabeça e
fica desacordado ao ser empurrado pelo bandido. Alice é feita
de refém por um dos bandidos
no quarto. Waguinho ajuda Lulu e
Peter a fugirem e pede que chamem a Polícia. Waguinho pede
desculpas a Alice, antes de ser
preso. Jesse Júnior diz a Marcos
que o vídeo que fizeram com ele é
falso. Léo avisa a Nana e Marcos
sobre o assalto à mansão. A Polícia chega à mansão. Diogo acusa
Paloma e Antônio de serem cúmplices dos bandidos.

NEWS

imperdível.
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RESUMO DE NOVELAS

uma cafeteria refletindo sobre

3/elm — meg. 4/lide — zinc. 5/seara. 6/cabala. 11/hiperacusia.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃOO
S
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
S
JANDIR ANTONIO DALL'AGNOL EIRELI, CNPJ 01.686.940/0001-49
torna público que irá requerer à Secretaria Municipal doD
Meio
Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da Licença de Operação
para
D
E
Serrarias com desdobramento de madeira instalada Rua RovilioE
Christianetti, 483, Distrito Industrial Ari Fanchin, em Jaguariaiva, Parana.
T
T
R
R
A
A
SÚMULA DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
D
J. Rubens Bencio & Cia Ltda., CNPJ 05.167.041/0001-90,D
torna
I
público que recebeu do IAP/PR Licença de Operação para a atividade
I
Ç
de Mineração Extração de Areia - Leito do Rio Tibagi - Gleba ConceiÇ
ção - Tibagi / PR - LO 32234/2019 - DNPM 826589/2009.
Ã
O
Ã
O
A
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E
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R
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A
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que
D
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Z
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seu amigo, mas confessa a Almeidiconsertar o celular de Anjinha.
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sensibiliza com a alegria da filha.
Marquinhos sabota Raíssa, que
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que os
N
sofre uma queda durante sua apredois não perderão sua loja. Mágida
sentação no palco do Vai no Gás.
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O
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diz que
R
BOM SUCESSO
revelará todos os crimes de O
Dalila.
Sexta-Feira (13/09)
T
R
Paloma protege Alberto de
A DONA DO PEDAÇO
E
Sinistro. Ramon fica sabendo
Sexta-Feira (13/09)T
que Gabriela dormiu na casa
Joana ajuda Maria da Paz. Jô
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de Vicente e pede explicações à
se desespera ao perder todo o seu

do, musical e muito mais.

3/elm — meg. 4/lide — zinc. 5/seara. 6/cabala. 11/hiperacusia.
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JANDIR ANTONIO DALL'AGNOL EIRELI, CNPJ 01.686.940/0001-49
torna público que recebeu do IAP, a Renovação da Licença de5
Operação sob n° 103745 para Serrarias com desdobramento de madeira
5
5
instalada Rua Rovilio Christianetti, 483, Distrito Industrial Ari Fanchin,
5
em Jaguariaiva, Parana.
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MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42) 3232-4388.

VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.
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A forma mais barata de fazer negócio!
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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.

IMÓVEL À VENDA
Próximo ao Clube de Campo: casa
de alvenaria, situada à rua matilde
baer, 323, Jardim Bailly. Casa de
esquina composta por: sala de estar,
copa,cozinha, churrasqueira, 02
suítes, 03 quartos, banheiro social,
banheiro garagem, lavanderia, área
de serviço, garagem coberta (02
carros), jardim / quintal – árvores
frutíferas, rua asfaltada / calçada.
Área total: 674,00 m² - área edificada: 180,00 m². Contato: Luciane
Lopes - Creci / PR f 22706 cel: (42)
9 9995-8837.

3232-5148

Áries: Sua energia estará voltada para ajudar colegas por meio
de sua própria experiência. Dê
atenção para seu lado emocional.
Pessoa que fará seu coração acelerar pode estar nos locais que frequenta habitualmente. Cor: preto.

Libra: Você poderá colocar o coração em tudo o que
fizer nesta sexta-feira. A mente
estará clara e dificilmente será
enganado(a) por quem quer que
seja. No romance, vai rolar muita
sintonia. Cor: amarelo.

Touro: Profissões ligadas
à informática estão favorecidas.
Talvez as muitas responsabilidades estejam tirando seu tempo
para o lazer. Honestidade e confiança são qualidades que poderá
notar no par. Cor: vermelho.

Escorpião: Os astros facilitam a comunicação entre os
colegas de trabalho e reforçam
parcerias. Está na hora de arriscar em busca dos seus sonhos.
Dê apoio também aos planos do
seu bem. Cor: rosa.

Gêmeos: Incertezas e confusões marcam o dia de trabalho.
Use sua intuição para se safar
dessa energia e encontrar soluções criativas. Para que a harmonia a dois seja maior, dê mais
atenção a quem ama. Cor: cinza.

Sagitário: Procure adequar suas ambições profissionais
aos objetivos possíveis, evitando
dar um salto maior que a perna.
Na união, procure relembrar com
o par todas as emoções do primeiro encontro. Cor: vermelho.

Câncer: Impaciência deve
tomar conta de você para finalizar uma tarefa, assim, pode
deixar passar um detalhe importante. Na vida a dois, coisas
pequenas precisam ser relevadas. Cor: preto.

Capricórnio: Seus talentos
estão evidenciados e seu desempenho pode ser notado pelos
seus superiores. Se tiver seu par,
procure ouvir mais seus conselhos e opiniões, trazendo harmonia à vida a dois. Cor: marrom.

Leão: No trabalho, se achar
que está se dedicando, sem ser
valorizado(a), converse com calma
o(a) chefe. Com grana, pode pintar uma cobrança inesperada. Talvez inicie um namoro com muitas
expectativas. Cor: roxo.

Aquário: Dia positivo para
quem trabalha no setor de saúde,
consultoria ou ligado a imóveis.
Poderá receber grana extra. Se
está só, que tal se abrir a uma
paixão com alguém que se rendeu
aos seus encantos? Cor: pink.

Virgem: A sua palavra terá
muita força para vender, argumentar, promover entendimentos
e reconciliações. Se tiver um par,
espere boas notícias ligadas aos
filhos. Sexo cheio de imaginação:
tome a iniciativa. Cor: cinza.

Peixes: Evite levar as críticas recebidas no seu serviço para
o lado pessoal. Um amigo deverá
ajudar você em questões íntimas.
Na vida a dois, promessa de
renovação dos sentimentos. Cor:
laranja.
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FORÇA TAREFA

Operação autua criadouro de animais
Divulgação

38 cães
foram levados
para o canil
municipal

NO JARDIM CARVALHO

Guarda Municipal localiza
suspeita de homicídio

Da Redação
Uma força tarefa formada
por policias civis da 43ª
DRP de Castro, pela Delegacia de Proteção ao Meio
Ambiente, em conjunto com
órgãos municipais de fiscalização, Vigilância Sanitária e
Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, autuaram um criadouro irregular de animais no
centro da cidade de Castro.
No local foram encontrados quarenta cães de raça
(3 Pugs, 20 Lhasas Apso,
14 Pinschers, 2 Yorhshires e 1 pequinês), dezenove
aves (6 Maritacas, 6 Calopsitas, 1 Piriquito, 2 Pombos e 4 Codornas) e dois
jabutis. Destes animais, 38
foram encaminhados para o

Animais estão recolhidos no Canil de Castro

canil municipal, já as aves,
os jabutis e dois cães foram
mantidos em depósito com os
próprios moradores da residência
Autuados pelos crimes de

cativeiro irregular de animais
da fauna silvestre, maus tratos
e instalação criadouro irregular de animais, eles poderão
pegar pena que podem chegar há dois anos e seis meses

PONTA GROSSA

Jovem é morto
no Parque
Ambiental
Ponta Grossa - Morreu
esfaqueado na noite de quartafeira (11), no Parque Ambiental
de Ponta Grossa, um jovem. A
vítima não teve seu nome divulgado. Segundo testemunhas do
ocorrido, ele teria entre 17 e 20
anos. O crime teria sido motivado por um desentendimento.

JAGUARIAÍVA

DOIS DETIDOS

Furtam mercado
e se dão mal
Adolescente de 16 anos e um
rapaz de 20, foram detidos por
seguranças após furtarem produtos alimentícios de um mercado. Foi por volta das 15 horas
de quarta-feira (11), na Rua
Coronel Olegário de Macedo.
Uma equipe policial encaminhou
ambos até a delegacia de polícia
de Castro.

TIBAGI

Preso por portar
uma munição
Tibagi - Portar munição também dá cana. Na tarde de terça-feira
(10), por volta das 17h10, policiais
militares de Tibagi abordaram um
veículo na Avenida Homero Talevi
Campos, próximo ao Mirante. Dois
indivíduos que estavam em um Vw/
Voyage cinza, passaram por busca
pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém, durante a busca veicular, foi encontrado no console da
porta do passageiro uma munição
intacta calibre 38. Um dos abordados assumiu a propriedade da
munição e foi para a delegacia.

de prisão.
A reportagem do Página
Um News buscou junto a
Polícia Civil, informações
quanto aos proprietários,
mas não tivemos respostas.

SAÍDA DE BANCO

Golpe do Paco faz vítimas em TB
Da Redação
Telêmaco Borba - Um
golpe bastante antigo, o do
paco, fez mais duas vítimas em
Telêmaco Borba nessa terçafeira (10), na Avenida Paraná,
por volta das 10h30. Na saída
da agência da Caixa Econômica Federal, após receberem
seus pagamentos, os homens
disseram terem sido surpreendidos por uma pessoa que

Roubam donos de
pesque e pague
Jaguariaíva - Na terça-feira
(10), três indivíduos assaltaram um pesque e pague localizado às margens da PR 151,
município de Jaguariaíva. Por
volta das 20h19, dois homens
e uma mulher, sendo que um
deles possuia uma arma de
fogo, renderam os proprietários
e subtraíram eletrônicos e certa
quantia em dinheiro. Na sequência, fungiram em um automóvel
tomando rumo ignorado.

Divulgação

Da Assessoria

deixou cair um envelope contendo dinheiro. Logo após,
um segundo homem que passava viu o envelope e pegou o
dinheiro. Nem imaginando que
faziam parte de uma armação, interviram para que esse
não pegasse o dinheiro caído,
chamando o suposto homem
distraído. Este, por sua vez
agradecido, pediu para que
esses homens fossem em um
determinado endereço para

buscar uma recompensa, mas
para isso pediu que deixassem
algo de valor como garantia. Um
deles deixou sua carteira com
documentos pessoais, aproximadamente R$ 3.500,00 em
dinheiro e um celular J2 prime
prata, o outro deixou sua carteira com documentos pessoais
e um celular preto. Só depois,
ao perceberem que não havia
recompensa, foram dar conta
que foram enganados.

DESCOBERTA IDENTIDADE

Jovem morta sofreu seis facadas
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Foi confirmada na manhã de quarta-feira
(11) a identidade da jovem
morta a facadas na madrugada.
Trata-se de Jéssica Mendes
Machado, 27 anos. Ela sofreu
seis facadas nas costas, tórax e
abdômen, vindo a óbito ainda
na na Avenida Antônio Saad,
bairro Santa Mônica, em Ponta
Grossa. Pelo menos uma adolescente e uma mulher de 18
anos foram detidas e confessaram ter envolvimento no crime.
Em entrevista ao repórter
Jeferson Cascavel, de Ponta
Grossa, a suspeita de 18 anos
buscou justificar o crime com o
argumento de que a vítima estaria “se jogando” no seu marido e
no companheiro da adolescente

Jéssica Mendes Machado tinha 27 anos
de 17 anos. “Assim não dá, daí
morreu mesmo”, disse.
Jéssica Mendes Machado foi
cercada quando passava perto
do cruzamento da avenida com
a rua Valentin Favarin, por volta

de 4 horas, quando foi golpeada várias vezes.
Equipes do Samu e do
Corpo de Bombeiros se deslocaram até o local, mas a encontraram sem sinais vitais.

Civil de Castro prende
jovem por tráfico
Divulgação

Da Redação
Foi preso na tarde de quartafeira (11), V.J.G.S, de 20 anos
de idade. Em seu desfavor havia
mandado de prisão expedido
pela Vara Criminal de Castro
pela prática do crime de tráfico
de drogas.
O cumprimento de mandados de prisão em aberto é
uma das prioridades da Polícia
Civil, visando dar efetividade às
decisões judiciais e tirar de circulação envolvidos em práticas
criminosas.

Preso mais um por tráfico

lizaram em uma residência na
Rua Mato Grosso, em Uvaranas, duas espingardas calibre
36, uma espingarda calibre 22 e
39 munições calibre 22. Foi por

tancia entorpecente e álcool na
Rocio 1. No local da denúncia foi
constatado três menores e um maior
de idade fazendo uso de cigarro de
substância análoga a maconha e
também bebendo cerveja. Ainda foi
encontrado uma quantia de 0,003

Tibagi - Ladrões fizeram uma limpa em residência
localizada na Avenida Homero
Talevi Campos, na tarde de
terça-feira (10). A
vitima
relatou que ao chegar em sua
casa, constatou que a mesma
havia sido furtada. O portão
eletrônico havia sido retirado

do local, bem como a porta de
entrada havia sido forçada. Do
local foi subtraído dois televisores Philips, um de 40" e outro
de 37", além de um Notebook
Samsung, um par de tênis da
marca Asics número 43, uma
chave reserva de veículo (Chevrolet Ônix) e um aparelho de
barba e cabelo, também da
marca Philips.

PIRAÍ DO SUL

volta das 19h20 de terça-feira
(10). O proprietário da casa,
um homem de 21 anos, acabou
preso e encaminhado para uma
delegacia de polícia.

Menores são flagrados bebendo
Palmeira - Polícia Militar de
Palmeira foi acionada pelo Conselho Tutelar na tarde de quarta-feira
(11), para averiguar uma situação
de menores fazendo uso de subs-

CUMPRIMENTO

Da Redação

PALMEIRA

Da Redação

estava com uma faca escondida
na manga da sua blusa. Na sequência, ela jogou a faca no chão
e afirmou que sua colega havia
agredido a vítima, mas não teria
utilizado de armas para ferí-la.
Ato contínuo, os guardas
municipais solicitaram o apoio
de uma agente da PM para que
fosse realizada a revista pessoal,
sendo encontrado um estilete
na posse da colega da autora.
Ambas foram encaminhadas
para a 13ª SDP para as medidas cabíveis.

Ladrões fazem limpa de
eletrônicos em residência

Ameaça e acaba preso com arma
Ponta Grossa - Durante
atendimento de ocorrência de
ameaça, policiais militares loca-

Faca e estilete
que carregavam

TIBAGI

PONTA GROSSA

Da Redação

Ponta Grossa - A Guarda
Municipal (GM) de Ponta
Grossa apreendeu na noite de
terça-feira (10), uma adolescente suspeita de homicídio na
região do Jardim Carvalho. Ela
foi localizada junto com outra
mulher em um posto de combustíveis na Avenida Monteiro
Lobato.
Conforme relatório da Secretaria Municipal de Segurança
Pública, agentes da GM estavam em patrulhamento na região
quando ouviram o alarme de um
posto de combustível e avistaram duas pessoas de capuz no
estabelecimento. Diante da suspeita, foi empreendida abordagem e constatado se tratarem de
duas mulheres, uma delas adolescente e que possuía manchas
de sangue em sua roupa.
Com base em informações
prévias fornecidas pela polícia
militar acerca de um homicídio
nas redondezas, a equipe indagou a jovem sobre as manchas
de sangue. Ela admitiu ser a
autora do crime e afirmou que

gramas guardada dentro do boné
de um dos menores.
Diante da situação, todos
encaminhados para a delegacia da
cidade, sendo os menores assistidos a todo o momento pelos conselheiros tutelares.

Detido após ameaçar a
ex-mulher em via pública
Da Redação
Piraí do Sul - Policiais militares deram atendimento a uma
mulher que estaria sendo ameaçada pelo seu ex-esposo em

via pública. Foi na Rua Joaquim
Guerreiro, centro de Piraí do Sul,
por volta das 12h30 de quartafeira (11). O autor, de 25 anos,
foi encaminhado até a delegacia
para as providências cabíveis.

MANDADO DE PRISÃO

Mulher é detida em Sengés
Da Redação
Sengés - Durante patrulhamento, equipe policial de
Sengés abordou por volta das
10h30 de quarta-feira (11),

na Rua Manoel de Melo, Bairro
São Pedro, uma mulher de 21
anos com mandado de prisão
em seu desfavor. Ela foi encaminhada para a delegacia para
cumprimento de pena.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Fabiana Guede

s

Ainda sendo muito cumprimentado pela troca
de idade, Diego Alves Valenga, aniversariante do último
dia 9. No clique, com sua filha Maria Clara e a sobrinha Bella

NA FRÍSIA

DRA ROSA RECEPCIONA
GOVERNADOR DO LIONS

ANIVERSÁRIO DE RANGEL

Divulgação

O casal Paulo Magalhães e Rosa Ribeiro abriu sua
casa para mais um delicioso jantar do Lions Clube
de Castro. Entre homenagens, a presença do
Governador do Distrito LD-1, Flávio Pires, na
companhia de sua esposa Janete.
Divulgação

Divulgação

Na terça-feira (10), a Frísia recebeu em Carambeí a visita do prefeito
de Ponta Grossa, Marcelo Rangel, e comitiva, que foram apresentar
a Feira Paranaense. Na ocasião, foram recebidos pelo presidente
Renato Greidanus, vice-presidente Gaspar de Geus, e pelo assessor
Luciano Tonon. Durante o encontro, se fez acompanhar o empresário
e ex-vereador carambeiense, Luiz Carlos Pestana. A feira promete!

HOMENAGEM

Divulgação

Na quinta-feira (12), o prefeito Marcelo Rangel,
de Ponta Grossa, recebeu muitos cumprimentos
pela passagem de seu aniversário. Ele que
está revolucionando o sistema viário de uma
cidade de 360 mil habitantes, que comemora
no dia 15 de setembro seus 296 anos. Viva!

José de Almeida Fonseca, homenageado
no jantar do Lions, divide as atenções com o
Governador Flavio Pires, a presidente Rosa
Ribeiro, Janete Pires e Paulo Magalhães
Divulgação

Em destaque, ao centro, a delegada de
polícia Claudia Kruger, da Delegacia da
Mulher de Ponta Grossa. Ela que foi agraciada
pela Câmara Municipal de Ponta Grossa com
Moção de Aplauso. Com passagens por Castro
e Tibagi, foi em Ponta Grossa que ganhou
reconhecimento. Claudia que um dia sonhou
ser jornalista, mas preferiu ser delegada.
Desejos de sucesso, sempre!
Divulgação / Edilson Luis

A definir
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Divulgação

Rosilda e Inácio
Boschi de Campos,
integrantes do
Rotary Clube
Centenário. Ela
neste sábado
(14) será muito
cumprimentada
pela passagem
de seu aniversário.
Parabéns!

Carlos Kremer, Hércules Ferreira,
o ex-prefeito Reinaldo Cardoso, Paulo
Magalhães, Pedro Telles, Leandro Peconick,
e o governador do Lions, Flavio Pires
Divulgação

Curtindo à noite quente de
Ponta Grossa, as amigas Cleide
Cristo e Thielly Souza na
Companhia do Espeto

Janete Pires, Ieda Telles, a poetisa Maria Antonieta
Teixeira e Rosa Ribeiro no jantar do Lions Clube

NESTE SÁBADO

João Gustavo e Murilo
são atração em PG
Divulgação

13/09

Deodoro Nogueira da Silva
Juliana Machado
Aline Pereira Silva
Juliana Borges

14/09

C

Luciana Banach Pucci
Jussara Pereira Mainardes
Carlos Alfredo Dias
Evelyn Rafaela Pereira
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Da Assessoria
Com certeza você já ouviu o
refrão: “Meu lençol dobrado já
tá todo bagunçado e o seu cheiro
no meu quarto tá de brincadeira”.
O sucesso é “Lençol Dobrado” e
os donos do hit – João Gustavo e
Murilo - estarão em Ponta Grossa
neste sábado (14), véspera de
feriado de aniversário da cidade.
A organização leva a assinatura da
Rádio T e MGPRD Produções e
Eventos.
A apresentação será na Sede
Campestre do Clube Ponta-Lagoa (Avenida Visconde de Mauá,

9224 - Colônia Dona Luiza). Os
ingressos estão sendo vendidos
na internet por meio do site www.
ingressonacional.com.br. Eles também podem ser encontrados nos
seguintes pontos de venda: na sede
do Clube e Life Academia (Rua
Balduíno Taques, 777).
Vindos do Mato Grosso do Sul,
a aposta nos artistas vem pelos trabalhos que já realizavam na área de
composição. Músicas feitas por eles
foram gravadas por nomes como
Maiara e Maraísa, Jorge e Mateus,
Luan Santana, Wesley Safadão,
Léo Santana, George Henrique e
Rodrigo, entre outros.

Eduardo Franco Bonin,
Luiz Carlos Iung, Vinicius
Ribeiro, Jaque Gomes

16/09

Veridiana Isabel Bizaia
Amilton C. Oliveira Filho
Adriano Mello
Cris Shelyda Cavallari
Fernanda Rocha
Josiane de Fátima Ramos
Jose Otavio Nocera
Geovane Luiz Hey
Alexander Ruchert
Celmira Mello Costa
Lorena Kawa
Valeria Camargo

