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Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

Divulgação / Prefeitura de Carambeí

6.120 pessoas atingidas pelo temporal de granizo

Carambeí se ergue

PEDRAS de gelo eram enormes

Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Divulgação

Divulgação / Norma Schwartz Los

Secretário Sandro Alex traz ajuda a Carambeí

prefeito Blum fala com moradores de casas atingidas

Os temporais, com granizo e rajadas de vento, que ocorreram no começo da noite de quarta-feira (18), deixaram estragos em várias cidades dos Campos Gerais. Uma das
mais atingidas foi Carambeí, onde segundo o coordenador do Posto de Bombeiros Comunitários de Carambeí, sargento Francisco de Assis Rutes, cerca de duas mil famílias
foram diretamente atingidas, somando 6.120 pessoas [(informações atualizadas na tarde de sexta-feira (20)]. Nestes casos, o problema maior foi o destelhamento das casas, o
que deixou 21 famílias desabrigadas (que foram para o abrigo provisório) e 112 famílias desalojadas (que foram para casa de amigos e parentes).
Essa situação foi constatada pessoalmente pelo secretário de Estado da Infraestrutura e Logística, Sandro Alex (PSD), que esteve na manhã de sexta-feira (20) com o
prefeito Osmar Blum Chinato, em seu gabinete, na companhia do chefe de Gabinete da Prefeitura de Carambeí, Márcio Taques, e integrantes da Defesa Civil. Do Governo do
Estado, Sandro trouxe o comprometimento do governador Carlos Massa Ratinho Junior, de ajudar Carambeí no que for preciso, nesse primeiro momento com 10 mil chapas
de fibrocimento e 100 colchões.
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vem aí a primavera

Nova estação
chega nesta
segunda-feira

com recursos próprios

Capela mortuária é entregue em Tibagi
Divulgação

Nesta segunda-feira (23),
as 4h50 horas, começa a Primavera - estação considerada
por muitos como a mais bonita
do ano, por conta das paisagens
típicas do período. Nesta época
do ano é comum a florada de
diversas espécies de plantas, o
que deixa cenários tanto rurais,
como urbanos, mais coloridos e
página 5
agradáveis.

Aliel pede
votação do
fim do foro
privilegiado
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reforma custou R$ 160 mil dos cofres da Prefeitura de Tibagi

59 anos de capal
Divulgação / Arquivo Capal

Autorizada
obra da nova
rodoviária
de Castro

página 3

Foi oficialmente entregue
na terça-feira (17), a obra que
reformou e modernizou a Capela
Mortuária do Cemitério Municipal, em Tibagi. O investimento
de R$160 mil, é proveniente dos
recursos próprios da Prefeitura,
através de um impositivo da
Câmara Municipal. O prefeito
Rildo Leonardi e a vice-prefeita
Helynez Santos Ribas, compareceram à cerimônia. Também
marcaram presença na entrega
o presidente da Câmara Municipal, Enio Antunes, os vereadores
Cila Pavesi, Elizeu Cortez e
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Jorge Cardoso.

PMS SEGUEM PISTAS DE ROUBO E DESCOBREm DROGAS

Médica tem casa assaltada
Divulgação

página 3

Câmara de
castro aprova
'Auxílio Atleta'

Divulgação

vista aérea da unidade da Capal em Arapoti

No dia 19 de setembro de 1960, das mãos de
21 produtores rurais holandeses surgia a Capal, no
município de Arapoti (PR). Atualmente a cooperapágina 5
tiva tem mais de 3 mil associados.

mais de 8 kg de maconha apreendidos

A residência de um médica
foi alvo da ação de criminosos
na manhã de quinta-feira (19).
A proprietária da casa e a
empregada doméstica foram
rendidas, tiveram as mãos
amarradas, e trancadas dentro
de um dos cômodos da casa.
Durante a busca pelos ladrões,
policiais descobrem grande
quantidade de droga. página 7

deputado Plauto Miró

r$ 815 mil para castro

Plauto indica
aplicação de
R$ 3 milhões
O 2º Grupamento do
Corpo de Bombeiros, sediado em Ponta Grossa,
deverá ser contemplado
com recursos da ordem de
R$ 3 milhões do Governo
do Estado, para a aquisição
de novos equipamentos de
combate a incêndio, socorro e resgate, de acordo
com o deputado Plauto
Miró Guimarães Filho. Para
Castro serão R$ 815 mil em
página 3
equipamentos.
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REVELAÇÕES DE PRIMAVERA

EDITORIAL

Aos primeiros raios de sol
com perfume de flor
o gosto do teu gosto é real
sim, de você brota o amor

6.100
O número não é extato, pode ser para mais,
ou para menos, mas o estrago provocado pela
chuva forte e granizo que caiu em Carambeí,
no início da noite de quarta-feira (18), alcançou 6.100 pessoas. Se a população do município é de pouco mais de 23 mil, dá para se
ter noção do tamanho do problema. Ninguém
espera uma situação dessas, mas quando ela
chega, é que damos conta de como somos
frágeis. Carambeí vai se levantar, nós sabemos, mas o prejuízo também será alto. Ajudar, nesse momento, é o melhor a ser feito.

Sinto-te no canto do pássaro
na brisa que toca o corpo meu
entre nuvens e raios de sol
o sonho é meu e teu
A pureza que vem de você
oculta na amarga vida
sobressai entre o ser ou
não ser tentando esquecer
a hora da ida
O hoje é real
e é aqui e agora
não tenho pra onde fugir
porque tudo aflora.
RODOLFO ANDRADE

Será que a Fisioterapia está
preparada para melhorar seu
desempenho no trabalho?

Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Arte do Rio Iapó

Arte é uma maneira do
ser humano expressar seus
sentimentos e as suas emoções, por meio de diversas
formas, seja pela música, que
se constitui na combinação de
vários sons e rítmos.
Outra forma é a fotografia, um dicionário visual.
Esta foto que ficou atrás

DESESPERADOR
Um audio com tom desesperador feito pelo prefeito
de Carambeí, Osmar Blum,
e disparado no aplicativo de
WhatsApp, perto das 20 horas
de quarta-feira (18), revelava
o tamanho que foi o estrago
decorrente da chuva de granizo
no município. Um pedido que
teve resposta rápida do carambeiense, não só de sua equipe,
que mostrou o quanto é solidário nesses momentos difíceis.
6.100
Além das 6.100 pessoas
atingidas de alguma forma em
Carambeí, dezenas de carros
tiveram suas latarias amassadas com o tamanho das pedras
de gelo. Um prejuízo incalculável que ainda vai dar muita dor
de cabeça.

de uma câmera fotográfica,
é um flagrante que exalta a
história nostálgica do Trem
Maria - Fumaça, lembra a
biografia da empresa Kugler
Artes Gráficas, a arte fotográfica de Carlito Kugler e a
literatura da cidade dos tropeiros que nasceu do alagado
das águas do Rio Iapó.

BLUM PERCORRE
Na quinta-feira (19), à
tarde, o prefeito Blum visitou algumas áreas afetadas e
conversou pessoalmente com
moradores. Quis demonstrar
sua solidariedade, e dizer que o
município está empenhado em
restabelecer a vida normal de
cada morador, e que não está
medindo esforços para isso.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

PLAUTO COM TUDO
Sem fazer barulho desde
que assumiu seu oitavo mandato, inclusive chegando a se
afastar por alguns dias para

A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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E CASTRO?
Já para os bombeiros de
Castro, foram pedidos equipamentos de proteção respiratória, um caminhão (ABT), uma
ambulância, e um desencarcerador hidráulico. Os maquinários totalizam investimento de
R$ 815 mil.
MEU ASFALTO
Não pegou nada bem para
o prefeito de Castro, Moacyr
Fadel, o recapeamento asfáltico feito em frente e na lateral
de sua casa. A obra que contempla também outras ruas
do Bairro Morada do Sol e na
Francisco de Assis Andrade,
tem investimentos da ordem
de R$ 622.314,10. Se por
lá, vai tudo bem obrigado,
outras ruas que necessitam
de pavimento asfáltico terão
que esperar. Estaria faltando
dinheiro.

A forma como pensamos e lidamos com a dor e a doença é importantíssima e define em muitos casos qual
a gravidade dos sintomas e o quanto
estes processos podem atrapalhar
nossa vida pessoal e desempenho no
trabalho. Na prática diária em consultório fica claro que pacientes com atitudes positivas costumam ter sintomas
mais amenos do que pacientes com
atitudes negativas em relação à patologia ou mesmo em relação à vida.
É fato que aprender a lidar com
situações de dor e de diagnósticos
complexos não é diferente de lidar
com situações difíceis no trabalho ou
na vida pessoal. Os mecanismos mentais que temos que desenvolver são
os mesmos, olhando para o problema
como um desafio a ser vencido e não
uma barreira intransponível.
Apesar de enxergarmos estas
situações de nossas vidas como se
fossem muito diferentes, nosso sistema nervoso entende como processos de soluções de problemas muito
parecidos, e o que realmente difere
é o nível de ansiedade e expectativas
que alimentamos. Isto faz com que
algumas situações sejam muito piores
do que outras.
A depressão também é um fator
que leva à piora dos sintomas de
qualquer quadro ortopédico pela
baixa taxa de liberação de serotonina
e outros neurotransmissores, o que
diminui o limiar de dor, fazendo com
que sintomas leves se intensifiquem.
Um exemplo disso é o que ocorre na
fibromialgia, patologia na qual três
fatores são importantes para seu
diagnóstico: dores itinerantes, sedentarismo e depressão.
Se levarmos em conta que a atividade física de baixa intensidade,
como fazer 30 minutos de bicicleta
ergométrica, já demonstra resultados
equivalentes hoje à medicação antidepressiva, e que com esta simples solução já estaremos atuando sobre os
três fatores. Desta forma, podemos
concluir que o maior obstáculo deste
tipo de patologia é a inércia a ser vencida. Em alguns casos a medicação
com controle de prescrição médica é
importante para este impulso inicial,
mas com o tempo, é imprescindível
que a medicação seja gradativamente
sendo diminuída e as atividades físicas sirvam como potencializadoras
da psicoterapia, fisioterapia e outras
terapias que possam ser indicadas
dependendo de cada caso.
Movimentar seu corpo três a quatro vezes por semana traz benefícios
sobre os Sistemas Circulatório, Endócrino, Respiratório, Urinário, Digestório, ou seja, praticamente todos, mas
não se engane, seu Sistema Musculoesquelético precisa de movimentação
diária. A cartilagem articular necessita
de movimento para se nutrir e lubrifi-
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Temperatura
21

Umidade

ºC

10 ºC

95%
25%

Sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado, com chuva a qualquer hora.

21/09

15

ºC

10 ºC

95%
70%

Chuvoso durante o dia e á noite.

Domingo
22/09

16 ºC
9 ºC

95%
76%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Segunda
23/09

REDAÇÃO

car, os músculos requerem movimento
para manterem todo o seu potencial de
mobilidade, flexibilidade e a drenagem
dos tecidos a sua volta e com tudo isso
seus ossos recebem mais cálcio, evitando assim a osteoporose.
O Burnout é uma outra síndrome
que vem sendo diagnosticada com frequência e se traduz no esgotamento
do indivíduo em relação ao trabalho.
Em muitos aspectos pode se confundir com um quadro depressivo ou de
fibromialgia, mas neste caso, o sintoma se apresenta principalmente em
relação às questões do trabalho, um
sentimento de exaustão contínua.
Pensando dessa forma, diagnósticos extremamente complicados num
primeiro momento, podem se tornar
problemas simples. É só entendermos todos os aspectos da doença,
fragmentarmos em pedaços como
pequenos problemas, os quais terão
uma solução mais simples do que se
olharmos para o todo.
Neste caso, a avaliação por uma
equipe multidisciplinar pode ser a
melhor saída. Olhar para cada parte
do problema é complexo para um
único profissional, mas quando o
médico avalia, diagnostica e medica;
o psicólogo analisa e trata questões
que podem vir de outras áreas da vida
ou até da infância; o fisioterapeuta
analisa questões biomecânicas-posturais que podem gerar sobrecarga em
articulações e músculos; o acupunturista analisa e trata desequilíbrios
energéticos, ajudando na regulação
de hormônios e neurotransmissores;
o quiropraxista ajusta as articulações
e, por fim, a nutricionista reequilibra
a dieta, o resultado do tratamento é
sempre mais eficiente.
Hoje contamos ainda com a visão
da psicossomática, que é uma abordagem aplicável em qualquer área da
saúde. Na Fisioterapia tratamos principalmente de questões emocionais
ligadas a memórias de eventos que
estejam gerando dores físicas. Na
avaliação é possível o fisioterapeuta
verificar se existe alguma associação
que o cérebro esteja gerando entre
a memória de um evento e alguma
sensação física. Este processo não
é consciente, portanto, o paciente
não escolhe ter a dor ou doença. O
trabalho do fisioterapeuta é dissociar a memória da sensação física, a
partir deste momento, e caso ainda
haja incômodo psíquico, é indicado o
acompanhamento do psicólogo. Nesta
situação, a continuidade do trabalho
do fisioterapeuta é voltada novame nte
para questões ortopédico-posturais.
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cuidar de sua saúde, o deputado Plauto Miró Guimarães
Filho (DEM) surpreendeu
nessa semana e retornou com
tudo. Diante da oportunidade
aberta pela Casa Civil, por
meio do secretário Guto Silva,
apresentou as demandas da
corporação. De acordo com
o protocolo encaminhado, os
quarteis de Ponta Grossa deverão receber dois caminhões,
sendo um Auto Bomba Tanque
(ABT) e outro Auto Bomba
Tanque e Resgate (ABTR).

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

* Claudio Cotter

15 ºC
7 ºC

92%
67%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 19/09/2019
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PARA CASTRO O MONTANTE É DE R$ 815 MIL

Plauto indica aplicação de R$ 3 mi
Divulgação

Recursos serão
usados para
compra de
equipamentos
de unidades de
Castro e PG
Da Assessoria
O 2º Grupamento do
Corpo de Bombeiros, sediado
em Ponta Grossa, deverá ser
contemplado com recursos
da ordem de R$ 3 milhões
do Governo do Estado, para
a aquisição de novos equipamentos de combate a incêndio,
socorro e resgate. O valor, destinado para investimentos, vai
melhorar a estrutura de atendimento dos quarteis de Ponta
Grossa e Castro.
Seguindo uma nova prática
administrativa, o governador
Ratinho Júnior vem pedindo aos
representantes das cidades e
regiões que apontem os setores
ou áreas que necessitam de atenção imediata. Diante da oportunidade aberta pela Casa Civil,

Demandas ocorrem diante da oportunidade aberta pela Casa Civil

por meio do secretário Guto
Silva, o deputado Plauto Miró
Guimarães Filho apresentou as
demandas da corporação.
“Eu já havia recebido do
comandante do 2º Grupamento, Ten-Cel Carlos Alberto
de Oliveira, pedidos no sentido
de tentar a liberação de recursos para ampliar a estrutura
de atendimento. Estou feliz e
grato por essa oportunidade”,
afirmou Plauto.
De acordo com o protocolo
encaminhado à Casa Civil, os

quarteis de Ponta Grossa deverão receber dois caminhões,
sendo um Auto Bomba Tanque
(ABT) e outro Auto Bomba
Tanque e Resgate (ABTR).
Este último está adequado para
combater incêndios provocados por líquidos inflamáveis.
É o primeiro veículo com essa
capacidade na região dos Campos Gerais.
Além disso, está prevista a
compra de uma caminhonete,
duas ambulâncias, equipamentos de proteção respiratória e

dois desencarceradores hidráulicos que é usado, geralmente,
para resgatar vítimas presas em
ferragens. A expectativa é que
sejam aplicados pouco mais de
R$ 2,1 milhões para esse conjunto.
Já para os bombeiros de
Castro, foram pedidos equipamentos de proteção respiratória, um caminhão (ABT), uma
ambulância, e um desencarcerador hidráulico. Os maquinários totalizam um investimento
de R$ 815 mil.

USANDO DA TRIBUNA

Aliel pede votação do fim do foro privilegiado
Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) usou a tribuna
da Câmara dos Deputados como
líder da oposição na quarta-feira
(18), para defender o fim do foro
privilegiado. O parlamentar fez um
apelo aos parlamentares para que
se debata com urgência a questão.
Em maio de 2017, o Senado
Federal aprovou a Proposta de
Emenda Constitucional (PEC)
10/2013 que elimina o foro pri-

vilegiado. A matéria foi para a
Câmara e, apesar de já ter tramitado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e passado
pela Comissão Especial, estando
pronta para votar, ainda não foi
apreciada em plenário.
Por conta disso, Aliel reforçou
ao presidente da Casa, Rodrigo
Maia (DEM), e aos líderes dos
partidos, que o combate à corrupção e aos privilégios não pode
ter cor partidária. “Vemos que
existe uma resistência por parte de

Foi assinada na quinta-feira
(19) a Ordem de Serviço para
a construção do novo Terminal
Rodoviário Municipal, orçado em
R$ 4,8 milhões, com recursos do
Finisa.
A obra será construída na
Avenida Dr. Ronie Cardoso, no
antigo frigorífico municipal que será
demolido. Com 2.979 m² de área
construída e estrutura em concreto
armado, pré-moldado, terá cobertura em estrutura metálica e vidros
temperados. O espaço permitirá
seis guichês para venda de passagens, onze salas para administração, despacho, som, informações
de achados e perdidos, apoio,
DNER, almoxarifado, posto da
Polícia Militar e posto de Assistência Social, além de quatro lanchonetes, seis lojas comerciais, banheiros
nos dois pavimentos, inclusive para
deficientes, lixeira, central de gás,
reservatório com aproveitamento
de águas pluviais. O terminal terá
oito plataformas para ônibus e estacionamento para 30 veículos.
As obras serão executadas
pela Construtora Machado Valente
e iniciam nos próximos dias com
prazo de conclusão de dez meses.
Para o prefeito Moacyr Fadel
Junior, a obra é importante para
a cidade e aguardada há muitos anos. “Vamos investir em um
terminal moderno, com estrutura eficiente para atender às
necessidades dos usuários e das
empresas que fazem o transporte
estadual, interestadual e metropolitano. Estamos felizes em fazer
mais esta obra que há muitos anos
é reivindicada e necessária para o
município”, disse.

protegidos pelo Foro”, disse.
Aliel ainda lembrou a declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Roberto
Barroso, que disse que hoje a
grande maioria dos processos contra poderosos acaba prescrevendo
porque não é possível julgar por
conta do Foro.
“Fica meu apelo àqueles que
querem que o sol brilhe para todos
e mostrem tudo aquilo que está
escondido sob o tapete” finalizou
o parlamentar.

POR UNANIMIDADE

R$ 4,8 MILHÕES

Autorizada
obra da nova
rodoviária

alguns no combate à corrupção. O
próprio nome já diz que o foro é
um privilégio. O que deveria servir
para proteger o cargo eletivo, quem
trabalha em prol da sociedade, na
prática tem protegido bandidos e
corruptos”, afirmou Aliel.
O parlamentar ainda destacou
que o Brasil é um dos países onde
se tem maior número de pessoas
com Foro. Cerca de 60 mil pessoas tem essa proteção. “Muitas
autoridades utilizam do cargo pra
cometer ilícitos e continuam sendo

Aprovado 'Programa Auxílio Atleta'
A Câmara de Vereadores de
Castro aprovou, na tarde de quarta-feira (18), em votação única o
Projeto de Lei 94/2019, de autoria do Poder Executivo Municipal,
que institui no Município o Programa Auxílio Atleta. O objetivo
do programa é valorizar e apoiar
atletas de alto rendimento e amadores, incentivar jovens valores e
desenvolver a prática do esporte
como meio de promoção social.
Para o vereador Maurício
Kusdra, a aprovação do Projeto é
um grande avanço para os atletas
de nosso Município. “Sem dúvidas é um avanço. Nós sabíamos
que em outros municípios já havia
projetos semelhantes e ficamos
muito contentes em aprovar aqui
em Castro também. Infelizmente,
muitos atletas não tiveram esse
apoio, mas agora com esse
auxílio poderemos incentivar a
participação dos castrenses em
campeonatos e competições para
que possam representar a nossa

cidade”, comemora.
Com a execução do projeto,
os atletas e equipes castrenses
que participarem de competições
oficiais representando o Município poderão receber auxílio
para custear o transporte, estadia, alimentação e pagamento da
taxa de inscrição. Porém equipes
profissionais, entidades com fins
lucrativos e atletas que recebam
auxílio financeiro não poderão ser
contemplados pelo projeto.
Demais projetos
Em segunda votação, os vereadores aprovaram outros quatro
projetos. O projeto 88/2019, do
vereador Rafael Rabbers (DEM),
concede título de cidadão honorário para Popke Ferdinand van der
Vinne. O 90/2019, do legislador
Neto Fadel (PTB), dá o nome de
Osmar Henrique Macedo Carneiro à rua do Jardim Samambaia.
O 91/2019, de autoria do parlamentar Joel Fadel (PSDB), dá o

nome de Fidelis Franco Bueno ao
Centro de Informações Turísticas.
Já o 92/2019, também do vereador Joel, nomina de Luiz Nilton
Dallarmi rua do loteamento Alpha
Royal.
Em primeira votação, foram
aprovados os Projetos 93 e
95/2019, ambos do vereador
Joel Fadel, que dá o nome de
Dejame Tolentino Barbosa à rua
do loteamento Alpha Royal e que
dá o nome de Wesley Wisoski
Florêncio para uma via do Jardim
Samambaia. O Projeto 96/2019,
do vereador Neto Fadel, que dá
o nome de Júlio Carneiro Gomes
à rua localizada na localidade de
Africanos e Lavrinha.
Os projetos aprovados em
segunda votação e em votação
única seguem para análise e
sanção do Prefeito Municipal. Já
aqueles que foram aprovados em
primeira votação, precisam ser
apreciados novamente durante a
próxima sessão ordinária.

RECEITAS CONTROLADAS, DIZ SECRETÁRIO

Gobbo presta contas na Câmara
A Câmara Municipal de Castro
realizou na tarde de quarta-feira
(19), audiência pública de apresentação das metas fiscais do Poder
Executivo referente ao segundo
quadrimestre de 2019. Na oportunidade, o secretário de Planejamento e Desenvolvimento Urbano,
Emerson Fadel Gobbo, apresentou
para os vereadores as receitas e
despesas da Prefeitura nos meses
de maio a agosto de 2019.
Gobbo comemorou os números alcançados pela Prefeitura até

o momento e destacou a importância da prestação de contas para
os vereadores. “Nossa avaliação
é bastante positiva, uma vez que
temos nossas receitas controladas,
receitas com pessoal abaixo do
limite mínimo que é de 51,3% e as
nossas finanças estão indo muito
bem”, avaliou.
A audiência foi presidida pelo
vereador presidente da Comissão
de Finanças e Orçamento (CFO),
Antonio Sirlei (DEM).
Além do presidente da CFO e

do secretário municipal, participaram da audiência pública o vereador
secretário da CFO, Paulo César
de Farias (PPS), a vereadora presidente da Câmara, Fátima Castro
(MDB), funcionários da Prefeitura
e o público presente.
Audiência da Saúde
Na próxima quarta-feira (25),
às 16 horas, será a vez da secretária de Saúde, Maria Lidia Kravutschke, participar de audiência
pública na Câmara.

MAIA DEBATE PPP'S
O presidente da Câmara
dos Deputados, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) estará em
Curitiba nesta segundafeira, 23, em Curitiba, para
debater parcerias públicoprivadas na Assembleia
Legislativa. A sessão especial reúne deputados estaduais e federais e o ponto
principal da pauta é o novo
marco regulatório sobre
recursos privados em obras
públicas.
PPP'S II
A sessão foi tratada pelo
presidente da Assembleia,
Ademar Traiano (PSDB) e o
deputado Rubens Bueno (Cidadania) na semana passada
durante encontro com Rodrigo
Maia em Brasília. “Achei importante trazer esta discussão, pois
essa pauta virá no futuro para
o plenário da Assembleia. Os
deputados precisam aprofundar
o debate sobre esse projeto”,
disse Traiano
PREFEITOS
Em reunião da executiva
nacional, o PL decidiu ter
candidatos a prefeitos nos
maiores colégios eleitorais dos
estados em 2020. No Parana,
a deputada Christaine Yared
vai disputar a prefeitura de
Curitiba; em Foz do Iguaçu, o
deputado Fernando Giacobo
será o candidato a prefeito; em
Pato Branco, será o empresário Robson Cantu. O partido
deve definir as candidaturas
em Londrina, Maringá, Ponta
Grossa, São José dos Pinhais
e Cascavel. "Na maioria das
cidades, vamos na cabeça e
chapa em alguns casos, com
aliança, teremos candidatos
a vice", disse Giacobo, presidente estadual do partido.
PELA INFLAÇÃO
O Ministério da Economia
acabou com as especulações.
Em nota, adiantou que o salário minimo e BPC (benefício
de prestação continuada) serão
corrigidos pela inflação e não
estarão no pacote de desindexação. "Está fora de discussão", disse o secretário adjunto
de Fazenda, Esteves Colnago.
VENDAS EM ALTA
Superou as expectativas, diz
o governo federal. Em quatro
dias, entre 6 e 9 de setembro,
as vendas no varejo registraram
crescimento nominal de 12%. É
o resultado da Semana do Brasil que faz promoções e descontos nas 4,5 mil empresas dos
setores varejista, imobiliário, de
publicidade e de comunicação
participam da campanha
PENTE FINO
O TCE vai fazer um pente
fino na prestação de contas
do pagamento de diárias a

Divulgação / Gustavo Lima/Agência Câmara

vereadores no Paraná. A operação vai checar a participação
de vereadores em eventos no
Paraná e em outros estados.
Além da análise das informações prestadas pelas próprias
câmaras de vereadores, serão
escolhidas as cidades que terão
as fiscalizações in loco.
PARANÁ MAIS VERDE
Nesta segunda-feira, 23,
o Estado lança o Programa
Paraná Mais Verde que, entre
outros projetos, prevê a implantação de novos viveiros na
escolas de educação especial e
nas prisões, criação de hortas
urbanas comunitárias e jardins
de mel nas escolas e nas áreas
disponíveis dos municípios e
a rearborização das cidades e
das áreas rurais.
FUNDEB
O senador Flávio Arns
(Rede-PR) insiste que é necessário um pacto pela educação,
com uma discussão profunda
sobre o novo Fundeb cuja prorrogação é alvo de duas propostas de emenda à Constituição
em tramitação no Senado. Pesquisa da Organização para a
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico aponta que o investimento brasileiro na educação
ainda é pequeno em relação
aos países considerados mais
desenvolvidos.
PODEMOS MUITO
O Podemos incorporou
o PHS e passou de 11 para
17 deputados. No Senado, o
partido de Alvaro Dias terá
senadores, a terceira maior
bancada, atrás apenas do MDB
e do PSDB. A sigla negocia a
incorporação de outro partido,
o PMN, com três deputados.
CONGRESSO EM FOCO
O senador Alvaro Dias
(Podemos - 2º lugar) e o deputado Felipe Francischini (PSL3º lugar) - categoria popular; e
deputado Aliel Machado (PSB
- 14º lugar) - votação dos jornalistas - foram os paranaenses
melhores colocados no Prêmio
Congresso em Foco dos melhores parlamentares em 2019 no
Congresso Nacional.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Sandro Alex e Defesa Civil com prefeito Blum

Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Na tarde de quinta-feira, filas em busca de lonas

Ajuda chegava a todo momento

6.120 PESSOAS ATINGIDAS COM A CHUVA DE GRANIZO EM CARAMBEÍ

Estado destina 10 mil telhas e colchões
Divulgação / Prefeitura de Carambeí

Donativos
podem ser
encaminhados
para o CRAS
Novo Horizonte
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Prefeito Osmar Blum esteve em algumas casas, conversando com moradores

Divulgação

Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Carambeí - Os temporais,
com granizo e rajadas de vento,
que ocorreram no começo da
noite de quarta-feira (18), deixaram estragos em várias cidades dos Campos Gerais. Uma
das mais atingidas foi Carambeí,
onde segundo o coordenador
do Posto de Bombeiros Comunitários de Carambeí, sargento
Francisco de Assis Rutes, cerca
de duas mil famílias foram diretamente atingidas, somando 6.120
pessoas [(informações atualizadas na tarde de sexta-feira (20)].
Nestes casos, o problema maior
foi o destelhamento das casas,
devido à queda de granizo, o que
deixou 21 famílias desabrigadas
(que foram para o abrigo provisório) e 112 famílias desalojadas
(que foram para casa de amigos
e parentes).
Essa situação foi constatada
pessoalmente pelo secretário
de Estado da Infraestrutura e
Logística, Sandro Alex (PSD),
que esteve na manhã de sextafeira (20) com o prefeito Osmar
Blum Chinato, em seu gabinete,
na companhia do chefe de Gabinete da Prefeitura de Carambeí,
Márcio Taques, e integrantes da
Defesa Civil. Do Governo do
Estado, Sandro trouxe o com-

Sargento Rutes, coordenador

Telhas já estão a disposição das famílias cadastradas

prometimento do governador
Carlos Massa Ratinho Junior, de
ajudar Carambeí no que for preciso, nesse primeiro momento
com 10 mil chapas de fibrocimento e 100 colchões.

estavam bastante desesperadas
por causa do ocorrido, alguns
perderam tudo devido às telhas
quebradas, estavam amedrontados, o que é normal, nessas situações de calamidade as pessoas
entram em pânico”, destacou o
sargento Rutes. Desde então, e
até na tarde de sexta-feira (19),
o ritmo de trabalho era intenso.
Na noite em que ocorreram
os temporais, foram atendidas
inúmeras famílias, com a distribuição de lonas, para ajudar

Momento da chuva
Era por volta das 20 horas
de quarta-feira (18) quando a
Defesa Civil de Carambeí foi
acionada pelos moradores, que
pediam ajuda, bastante assustados com a situação. “As pessoas

na proteção de móveis e utensílios domésticos, em alguns
casos, a própria cobertura da
casa. Também foram iniciados
os cadastros das famílias, para
posteriores doações, e houve o
encaminhamento geral dos trabalhos. “Num primeiro momento
nós organizamos o pessoal que
estava aqui, muitas pessoas vieram para informar os estragos
e para pedir ajuda, demos início
ao cadastramento deles, entregamos lonas e fizemos algumas

visitas, para deixar lona em pontos onde houve destelhamento, e
para verificar possíveis situações
de risco” explica Rutes.
Na
quinta-feira
(19),
os integrantes do Corpo de
Bombeiros e Defesa Civil do
município, juntamente com os
voluntários, deram continuidade
aos trabalhos. Até no final da
tarde haviam sido distribuídos
75 rolos de lona de 100 metros
cada, o que segundo informações, atenderia cerca de 750
famílias. Também foi cadastrado
um número grande de famílias,
tanto para a entrega imediata
de lona e de outros donativos,
como para a aquisição de telhas,
para a solução definitiva do problema, conforme explicaram o
prefeito de Carambeí e o sargento Rutes. “Estamos fazendo
esse levantamento para que
possamos adquirir o número de
telhas de acordo com a necessidade de todas as famílias afetadas, para isso, inclusive, vamos
tentar ajuda junto ao governo do
estado”, destacou Blum. Rutes,
por sua vez, lembrou que neste
caso, por meio do decreto de
situação de emergência, a gestão municipal pode conseguir
tanto a liberação de verba, dos
governos estadual e federal,
como a dispensa de licitação
para a compra das telhas.
Na sexta-feira (20), ainda
houve distribuição de lonas e de
donativos, assim como a continuidade dos cadastramentos de
famílias afetadas. A reportagem
novamente ouviu o sargento
Rutes, que atualizou as informações. Segundo ele, o ritmo
dos atendimentos diminuiu no
terceiro dia, porque um número
bem menor de moradores viram
em busca de ajuda. “Hoje doamos mais alguns metros de
lona, e continuamos os cadastros gerais, mas o ritmo foi bem
menos intenso. Agora iremos
concluir os cadastros, assim
como as visitas, para verificar a
real necessidade da distribuição
das telhas”, destaca.
O cadastro das famílias que
necessitam de lonas e a entrega
das mesmas estão sendo feitos
no Posto da Defesa Civil de
Carambeí, já o cadastro para o
recebimento dos demais donativos devem ser realizados no
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Novo
Horizonte (atrás do posto de
bombeiros). Vale destacar que
cada família cadastrada terá
direito a 20 telhas.

Doações
Além das doações de 10 mil
chapas de fibrocimento e de 100
colchões ao município de Carambeí, realizadas na sexta-feira (20)
pelo governo do estado, outras
doações estavam chegando a
todo momento, de empresas e
de moradores da própria cidade
e da região. Também foram disponibilizados, voluntariamente,
caminhões para o transporte de
produtos doados.
Quem desejar ajudar pode
direcionar donativos ao CRAS
Novo Horizonte. De acordo
com a diretoria geral na Secretaria Municipal de Assistência
Social, Cleonice Hornes Langa,
a prioridade neste momento são
as telhas, colchões, material de
higiene e alimentos não perecíveis. Também há informações disponíveis sobre a necessidade das
doações no site da Prefeitura.
Para Blum, que esteve visitando pessoalmente algumas
famílias atingidas, as doações feitas até agora fizeram a diferença,
diante da situação emergencial.
“Algumas cidades da região estão
ajudando, e o pessoal de Carambeí também está sendo muito
solidário, a comunidade está de
parabéns, por estar se unindo para
ajudar o próximo neste momento
difícil pelo qual muitos moradores
estão passando”, ressaltou.
As pessoas que ficaram
desabrigadas por conta dos
temporais foram encaminhadas
para o ginásio da Escola Municipal José Pedro Novaes, onde
receberam colchões, água e alimentos para permanecerem até
que tenham condições de retornar as suas casas.
Veículos atingidos
No município de Carambeí,
muitos carros também sofreram
avarias, devido à queda de granizo. Segundo o prefeito, todos
aqueles que estavam com seus
veículos fora da garagem e/ou de
abrigo, acabaram tendo algum
tipo de prejuízo.
Moradora
A reportagem do Página
Um News também falou com a
proprietária da Granja Bela Vista,
Norma Schawartz Los, localizada
na estrada para Catanduvas, a um
quilômetro da rodovia PR 151.
Segundo ela, cem por cento do
telhado de sua granja foi afetado,
e será necessário trocá-lo por
inteiro.
* Com Redação

NESTE SÁBADO, PELO PARANAENSE DE FUTSAL

Caramuru tem páreo duro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O Novo Caramuru Futsal irá
enfrentar o Ivaiporã neste sábado
(21), pelo Campeonato Paranaense de Futsal – Serie D. Desta
vez os castrenses jogam em casa,
contra os líderes do grupo. A
partida está marcada para as
20h30, no Ginásio Padre José

Pagnacco.
Para o técnico Ademir Ataíde
Junior, a expectativa é de vitória.
“Esperamos vencer para chegar à próxima classificação. No
momento estamos com sete pontos, ou seja, uma pontuação bem
equilibrada. Como todos ainda
têm dois ou três jogos para finalizar, todos têm condições de se
classificar”, destacou.
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COM RECURSOS PRÓPRIOS

Capela mortuária
de Tibagi é entregue
para a população
Reforma
custou R$ 160
mil aos cofres
do município

Reforma resolveu problemas importantes, disse o prefeito Rildo

ARAPOTI

Capal completa 59 anos de história

Da Assessoria
Divulgação

Tibagi - Foi oficialmente
entregue na terça-feira (17) a
obra que reformou e modernizou a Capela Mortuária
do Cemitério Municipal, em
Tibagi. O investimento foi
de R$160 mil, com recursos próprios da Prefeitura,
através de um impositivo da
Câmara Municipal. O prefeito
Rildo Leonardi e a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas,
compareceram à cerimônia.
Também marcaram presença
na entrega o presidente da
Câmara Municipal, Enio
Antunes, os vereadores Cila
Pavesi, Elizeu Cortez e Jorge
Cardoso.
Prefeito Rildo ressaltou
que a revitalização resolveu
problemas importantes no

Divulgação / Arquivo Capal

Da Assessoria

Mais moderna e confortável

local. “É muito importante
essa preocupação do legislativo com obras como essa.
Visamos modernizar a capela,
amenizando um dos principais
problemas que era o calor e
transformando um ambiente
com um pouco mais de conforto, para o momento tão
difícil que as famílias e amigos
passam quando perdem seus
entes queridos”, disse.
O projeto de revitalização
contemplou a troca da cobertura, por telhas termo acústicas e o aumento do pé direito
do prédio, que melhorou a
ventilação do espaço. Os
quartos e a cozinha ganharam

uma subdivisão e foram separados. A fachada também foi
modernizada.
Capelas mortuárias
pelo município
Desde 2017, a administração municipal já entregou
outras duas capelas mortuárias, a do distrito de Caetano
Mendes, que foi construída,
e a da localidade de Pinheiro
Seco que foi revitalizada.
Também já está em construção uma capela mortuária na
localidade de São Bento, que
irá atender os moradores do
distrito de Alto do Amparo e
arredores.

Arapoti - No dia 19 de
setembro de 1960, das mãos de
21 produtores rurais holandeses
surge a CAPAL, no município
de Arapoti (PR). Atualmente a
cooperativa tem mais de 3 mil
associados, distribuídos em 14
unidades de negócios, nos Estados do Paraná e São Paulo.
A cooperativa atua nos segmentos de grãos, leite, café e
carne suína. A cadeia agrícola
responde por cerca de 70% das
operações, produzindo mais de
640 mil toneladas de grãos por
ano, com destaque para soja,
milho e trigo. Além disso, o segmento corresponde a uma área
que ultrapassa 140 mil hectares
nos dois Estados.
Já em relação ao leite, o
volume negociado mensalmente
pela CAPAL é de 9 milhões de
litros, proveniente de 360 produtores. O setor, por sinal, apresenta os melhores criadores e
expositores da raça Holandesa do
Brasil, com alta qualidade genética, rica alimentação e excelência
no manejo.
O crescimento também é

Vista aérea da unidade da Capal em Arapoti
demonstrado na suinocultura. A
cooperativa obteve crescimento
de 13% na comercialização do
produto, em 2018, em relação ao
ano anterior, chegando a 27.489
toneladas de suínos vivos.
O recente investimento na
aquisição de uma cafeeira em
Pinhalão (PR) também comprova
o crescimento da Cooperativa,
que passa agora a atender a seus
cooperados em toda a cadeia produtiva do café, inclusive na comercialização.
Para a comercialização dos
três segmentos junto à Frísia e
Castrolanda, a cooperativa de
Arapoti trabalha via intercooperação, com a Unium. Pelo sistema,

são beneficiados – além de fornecimento para grandes players
– a carne suína Alegra; o trigo
Herança Holandesa e Precisa; e o
leite Herança Holandesa, Colaso
e Naturalle.
Ainda sob a marca CAPAL
estão a produção de ração para
cães, aves, suínos e bovinos,
de suplementos minerais para
bovinos e de sementes de soja e
trigo.
Com faturamento bruto elevado em 18% (R$ 1,4 bilhão) e
investimento com um acréscimo
de quase 300% (R$ 61 milhões),
ambos em 2018, a CAPAL se consolida como uma das mais importantes cooperativas do Brasil.

VEM AÍ A PRIMAVERA

Nova estação chega nesta segunda
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Nesta segunda-feira (23), as
4h50 horas, começa a Primavera
- estação considerada por muitos
como a mais bonita do ano, por
conta das paisagens típicas do
período, pela florada de diversas
espécies de plantas, o que deixa
cenários tanto rurais, como urbanos, mais coloridos e agradáveis.
Também é característica da
Primavera o aumento gradativo
das temperaturas. De acordo
com o metereologista do Sistema Meteorológico do Paraná
(Simepar), Samuel Braun, principalmente em regiões de maior
altitude, como é o caso de Castro
e cidades dos Campos Gerais,
ainda é comum a ocorrências de
temperaturas baixas, como na
casa dos 10 graus, até em meados do mês de outubro, depois,
os dias vão ficando mais quentes,
até que se alcancem as temperaturas típicas do verão. “É uma
região que ainda pode sofrer com
ondas de frio, porém, menos freqüentes”, destaca ele.
Também é típica da temporada, maior presença de chuva

do que ocorre no inverno. “As
máximas podem não ser tão altas
ainda, mas a umidade é muito
maior do que no inverno, também é muito comum as chuvas
de final de tarde, graças ao aquecimento, além disso, o risco de
acontecerem temporais é muito
maior”, descreve Samuel.
Saúde
Nesta época do ano pessoas
que sofrem com rinite costumam
ser castigadas. O contato com
o pólen geralmente provoca a
inflamação da mucosa nasal,
causando todos os demais sintomas, que já são bem conhecidos.
A reportagem ouviu o médico
castrense Matilvani Moreira, que
falou a respeito do problema, e
explicou que a melhor orientação
neste caso, é evitar o contato. “A
renite sazonal, como nós chamamos, que é essa geralmente
ocorrida nesta época do ano, é
um sintoma alérgico. Quem tem
esse problema, vai desenvolver a
alergia quando entrar em contato
com substâncias como o pólen,
porém, também pode acontecer
de a pessoa ser alérgica a ácaros,
por exemplo, e aí tem que evitar

a poeira doméstica, em tapetes,
bichos de pelúcia ou outros objetos. O fato é que não tem cura,
quando possível, deve-se mesmo
evitar o contato”, destaca.
Matilvani também explica que
quando o problema da rinite já
foi comprovado e se repete anualmente, pode-se fazer uso do
mesmo medicamento já indicado
por profissional anteriormente. Já
quando os sintomas aparecem pela
primeira vez, ou quando ainda não
se obteve laudo médico, o correto é consultar um profissional,
e não a automedicação. “Esse é
um problema que grande parte da
população tem, mas os sintomas
às vezes são muito parecidos com
os de um resfriado, porém, o resfriado é causado por um processo
inflamatório viral, e a rinite, geralmente é um processo alérgico, ou
seja, cada um exige uma medicação diferente”, ressalta.
Por fim, o médico alertou
para a importância de se evitar a
variação brusca de temperatura,
como, com o uso do ar condicionado, por exemplo, de evitar o
tabagismo e de hidratar sempre
a mucosa nasal, através da aplicação de produtos adequados.

EM CASTRO

5º Esquadrão realizou ações militares
Da Assessoria
De 16 a 19 de setembro, o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado recebeu os Tiros-de-Guerra
05/001 de Cambará e o 05/007
de Jacarezinho, ambos sediados
no estado do Paraná.
Durante esse período, os 86
atiradores participaram de 'Exercício de Curta Duração', onde

receberam instruções e executaram oficinas de Orientação
Noturna e Diurna, Tiro de Fuzil
7,62 mm, Progressão Diurna e
Noturna, Pista de Cordas e Fortificação em Campanha.
O objetivo desse exercício foi
promover a interação direta destes atiradores com as atividades
operacionais que um combatente
básico desempenha.

Cultos religiosos
No dia 19 de setembro,
o 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado promoveu a realização de cultos religiosos nos
credos católico, evangélico e
espírita.
Os cultos tiveram por objetivo promover um momento de
reflexão espiritual aos militares
da OM.

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

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.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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

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

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

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.
NEWS

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA SIMPLIFICADA
LEBID & CIA LTDA, CNPJ 00.460.494/0001-97 torna público que
irá requerer à Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Jaguariaiva, a Renovação da Licença Simplificada para transporte de resíduos não perigosos implantada R Joao Cava, 33, Sala 01, Jd Capivari,
Jaguariaiva, Pr.

05361-28.2013.8.16.0064 - Ref. mov. 127.1 - Assinado digitalmente por Sonia Cristina Ressetti Dahmer
SÚMULA
DE RECEBIMENTO DA LP - LICENÇA PRÉVIA
DE EDITAL/CITAÇÃO.
Arq: EDITAL

ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A. de CNPJ-MF sob n°
07.609.453/0003-20 torna público que recebeu do IAP, a Licença
Prévia n° 42.993, válida até 05/08/2021, para extração de cascalho na
localidade do Arrozal, na Fazenda São Nicolau, Município de Arapoti,
Estado do Paraná.
�
���������� �� �������������������������������������
����������������

SÚMULA DE RECEBIMENTO
Nilton Carlos de Mello Kravutschke torna público que recebeu do
IAP a LICENÇA DE OPERAÇÃO para suinocultura, instalada em
Tronco - Castro Paraná.

Áries: Mesmo estando com
a razão, pegue leve nas discussões no seu serviço. Se estiver num relacionamento firme,
encare com leveza e bom humor
as manias do seu par. Sensualidade na cama! Cor: verde.

Libra: Seu serviço será
elogiado e esse reconhecimento
poderá chegar aos ouvidos de
pessoas importantes. A dois,
vai sentir que o lance cria raízes e ganha mais qualidade.
Cor: azul.

Touro: Se estiver pensando
em chutar o pau da barraca e
largar o emprego, procure uma
nova colocação antes. Na união,
invista nas conversas e valorize o
tempo em que estão juntos. Cor:
cinza.

Escorpião: Energia redobrada para o serviço. A Lua favorece a resolução de problemas. Se
conhecer alguém que te faça suspirar, é grande a possibilidade de
esse contato virar compromisso,
mas vá com calma. Cor: pink.

Documento assinado digitalmente, conforme MP nº 2.200-2/2001, Lei nº 11.419/2006, resolução do Projudi, do TJPR/OE
Validação deste em https://projudi.tjpr.jus.br/projudi/ - Identificador: PJ5PQ 2ABP8 ZUZC4 CFVSK

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
LEBID & CIA LTDA, CNPJ 00.460.494/0001-97 torna público que
recebeu do IAP, a Licença Simplificada n° 3575 para transporte de
resíduos não perigosos a ser implantada R Joao Cava, 33, Sala 01, Jd
Capivari, Jaguariaiva, Pr.
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³eGDQGRTXHVHHQJUDYLGD´
³4XHPULSRU~OWLPRpUHWDUGDGR´

Sílaba de
“urnas”

4

Eric convida Paloma para ser sua 2XWUDVLQIRUPDo}HVHDSURJUDPDomRFRPSOHWDSRGHPVHU
gar de Camila.
secretária particular. Marcos convence
REWLGDVSHORWHOHIRQH
Jesse Júnior a ir à Bienal. Ramon estraA DONA DO PEDAÇO
nha o convite de emprego de Eric para
Sábado (21/09)
3UHoRV
Paloma. Sofia diz a Alberto que soube
Maria da Paz e Amadeu socorrem !$QWHFLSDGRV5 LQWHLUD H
por Peter que Eric ofereceu trabalho
Chiclete. Maria alerta Vivi, que visita
para Paloma. Alberto conta a Marcos
o ex-namorado no hospital. Chiclete 5 SHVVRDVDSDUWLUGHDQRV 
que Eric quer se vingar dele. Gabriela
é rude com Vivi. Vivi aceita o anel de !1RVWHDWURV GXDVKRUDVDQWHVGHFDGDDSUHVHQWDomRFDVRDLQGD
aceita o pedido de namoro de Vicente. &RUULJLQGRYHOKRVGLWDGRV
noivado de Camilo. Régis apresenta HVWHMDPGLVSRQtYHLV 5
³2V~OWLPRVVHUmRRVGHVFODVVL¿FDGRV´
LQWHLUD H
Eric confronta Alberto.
Arthur a Maria da Paz. Rock e Paixão
³+iPDOHVTXHYrPSDUDIHUUDUFRPWXGRPHVPR´
5
SHVVRDVDSDUWLUGHDQRV

trocam provocações. Cássia desabafa
³$QWHVWDUGHGRTXHPDLVWDUGH´

ÓRFÃOS DA TERRA
com Merlin. Vivi conhece Berta, gover- !(VWXGDQWHV DSHQDVQRVWHDWURV
³eGDQGRTXHVHHQJUDYLGD´
³(PWHUUDGHFHJRTXHPWHPXPROKRpFDROKR´
Sábado (21/09)
nanta da nova casa de Camilo. Camilo 5 GHWHUoDDTXLQWD
³4XHPFHGRPDGUXJD¿FDFRPVRQRRGLDLQWHLUR´
³4XHPULSRU~OWLPRpUHWDUGDGR´
H5 GHVH[WDDGRPLQJR 
Camila inicia seu depoimento. ³$OHJULDGHSREUHpLPSRVVtYHO´
orienta Berta a vigiar Vivi. Joana aceita
³'HYDJDUQXQFDVHFKHJD´
Dalila reclama de ter a alta adiada. ³4XHPFRPIHUURIHUHQmRVDEHFRPRGyL´
ir à luta de Rock. Fabiana pede que
³'HSRLVGDWHPSHVWDGHYHPDJULSHHRUHVIULDGR´
2XWUDVLQIRUPDo}HVHDSURJUDPDomRFRPSOHWDSRGHPVHU
Padre Zoran convida Missade a voltar ³(PFDVDGHIHUUHLURVyWHPIHUUR´
Abel lhe compre um ingresso para a
³4XHPGiDRVSREUHVFULDR¿OKRVR]LQKD´
a dar aulas no Instituto. Benjamin sente ³4XHPWHPERFDIDOD4XHPWHPJUDQDpTXHYDLD5RPD´
luta de Rock. Téo repreende Kim por REWLGDVSHORWHOHIRQH
³$HVSHUDQoDHDVRJUDVmRDV~OWLPDVTXHPRUUHP´
ciúmes de Letícia. Letícia fica encan- ³*DWRHVFDOGDGRPRUUH´
sair com Paixão e Márcio ao mesmo
³6H0DRPpQmRYDLjPRQWDQKDpSRUTXHHOHVHPDQGRX
tada com o trabalho de Faruq no hos- ³4XHPHVSHUD¿FDGHVDFRFKHLR´
tempo. Maria da Paz contrata Jenifer e
SDUDDSUDLD´
pital público . Cibele repreende Aline ³4XDQGRXPQmRTXHURRXWURLQVLVWH´
Tonho para a nova confeitaria. Marlene
³&RPHFUXTXHPQmRVDEHFR]LQKDU´
e Miguel por serem preconceituosos.
constata que Antero gosta de Evelina e
Camila não revela toda a verdade em
Maria da Paz a conforta. Evelina aceita
seu depoimento. O Juiz convoca Rania
se casar com Antero. Otávio e Beatriz
para depor. Youssef avisa a Amin que a
decidem se separar. Chega o dia do
alta de Dalila foi adiada. Bóris se emocasamento de Vivi.

&RUULJLQGRYHOKRVGLWDGRV

bebê

Assumir
(prejuízos)
O plano
alternativo
Porção de
alimento
que cabe
na boca

³2V~OWLPRVVHUmRRVGHVFODVVL¿FDGRV´
³+iPDOHVTXHYrPSDUDIHUUDUFRPWXGRPHVPR´
³$QWHVWDUGHGRTXHPDLVWDUGH´
³(PWHUUDGHFHJRTXHPWHPXPROKRpFDROKR´
³4XHPFHGRPDGUXJD¿FDFRPVRQRRGLDLQWHLUR´

A
T
IP E
N
T
B A
D
T O
A
B
B O
A M
B
P A

EDGR GDV K jV 0DLVXPDHGLomRGR3RUWR9HUmR$OHJUH
BANCO
K H GDV K jV 'LYXOJDomR
3UHoRV
BOM SUCESSO
ciona com relato de
Sara,HAli e Muna K DRV GRPLQ
!$QWHFLSDGRV5
LQWHLUD
Sábado (21/09)
sobre
Mamede. O promotor tenta
5
SHVVRDVDSDUWLUGHDQRV
 intiEric conta a Paloma que empresmidar Rania.
Benjamin explica seu pro- JRV
!1RVWHDWURV
GXDVKRUDVDQWHVGHFDGDDSUHVHQWDomRFDVRDLQGD
tou dinheiro para Alberto comprarHVWHMDPGLVSRQtYHLV
a
jeto secreto 5
para Letícia.LQWHLUD
O advogado
!'&6KRSSLQJ
H
Editora com a promessa de que viraobriga
Camila a revelar o que omitiu 5XD)UHGHULFR0HQW]
5
SHVVRDVDSDUWLUGHDQRV
ria sócio e teria seu livro publicado.
em seu
primeiro depoimento.
O Juiz
!(VWXGDQWHV
DSHQDVQRVWHDWURV

)RQH
Paloma fica surpresa ao saber que
decide
sua
sentença
e
pede
que
5 GHWHUoDDTXLQWD H5 Rania
GHVH[WDDGRPLQJR 
Alberto não cumpriu as promessas.
esteja presente. Dalila promete se vin- GHVHJXQGDDVH[WDGDVKjVK

A
T R
IP E
N A
T R
B A T
D
T O C
A R
B
B O C
A M A
B O
P A S

RESUMO DE NOVELAS

Peixes: SuaEducação
cabeça estará
Física
(abrev.)
boa para resolver
problemas e
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Mulher que
encontrar
soluções
para dificulamamenta
Brasileira
criança
de Imprendades. Suasaatenção
deve se voltar
alheia
(sigla)
Sufixo de um tempo
para a família. Separe
“formol”
para sair e paquerar se estiver
com solteiro(a). Cor: prata.
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sua vida profissional.
DRV ���4����-�.�����
GRPLQ
GH%HODV
�0-��D����2���0��K
����B���
������>�>�!=
Se
já
tiver
Netuno torJRV
$Y 3UDLD GH %Hseu par,
Boné cha!'&6KRSSLQJ
to de lã romântica,
nará
a
relação
mais
ODV
Ponte para
5XD)UHGHULFR0HQW]
e estar com seu pedestres
amor será um
)RQH
)RQH
grande
prazer.
Cor:
creme.
GHVHJXQGDDVH[WDGDVKjVK
GH VHJXQGD D Vi
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POLÍCIA SEGUE PISTAS DO ROUBO E DESCOBRE DROGAS

Casa de médica é alvo de ladrões
Divulgação

Além de
maconha,
crack e cocaína
foram achados

NA MADRUGADA

Motorista morre ao fazer
conversão proibida

Da Redação

Da Redação

A residência de um médica
localizada no centro de Castro,
foi alvo da ação de criminosos
por volta das 10h10 de quintafeira (19). A proprietária da
casa e a empregada doméstica foram rendidas, tiveram as
mãos amarradas, e trancadas
dentro de um dos cômodos da
casa. Após conseguirem se soltar, acionaram a PM.
Diante das informações,
equipe da RPA de Castro deslocou-se para o local, coletou
informações, e seguiu a um
ponto de tráfico na Vila Poço
Grande onde localizou alguns

Palmeira - Por volta das 4
horas e 45 minutos dessa sextafeira (20), na BR 277, próximo
ao KM 195, entrada do Posto
do Mel, município de Palmeira,
equipe da PRF, Unidade Operacional de Irati, atendeu grave acidente envolvendo um Honda City,
com placas de Balneário Camboriú e cinco ocupantes, e um caminhão licenciado em Irati, com
carga viva (animais - suinos).
Segundo levantamento, condutor do automóvel tentou realizar uma conversão em local
proibido, para adentrar a um
posto de combustíveis, pela via
de saída, obstruindo a passagem do caminhão, que seguia no
mesmo sentido. Ambos veículos
seguiam sentido Curitiba para
Irati. No choque, o automóvel

Mais de 8 kg de maconha apreendido com os ladrões

objetos em um matagal com
dois indivíduos de 19 e 22
anos.
Em diligência na casa de

EMBAIXO DO CARRO

Garoto tenta
escapar da GM
A Guarda Municipal (GM)
de Ponta Grossa deteve na noite
desta quarta-feira (18) um adolescente de 16 anos de idade. O
garoto tentou roubar uma mulher
na região central de Ponta Grossa
e, para fugir dos guardas, buscou
se esconder debaixo de uma van ele acabou descoberto e detido.
De acordo com dados oficiais da Guarda Municipal, uma
equipe da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte
(AMTT) informou via rádio que
havia presenciado um roubo na
rua Coronel Bittencourt. Com
base nas informações da equipe
da AMTT, os guardas passaram
a realizar buscas pela região.
Os guardas municipais localizaram o adolescente fugindo
pela rua Saldanha Marinho com
Augusto Ribas. Para evitar a
abordagem, o rapaz tentou se
esconder embaixo de uma van
que estava estacionada na via - o
jovem foi flagrado sob o veículo e
acabou detido.
O garoto admitiu que teria
tentado assaltar uma mulher e
acabou sendo encaminhado à
13ª Subdivisão Policial de Ponta
Grossa (13ª SDP) para as medidas de praxe.

INCÊNDIO

Destruição de
kombi assustou
quem passava
Incêndio que atingiu uma
Kombi de
propriedade da
Associação dos Deficientes Físicos de Ponta Grossa), assustou
quem passava pelo local na tarde
de terça-feira (17). O automóvel começou a pegar fogo sob o
motor e assustou quem passava
pela região na hora do incidente.
Apesar do susto, ninguém ficou
ferido. As causas do incêndio
ainda não foram esclarecidas,
mas a principal suspeita é de
que tenha ocorrido um problema
na parte elétrica do automóvel.
O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para fazer o
combate. Depois que o fogo foi
controlado, o veículo foi removido da via.
Em redes sociais, Maria
Liliane Vieira de Souza - vicepresidente da Associação dos
Deficientes Físicos de Ponta
Grossa lamentou o fato e disse
que a “ADFPG atua em prol da
pessoa com deficiência física
neuromotor há 33 anos. São
110 usuários entre esses 30
idosos”.

um dos presos, foi localizado
R$ 950 em dinheiro, 8.362 kg
de maconha, 500 gramas de
cocaína e 200 gramas crack. A

responsável acabou recebendo
voz de prisão e sendo encaminhada junto com os outros dois
presos para a 43ª DRP.

PONTA GROSSA

PM realiza visita técnica ao 3º RCC
Divulgação

Da Assessoria
Comitiva da Polícia Militar
foi recebida no 3º Regimento
de Carros de Combate, em
Ponta Grossa, na manhã de
quarta-feira (18), dando
consecução a visita técnica
naquela unidade do exército
brasileiro.
A visita foi coordenada
pelo general de brigada márcio de souza nunes ribeiro,
comandante da 5ª Brigada
de Cavalaria Blindada, e pelo
tenente-coronel luciano larri
chamorra quevedo.
Foram recebidos, na ocasião, o comandante-geral
da PRPR, coronel qopm
péricles de matos, acompanhado do comandante do 4º
crpm, tenente-coronel qopm
edmauro de oliveira assunção,
do comandante do 1º BPM,

tenente-coronel qopm leonel
josé beserra, e do chefe do
estado-maior do 4º CRPM,
major qopm marcos ginotti
pires.
Nas palavras do comandante do 1º BPM, a visita
técnica teve por objetivo

NA BR 373

PRF apreende veículo e cigarros
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Por volta
das 13 horas de quinta-feira
(19), na BR 373, km 176, em
Ponta Grossa, a equipe PRF do
Posto Caetano, durante fiscalização na Avenida Souza Naves,
abordou um veículo GM Vectra
com placas de Santa Terezinha
de Itaipu, repleto de cigarros de
origem estrangeira, o que caracteriza contrabando.
No total foram contabilizados
400 pacotes, ou 4 mil maços de
cigarros que segundo o motorista repassou aos policiais, teria
pego em Foz do Iguaçu para ser
entregue em Ponta Grossa.
O condutor do carro de 53
anos e o passageiro de 25 anos,
foram conduzidos à PF de Ponta

Motorista preso já tinha antecedentes
Grossa onde constatou-se que o
motorista já possuia antecedentes pelo mesmo crime.
O veículo e a carga foram

entregues à Receita Federal de
Ponta Grossa.
* Imagens e informações PRF

Preso quando arremessava celulares
Por volta das 2 horas de
quinta-feira (19), agentes flagraram um rapaz arremessando
pacote com vários celulares para o interior da Cadeia
Pública Hildebrando de Souza.
Ele tentava fazer entrar um ‘kit
celular’ na unidade prisional.
Para Maurício Ferracini,

idade, com mandado de prisão
pelos crimes de roubo agravado,
receptação e associação criminosa. O indivíduo é suspeito de
ser um dos integrantes de uma
associação criminosa que agia
na zona rural do município Castro, atuando de forma violenta
nas práticas de roubo. A Polícia
Civil destaca que essas ações de
repressão visam o controle da
criminalidade como um todo,
refletindo na queda dos índices
de crime em nosso município.

CASTRO

Descumpre ordem
judicial e vai em cana
Por volta ds 19h30 de quintafeira (19), PMs foram acionados
por uma mulher que informou
que seu ex-esposo estava em sua
residência, no Bairro Santa Cruz,

descumprindo ordem judicial. O
autor, de 21 anos, ainda agrediu o
irmão da solicitante. Em resposta,
os policiais deram voz de prisão e
o encaminharam até a 43ª DRP.

NOVAS CADEIAS PÚBLICAS

Sistema prisional terá
3.000 vagas no Paraná

NA HILDEBRANDO

Da Redação

Civil de Castro cumpre
dois mandados de prisão
A equipe operacional da Polícia Civil logrou êxito na manhã
de quinta-feira (19), ao realizar
a prisão de E.C.C, de 25 anos.
Ela foi localizada no Bairro Jardim Alvorada e tinha em seu
desfavor mandado de prisão em
aberto, pela prática dos crimes
de tráfico de drogas.
Em continuidade, a equipe
localizou no Jardim Arapongas a
pessoa de V.M. A., de 40 anos de

conhecer e apresentar ao
comandante-geral da pmpr
uma das mais modernas unidades do exército brasileiro
em termos de tecnologia e
preparo, há anos presente no
dia a dia da comunidade princesina.

* Informações e Imagens
BDCom PRF

TRÁFICO E ROUBO

Da Redação

Visita foi técnica

foi arremessado para fora da
via, ficando imobilizado na lateral direita, com seu condutor
de 40 anos, já em óbito, e duas
passageiras apresentando lesões
graves, uma mulher de 39 e uma
menina de 7 anos, ambas encaminhadas ao Hospital do Sócio,
em Campo Largo. Outros dois
menores, um menino de 16 e
uma garota de 7, com ferimentos
moderados, foram encaminhados
para a Santa Casa de Irati.
Condutor do caminhão nada
sofreu ferimentos, realizou o
teste de Etilometro que apresentou resultado 0,00mg/L para
ingestão de álcool.
A pista não ficou interditada,
pois ambos veículos ficaram imobilizados a margem da via.

diretor do presídio, o pacote
continha oito celulares com
fones de ouvido e carregadores.
O pacote havia sido jogado em
frente para a cela 3 da quarta
galeria, onde abriga 80 presos,
a maioria com passagem.
O arremessador do kit celular foi flagrado com a ajuda das
câmeras de monitoramento e
acabou preso. Ele foi encami-

nhado pela Polícia Militar (PM)
à 13ª Subdivisão Policial para
os procedimentos cabíveis.
Hoje a unidade prisional
segue sofrendo com a superlotação. Atualmente o Hildebrando abriga um total de
938 presos, mas a capacidade
máxima do local não deveria
ultrapassar 355.

O Governo do Paraná confirma
3.000 novas vagas no sistema prisional no Estado com a construção
de quatro novas cadeias públicas. A
expansão do sistema foi anunciada
pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior nesta quarta-feira
(18), em solenidade no Palácio
Iguaçu. Ele também confirmou a
construção de três novas delegacias. O investimento soma R$ 81
milhões.
As cadeias públicas serão
construídas em Foz do Iguaçu,
Londrina, Ponta Grossa e Guaíra.
Já as três delegacias serão entregues em cidades da Região Metropolitana de Curitiba: Araucária,
Almirante Tamandaré e Colombo.
As obras das cadeias públicas estão em andamento desde o
começo deste mês e têm previsão
de entrega para o segundo semestre de 2020. O investimento é de
R$ 69 milhões para o Departamento Penitenciário do Paraná
(Depen) – a maior parte dos
recursos de um convênio com o
Governo Federal, com contrapartida do Tesouro Estadual.
O governador destacou que
assumiu o Estado com o maior
número de presos em delegacias

do País e salientou que isso precisa ser equacionado para promover tratamento penal adequado e
liberar os policiais para atuarem
no combate ao crime. “Ao longo do
tempo o Paraná acabou não construindo cadeias públicas. Agora
faremos esses grandes investimentos para esvaziar as delegacias”,
disse Ratinho Junior. “Queremos
diminuir esse deficit e ampliar a
construção de presídios, o que,
inclusive, discuti com o ministro
Sergio Moro, da Justiça e da Segurança Pública, na sua recente vinda
ao Paraná, na segunda-feira”.
O governador também destacou que o Paraná planeja projetos
a médio prazo para reforçar as
políticas de execução penal, com
intuito de preparar o retorno para
a sociedade. “O objetivo é que os
presos trabalhem mais, porque
começam a aprender uma profissão e podem tocar a vida quando
em liberdade. Além disso o trabalho acelera a progressão de pena.
Os presos vão reformar mais escolas, fazer pavers e calçamento para
poder doar para os municípios.
Tudo isso está sendo pensado para
ajudar a execução penal”, complementou Ratinho Junior.
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Divulgação

Ana
Karoline

Quem estará
representando
Ponta Grossa no
Miss Paraná em
Foz do Iguaçu, no
dia 10 de outubro,
é a glamurosa
Ana Karoline
Garcia,
23 anos.
* Eventos sociais, festas e
Cursando
último
aniversários, conte para nós no
ano de Direito, ela
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758 é forte candidata!

HERCULANO

Divulgação / Fabiana Guedes

Isabella Menarim
(esq) foi muito
cumprimentada na
segunda-feira (16), pela
passagem dos seus
15 anos. No clique, ela
abraça a amiga Luísa
Valias Ferreira,
aniversariante do dia
12 e que recepcionou
familiares e amigos no
sábado (14), no tradicional Restaurante
Madalosso, em Curitiba

NA ESPERA

MARIA LIDIA

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Dia 21, o vereador de
sete mandatos, Herculano
da Silva, recebe
cumprimentos pelo
seu aniversário

Aniversariante do próximo dia 26, Gilmar
Diniz estána contagem regressiva junto
da esposa, Helena Paula Selmer Diniz,
pela chegada da caçula Giovanna

No domingo (15),
começou a
contagem regressiva
para os 15 anos da
castrense, Rafaela Lins
Cropolato Gomes. A
bela, produzida por
Brunna Prado, esteve
em Curitiba para seu
ensaio fotográfico
com Fabiana Guedes

Divulgação

MARIOLI

Na segunda-feira (23)
será a vez da secretária
de Saúde de Castro,
Maria Lidia Kravutschke,
receber os parabéns!
Divulgação / Luana Dias

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Mais uma turma de Fotografia formada pela Escola
Cenaic. Aos novos fotógrafos, sucesso e prosperidade!

Mil vivas ao empresário José Marioli
Simão, da Rede Serena, que comemorou na sexta-feira (20)
mais um aniversário

A definir

Divulgação / Bortoli Filho

Parabéns a Juliano José
Roberto pela estreia
dos 40 anos no dia 18
Divulgação / Luana Dias

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Nesta sexta-feira (20), Vânia Rosa Lins será muito
cumprimentada pela troca de idade. No clique,
com seu esposo, Orlei Carneiro Zececki

Estão de parabéns Francisco
Brandt da Cruz, de 72 anos,
1º lugar na categoria 60 a 100
anos para percurso de 5 km e
Luiz Carlos Ribeiro da Cruz, de
Família Castanho reunida
para celebrar o aniversário 38 anos, 3º colocado na
categoria 35 a 39 anos, da
de Aurora de Souza Machado Castanho. Felicida- Corrida da Pátria, realizada dodes e muitos anos de vida! migo (15), no Parque Lacustre

EFAPI

Aberto Concurso da Rainha

Dolores Vianna Zanon,
primeira-dama da
Associação dos Militares
da Reserva (ASMIRE).
Nesta quarta-feira (18)
ela foi muito
cumprimentada pela
passagem do seu
aniversário. No clique
com seu esposo Capitão
Luiz Walter Zanon,
presidente da
entidade. Parabéns!

Divulgação

20/09

Renato Martins
Dayane Borba
José Marioli Simão

21/09

Da Assessoria
A Prefeitura de Ponta Grossa,
através da Secretaria de Turismo
(Setur) e da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Smapa), já está com inscrições
abertas para o Concurso da Rainha da Efapi. As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do
dia 30 de setembro, diretamente
na sede da Setur.
Segundo o secretário de Turismo, Edgar Hampf, a competição
desse ano se apresenta de forma
renovada, ganhando ainda mais im-

pacto com a realização conjunta da
Efapi e da Feira Paraná em Ponta
Grossa. “O Concurso da Rainha da
Efapi é uma das mais tradicionais
competições da cidade e que ganha contornos diferenciados com a
realização conjunta da 41ª Efapi e
da Feira Paraná”, destaca.
Premiação
Neste ano, os prêmios para
as majestades da Feira variam
entre sete e três mil reais, sendo
para a Rainha (R$ 7 mil); 1ª
Princesa (R$ 5 mil) e R$ 3 mil
(2ª Princesa).

Herculano da Silva,
Deandra Viera Lacerda,
Silmery Hermann, Carina
Davidoski, Adhemar
Antonio, Ferreira de Lara

22/09

Francisco Carlos, Jorge
Lima, Suzana Cherpinks,
Silvana Rodrigues,
Marcondes

23/09

Clarissa Paiva Colling
Maria Lidia Kravutschke
Camila Bavoso
Rosana Machado

