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Torteiras recebem
capacitação
A Secretaria Municipal
de Desenvolvimento (SMD),
de Carambeí, reuniu nesta
quarta-feira (25), as torteiras
que estarão no VII Festival de
Tortas, para a realização de
capacitação de boas práticas
em serviços de alimentação
página 7
em eventos.

A Prefeitura de Tibagi começou a implantar, no início de setembro, o sistema de gestão de combustível e rastreamento dos veículos da frota municipal.
Todos os 134 automóveis do município receberão chips que controlarão o
abastecimento e a quilometragem percorrida. O funcionário da prefeitura e
um dos responsáveis pela implantação do sistema, Mizael Vieira dos Santos,
página 3
explicou como funcionará cada uma das etapas.			

impasse continua em área da união

Mais 60 dias
MAIS DE UMA DEZENA de pessoas se manifestou na audiência de conciliação

CRESCIMENTO

Orçamento de
Ponta Grossa
ultrapassa
R$ 1 bilhão

A Polícia Civil do Paraná interrogou o suspeito do crime que vitimou Rachel Genofre, de 9 anos, ocorrido no dia 3 de novembro de 2008. O homem
está preso na Penitenciária II, em Sorocaba (SP), em razão de outros crimes,
e confessou ter estuprado e em seguida matado a garota. O interrogatório
aconteceu na tarde de terça-feira (24) e nesta quarta-feira a delegada Camila
página 9
Cecconelo recebeu a imprensa para falar sobre o caso.		

Ainda levará pelo menos mais 60 dias para o destino da
Fazenda Capão do Cipó ser definido. Na audiência de conciliação, entre o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e a União, realizada na quarta-feira (25) na
2ª Vara Federal de Ponta Grossa, apenas ficou suspensa a
reintegração de posse, que havia sido determinada no último
mês de julho, pelo juiz da 2ª Vara, Antônio César Bochenek.
A audiência, também marcada por Bochenek, tinha como
objetivo uma solução definitiva para o impasse que se criou
desde que o MST ocupou parte da área da Fazenda. página 5
Fotos / MST

Um dos primeiros a se manifestar foi o bispo de Ponta Grossa, dom Sérgio Arthur Braschi

PELA SÉRIE B

192 UNIDADES

Vittace Castro já
é uma realidade

CASTRO EM DESTAQUE

Operário pega o Sport fora Professoras
Divulgação / José Tramotin
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SECRETÁRIO Cláudio Grokoviski

Pela primeira vez na história
do orçamento de Ponta Grossa,
o município ultrapassa a marca
de R$ 1 bilhão para orçamento
anual. O número foi apresentado
nesta semana na proposta para
Lei Orçamentária Anual (LOA)
2020, detalhada em audiência
pública na Câmara de Vereadores pelo secretário da Fazenda,
página 3
Cláudio Grokoviski.

A Prestes Construtora e Incorporadora
lançou na semana passada o Vittace Castro. O empreendimento, que conta com
192 unidades, é o novo condomínio da
empresa no município. Na ocasião foram
comercializadas 36 unidades, com outras
20 em fase de assinatura de contrato para
página 5
esta semana.

CCC COMPARTILHA MEMÓRIAS
página 5

FANTASMA arranca o empate frente ao Botafogo

O Operário Ferroviário enfrenta o
Sport (PE) neste sábado (28), pela
25ª rodada do Campeonato Brasileiro
da Série B. O jogo acontece às 19 horas
no Estádio Adelmar da Costa Carvalho,
na Ilha do Retiro, em Recife.
Na rodada anterior a equipe alvi-

negra empatou com o Botafogo(SP),
também fora de casa, por 1 a 1. Com
o resultado, o Fantasma ocupa o sexto
lugar na tabela da Série B e acumula
36 pontos. O Sport venceu o Londrina
por 2 a 1 e está na terceira posição,
com 41 pontos.
página 4

Palmeira recebeu espetáculo e oficinas 'Os 50tões'

página 4

estão na final
do Agrinho
Seis professores das escolas municipais e estaduais
de Castro foram classificados
para a fase final do Programa
Agrinho 2019 e concorrerão a
automóveis no evento de premiação que acontece no dia 21
de outubro, em Curitiba, após
o resultado da banca avaliadora
que será realizada nos dias 3 e
página 7
4 de outubro.		
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EDITORIAL

Informe Publicitário

ATÉ QUANDO
SE ESPERA?
Depois de já ter decidido pela reintegração de posse da Fazenda Capão do Cipó,
hoje ocupada pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), o juiz
Antônio César Bochenek, da 2ª Vara Federal de Ponta Grossa, marcou uma audiência de conciliação, dando às partes uma
nova oportunidade de brigarem pela área.
Foram mais de duas horas de conversas,
mas, infelizmente quase nada de novo foi
apresentado, e no final, não restou saída
se não dar mais prazo. Ou seja, é lamentável que aqueles que têm a possibilidade de
resolver a situação, não tenham apresentado sequer uma nova proposta. O próprio
magistrado, na condição de condutor da
audiência, lembrou algumas vezes durante
o encontro, que o que estava sendo discutido lá, já constava no processo. Como
a nova conversa entre os envolvidos ficou
marcada para o dia 29 de outubro, existe
tempo, acredita-se que suficiente, para
que a União, Estado e demais envolvidos,
possam oferecer algo que demonstre real
interesse em resolver a questão.

DE

Na Casa da Cultura
Fórum de Resgistro de Nascimento
do Livro de Ensino do Vale do Iapó
No dia 17 de maio do ano
de 2019, na Casa da Cultura
Emília Erichsen, com a missão de bem informar, ouvimos
as palavras dos professores e
historiadores, Dr. João Maria
Ferraz Diniz e de Drª Léa
Maria Cardoso Villela, sobre
a pesquisa da essência da
educação do Município de
Castro, publicada no livro que
leva o título, Ensino nas Paragens do Iapó.
Após, apresentação do
novo livro pelos autores, de
uma forma alegre, também
ouvimos o diálogo do ex-aluno
de Medicina Veterinária, Dr.
Carlos Augusto da Silva com
o ex-professor universitário
Dr. João Maria, onde exaltaram a trajetória de aluno e dos
objetivos alcançados na vida
profissional.

Sandro A.
Carrilho
OPORTUNISMO?
Passado o pior, Carambeí
começa a voltar à sua rotina.
De saldo, mais de 2.300 casas
atingidas e a certeza de que
se está sendo feito o melhor.
Nessa maratona louca, alguns
espertinhos aproveitaram para
contabilizar simpatias, que
podem sim render votos no
futuro. Mas, teve gente que
esteve no radar da população,
e pagará o preço por ficar de
braços cruzados, ou apenas
no WhatsApp fazendo corpo
mole.

Divulgação / Luana Dias

MAIS 60 DIAS
O futuro da área que já foi
fazenda de pesquisa e atualmente é um acampamento do
MST, ainda terá que esperar.
Até o bispo da Diocese de
Ponta Grossa, dom Sérgio
Arthur Braschi, mostrou-se
preocupado com o assunto,
mas nada de novo foi apresentado em pouco mais de duas
horas de audiência.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

ERRAMOS

27/09 - Dia de Cosme e Damião / Dia do Encanador

Na edição de número 3285, de 24 a 26 de setembro de 2019, página
3, erramos ao escrever no título a palavra desembargador faltando um 'r'.
Nessa mesma edição, página 7, quinta coluna, linha sete, em vez da palavra
'confessor', ela deve ser substituída por 'afirmou'. Desta forma, retificamos
os erros apresentados.

* Seis professoras de Castro estão na final do Agrinho
e concorrerão a automóveis
no evento de premiação que
acontece em 21 de outubro. A
torcida é grande!

Diretor Geral
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Dia Mundial do Tradutor / Dia Nacional do Jornaleiro

* Mais de 11 anos para
descobrir o assassino de
Rachel Genofre, encontrada
morta dentro de uma mala na
rodoviária de Curitiba.

CASTRO E REGIÃO

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Dia Mundial de Turismo / Dia Nacional do Idoso

28/09 - Dia da Lei do Ventre Livre
29/09 - Dia do Anunciante / Dia do Petróleo
30/09 - Dia da Secretária / Dia da Navegação

* Show de Michel Teló,
programado para 12 de outubro, custará aos cofres de
Castro R$ 151 mil.

ASSINATURA

Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

A parceria com Bourbon Convention Hotel, vem rendendo bons
frutos. Nessa quinta-feira (26), o Gerente de Contas da unidade
Ponta Grossa, Luiz Carlos de Carvalho, esteve em visita ao Página
Um e foi recebido pelo seu diretor, o jornalista Sandro Adriano Carrilho. Durante a rápida conversa, Carvalho disse que estava visitando
alguns parceiros, e estreitando laços. Seja sempre bem-vindo!

ÚLTIMAS
* O secretário municipal
de Planejamento e Desenvolvimento Urbano, Emerson Fadel Gobbo, primo do
prefeito Moacyr Elias Fadel
Junior, está em férias com a
família por Paris.

HAVAN EM CASTRO
Durante essa semana, correu solto alguns boatos de que
a Havan poderia estar vindo a
se instalar em Castro, criando
muita especulação em torno do
assunto. Para esclarecer essa
questão, o P1 News foi ouvir o
empresário Márcio Pauliki que
confirmou ter visitado algumas

Mensal:
Semestral:
Anual:

Com muita certeza, o trabalho de pesquisa do 'Ciclo de
Expansão Escolar da Região
do Vale do Iapó' irá viajar na
memória dos Iapóenses.
O nosso agradecimento
pelas imagens fotográficas,
uma criação do empresário
Clailton Polopes.

áreas, mas não seria para já que
a Havan viria. Em suas palavras: "... a ideia é termos Centros Comerciais Havan / MM
em outras cidades do etsado,
nos moldes do que estaremos
construindo em Ponta Grossa".
Está explicado!

SUPER B
Ele não é candidato a mais
nada, encerra o seu segundo
mandato em 2020, mas mostrou que prefeito bom é aquele
que sabe mandar, e quando
precisa, arregaça as mangas e não foge à luta. Osmar
Blum (PSD) foi o líder que
um município esperava nesse
momento em que muitos tiveram suas casas atingidas pela
chuva de granizo. Quando não
estava ouvindo o lamento da
população, ia pra rua carregar
telha e ajudar no que fosse
preciso. Surpreendeu muitos
e até ganhou o título de Super
Blum. Que isso, sirva de
exemplo para outros líderes.

Mensal:
Semestral:
Anual:
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21

ºC

11 ºC

Umidade
96%
44%

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

21/09

19

ºC

10 ºC

91%
47%

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

Domingo
22/09

23 ºC
9 ºC

91%
37%

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Segunda
23/09

REDAÇÃO

Temperatura

24 ºC
11 ºC

91%
27%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 26/09/2019
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GESTÃO DE COMBUSTÍVEIS E RASTREAMENTO DE VEÍCULOS

Tibagi implanta sistema de controle
Divulgação

Todos os 134
automóveis
do município
terão chips

ESPORTES RADICIAS
Os Jogos de Aventura e Natureza - etapa lindeiros - começam
neste sábado (28) em Foz do Iguaçu e segue até o dia 6 de outubro
com competições ainda em Santa Terezinha do Itaipu, São Miguel
do Iguaçu, Itaipulândia, Diamante do Oeste, Santa Helena, Missal
e Medianeira. Nesta etapa dos lindeiros serão disputadas canoagem de velocidade, corrida de aventura, vôlei de praia, canoagem slalom, paraquedismo, vela, skate, beach soccer, handebol de
areia, pesca, futevôlei, corrida rústica. Haverá também a Maratona
Internacional de Foz, uma realização do Sesc e que deverá reunir
quatro mil atletas.

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi começou a implantar, no
início de setembro, o sistema
de gestão de combustível e rastreamento dos veículos da frota
municipal. Todos os 134 automóveis do município receberão
chips que controlarão o abastecimento e a quilometragem
percorrida.
O funcionário da prefeitura
e um dos responsáveis pela
implantação do sistema, Mizael
Vieira dos Santos, explicou
como funcionará cada uma das
etapas. “A gestão de combustível
funcionará da seguinte forma:
todos os veículos da Prefeitura
terão um chip de identificação
na boca do tanque e as bombas
serão automatizadas. A partir
do momento que o funcionário
for abastecer, o bico, colocado
no tanque, fará a leitura de qual
veículo é aquele. Quem estará
atendendo na bomba apenas
deverá colocar a quilometragem do veículo abastecido. Ele
faz o reconhecimento e preenche já no relatório pelo sistema

Paraná vai
reforçar Frente
Parlamentar
Referência nacional na área, o
Paraná vai reforçar a Frente Parlamentar de Proteção e Defesa
Civil, lançada nesta quinta-feira
(26), na Câmara dos Deputados.
Integrantes da Defesa Civil paranaense integrarão as câmaras de
estudo que darão suporte à frente
parlamentar, que vai colocar em
evidência e discutir os assuntos
relacionados com a área.
O coordenador estadual de
Proteção e Defesa Civil, coronel Ricardo Silva, acompanhou o
evento de lançamento em Brasília, junto com coordenadores de
todos os estados e de municípios.
“A expertise do Paraná na área
vai auxiliar no desenvolvimento de
propostas que garantam maior efetividade das ações de defesa civil
no País. Essa proposta vai garantir
maior proteção às pessoas e aos
municípios brasileiros”, disse.

Deputada
Luciana chama
a atenção
para suicídios
Desde o início do mês, o
Poder Legislativo do Paraná integra a campanha de conscientização e de esforços para combater
os alarmantes índices de suicídios
no estado. De acordo com os
dados do Ministério da Saúde
(Datasus/2016), 768 mortes de
paranaenses foram registradas em
2016 como decorrentes de “lesões
autoprovocadas intencionalmente”,
o que correspondeu a uma média
de dois registros de suicídios por
dia no Paraná naquele ano. Em
todo o País, foram 11.433 casos
no mesmo período.
Em pronunciamento na sessão
plenária da Assembleia Legislativa
desta quarta-feira (25), a deputada Luciana Rafagnin (PT) chamou a atenção para esse drama e
destacou que, com base nas informações da Organização Mundial
da Saúde, no ano passado (2018)
foram registrados 225 casos de
suicídios entre jovens de 15 a 29
anos. 171 desses casos se concentraram na faixa de 20 a 29 anos.

Divulgação

Abastecimento e a quilometragem dos carros serão monitoradas

do software”, disse.
Sobre o rastreamento dos
veículos, ele comenta que
haverá duas formas. “Uma com
identificação do motorista, que
são os carros que mais circulam
fora do município, os carros da
saúde, por exemplo, e outros
veículos que viajam bastante.
Nesses veículos, a gente realizou um estudo, eles trocam
de motorista constantemente,
então cada motorista que faz
uso desses veículos, terá um
cartão de identificação, que é
de uso individual. A partir do
momento que eu entro naquele
veículo, ele está com identificador do motorista, eu passo
meu cartão e ele identifica que
sou eu, no caso. Ele vai regis-

trar quilometragem, tempo de
parada, onde ele foi, onde ele
ficou, todo o trajeto, todas as
informações que são importantes estará registrando. E
têm os veículos que vão ser
só rastreados, esses veículos
ficam na mão de apenas um
motorista, como os ônibus da
educação em 90% do tempo
que tem motorista físico. As
máquinas serão rastreadas via
satélite, como elas ficam 90%
do tempo no interior, e não
tem sinal GRPS, elas serão
rastreadas via satélite, com
informações como a quilometragem, onde a pessoa está,
isso em tempo real. Todo esse
rastreamento será em tempo
real”, concluiu.

O gerente da Computer
Run, empresa responsável
pelo sistema, deu de detalhes
do que foi abordado durante
o treinamento. “Hoje vai ser
mais uma explicação técnica,
do funcionamento do sistema
online, do acesso desde o rastreamento, ao monitoramento
via satélite, ao abastecimento,
como funcionarão os relatórios,
como vai ser apresentado todos
os dias a transmissão online, os
abastecimentos efetuados diariamente. O controle de cotas,
o número de dias, o limite por
frota, por secretaria. Foi uma
apresentação voltada para a
parte operacional, técnica nos
computadores e equipamentos”, definiu.

CRESCIMENTO DE PONTA GROSSA

Orçamento de PG ultrapassa R$ 1 bi
Da Assessoria
Ponta Grossa - Pela primeira vez na história do orçamento de Ponta Grossa, o
Município ultrapassa a marca
de R$ 1 bilhão para orçamento
anual. O número foi apresentado
hoje na proposta para Lei Orçamentária Anual (LOA) 2020,
detalhada em audiência pública
na Câmara de Vereadores pelo
secretário da Fazenda, Cláudio
Grokoviski. Além do valor histórico de R$ 1,043 bilhão, o
orçamento para o próximo ano
representa crescimento de 10%
com relação a 2018 e um incremento ainda maior em comparação a 2013, de 98%.
“É uma marca significativa
para o orçamento de um município do porte de Ponta Grossa.
Chegar a este valor só foi possível pela combinação de uma
série de fatores, como o crescimento das receitas próprias
e de transferências, o fim de
algumas isenções, a atualização
da metragem dos imóveis com
o georreferenciamento e o cres-
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Secretário Cláudio Grskoviski
cimento das receitas de capital
através de convênios e operações de crédito. Embora o
aumento seja positivo, continua
sendo ainda aquém às demandas que a cidade apresenta
hoje, seja na área de saúde,
infraestrutura, serviços públicos e diversas outras”, detalha
Grokoviski.
Desse total, a área que mais
receberá recursos será a Educação, com previsão de R$ 262
milhões; seguida pela Saúde,

com R$ 209 milhões; e a área
de infraestrutura, com R$ 169
milhões.
A Lei Orçamentária Anual
é a terceira peça orçamentária
para construção do orçamento,
elaborada a partir do que foi
definido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO), com
base nas indicações feitas pela
própria população em consulta
popular.
Prestação de contas
Também durante audiência pública, o secretário da
Fazenda apresentou a prestação de contas do 2º quadrimestre de 2019, encerrado no
mês de agosto. Em comparação com o mesmo período de
2018, houve crescimento de
5,17% na receita, passando de
R$ 786 milhões. Nesse período, a administração conseguiu
reduzir a despesa em 4%, além
de efetuar o pagamento de R$
44 milhões da dívida. A aplicação em Saúde chegou a 22%
do orçamento, já 7% superior
ao mínimo constitucional.

NA CÂMARA MUNICIPAL

Saúde presta contas do quadrimestre

HOMENAGEM
O deputado Luciano Ducci
(PSB) foi homenageado nesta
semana pelos serviços prestados na área de saúde pelo
Hospital Nossa Senhora das
Graças. "Como médico, faço
questão de apoiar os hospitais
filantrópicos do nosso estado,
uma forma de cuidar da saúde
dos paranaenses".
EFAPI
A prefeitura de Ponta
Grossa iniciou os serviços de
reparos no Centro de Eventos
que vai receber a Feira Paraná
2019 e a 41ª edição da Exposição Feira Agropecuária Industrial e Comercial (Efapi) entre
os dias 18 e 27 de outubro.
SERVIÇO SOCIAL
E PSICOLOGIA
Os profissionais de serviço
social e de psicologia aguardam
com ansiedade a sanção do presidente Jair Bolsonaro ao projeto que lei que prevê a inserção
das duas categorias nas equipes
multiprofissionais das escolas brasileiras. Os assistentes
sociais também esperam a celeridade de outro projeto de lei
que estabelece o piso nacional
em R$ 4,2 mil para jornada de
seis horas diárias. O projeto
está nas comissões da Câmara
dos Deputados.
EPIDEMIA
Inajá, na região noroeste, é
a primeira cidade do Paraná a
confirmar epidemia de dengue
desde 28 de julho, quando teve
início do novo ciclo da doença.
Outras oito cidades estão em
estado de alerta.
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Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou
audiência pública para prestar
contas do 1° quadrimestre de
2019, na quarta-feira (25), na
Câmara Municipal. Na oportunidade, o secretário da pasta,
Wilson Silva, detalhou os investimentos, gastos e números da
secretaria no período.
Foram realizados 1478
encaminhamentos para variados tipos de exames e casas de
apoio através de convênios firmados pela SMS. Pelo Sistema
Único de Saúde (SUS), foram
480 pacientes encaminhados e
pelo Consórcio de Saúde 883.
Na atenção primária foram realizados mais de 18.062 exames,
3.845 consultas odontológicas
e 22.150 consultas médicas.

MARVADA BOA
Morretes integra o Anuário
da Cachaça do Ministério da
Agricultura. A cidade do litoral
parananense é uma das mais
importantes do País na produção do destilado, principalmente quando se leva em conta
a proporção de alambiques por
habitantes (a chamada “densidade cachaceira”). Conforme
o levantamento, Morretes tem
uma média de um produtor
regularizado a cada 4 mil habitantes – o que o coloca em
oitavo lugar neste ranking.

SOU CANDIDATO
O deputado Filipe Barros já
adiantou ao PSL que vai disputar a prefeitura de Londrina nas
eleições municipais de 2020. A
pré-candidatura de Barros tem
extrema simpatia do Palácio do
Planalto em Brasília.

Secretário Wilson Silva detalhou os investimentos
Silva relata que a prestação
de contas é importante para
estreitar os laços da secretaria
com a comunidade. “A audiência pública é um importante
momento de prestação de contas dos trabalhos da secretaria
municipal de saúde, também
é uma grande oportunidade

da população participar ativamente dos trabalhos ofertados
e desenvolvidos”, diz.
Ele ainda reitera que a
secretaria está de portas abertas para dialogar com a população, seja na secretaria ou
através do Conselho Municipal
de Saúde.

MAIS EMPREGOS
Pelo quinto mês consecutivo, o Brasil teve um saldo
positivo na geração de emprego
formal. Em agosto, foram criadas 121.387 novas vagas com
a carteira assinada, segundo o
Caged. "O melhor resultado
para o período em 6 anos. O
Brasil segue se recuperando",
comemora o presidente Jair
Bolsonaro. Já o Paraná teve um
saldo positivo de 8.726 novas
vagas e liderou a criação de
postos de trabalho no Sul do
País em agosto, ficando à frente

de Santa Catarina (6.529) e
Rio Grande do Sul, que fechou
1.988 vagas.
RECONHECIMENTO
O professor Sérgio Soares
Braga, doutor em Desenvolvimento Econômico pela Unicamp
e do programa de pós-graduação
em ciências políticas da UFPR,
destacou que a Assembleia Legislativa do Paraná é hoje uma das
melhores do Brasil e “faz parte
de um grupo de excelência de
órgãos parlamentares que procuram melhorar a qualidade de
suas atividades constantemente,
com uma gestão transparente e
próxima da sociedade”.
RECONHECE II
“Os estudos mostram, em
escala internacional, que os portais parlamentares não são apenas ferramentas virtuais. Eles
desencadeiam atividades no
mundo real. Tendo em vista isso
aí, o Portal da Assembleia [do
Paraná] evoluiu muito nos últimos anos, desenvolvendo aplicativos, disponibilizando online as
ferramentas, como os Diários,
que hoje estão disponibilizados
no mundo digital, e apresentando programas educacionais
e de cidadania”, disse Braga,
uma das maiores autoridades do
país em pesquisa sobre portais
parlamentares.
ATESTADO
O presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano
(PSDB), disse que as declarações do professor “representam
um atestado da luta iniciada em
2015, pela abertura das portas
do legislativo à população e pela
busca radical pela transparência está sendo bem-sucedida”.
Traiano lembrou que a Assembleia do Paraná foi a primeira
a transmitir suas sessões pelo
facebook, instagram, além da
TV. “Iniciativas tomadas pela
nossa equipe tem sido consagrada por prêmios nacionais,
nos colocam na vanguarda dos
legislativos brasileiro”.
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os secretários Renê Garcia (Fazenda) e Beto Preto
(Saúde) apresentam na Assembleia Legislativa os relatórios do
desempenho do Estado em cada
área entre maio e agosto de
2019. Na segunda, 30, Renê
Garcia mostra os dados relativos
ao cumprimento das metas fiscais. Na terça, 1º de outubro, é
a vez de Beto Preto apresentar o
relatório de gestão de sua pasta
na Comissão de Saúde Pública.
TOP EDUCAÇÃO
A Uninter conquistou o Prêmio Top Educação 2019. É a
12ª que a universidade recebe o
prêmio e dessa vez o destaque
foi no quesito ensino a distância
para docentes. O Top Educação
é uma pesquisa quantitativa de
participação espontânea que
tem como objetivo apontar as
marcas mais lembradas entre as
empresas que atuam na área de
educação.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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SPORT É O ADVERSÁRIO DE SÁBADO

Operário tem nova pedreira fora
Divulgação / José Tramontin

Fantasma
ocupa a sexta
colocação
na Série B
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário enfrenta o Sport
(PE) neste sábado (28), pela
25ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. O jogo
acontece às 19 horas no Estádio Adelmar da Costa Carvalho,
na Ilha do Retiro, em Recife.
Na rodada anterior a
equipe alvinegra empatou com
o Botafogo(SP), também fora
de casa, por 1 a 1. Com o
resultado, o Fantasma ocupa o
sexto lugar na tabela da Série
B e acumula 36 pontos. O
Sport venceu o Londrina por 2
a 1 e está na terceira posição,

Fantasma arranca o empate frente ao Botafogo

com 41 pontos. No confronto
do primeiro turno, o Operário
venceu o time recifense por 2 a
1 em casa, com gols de Schumacher e Felipe Augusto.
Para a partida contra o

Sport, o técnico não contará
com o volante Índio, que cumpre suspensão.
Contra o Botafogo
A equipe alvinegra teve

INVESTIMENTO DE R$ 238 MIL COM RECURSOS PRÓPRIOS

Começam obras no bairro São José
Da Assessoria
Tibagi - Teve início, na
semana passada, a fase de drenagem das obras de pavimentação poliédrica da Rua Projetada
7, no bairro São José, em
Tibagi. O investimento no local
é de R$ 238 mil, com recursos
próprios do executivo.
O projeto contempla a pavimentação poliédrica na Rua
Projetada 7 e na Rua Projetada 8, além da construção de

passeio, drenagem e as placas
de sinalização vertical. A obra
também contempla a construção de um muro de arrimo,
que de acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento,
Economia e Gestão, ajudará na
sustentação do pavimento, para
que não haja erosão e entre
sedimentos na casa dos moradores. O muro também servirá
como contenção para águas
pluviais.
Ao todo, serão pavimenta-

dos 340 metros da via.
Investimento da Sanepar
A Rua Projetada Sete também receberá um investimento
de R$ 250 mil da Sanepar,
que contará com uma extensão
elevatória e uma linha de recalque para fazer o afastamento
do esgoto. Cinquenta famílias
serão atendidas após a conclusão da obra, mas a elevatória
terá a capacidade de atender
até 150.

mais chances de gol no primeiro tempo, mas o Botafogo
abriu o placar aos 29 minutos.
O Operário continuou ofensivo
na segunda etapa, que teve
uma bola na trave de Felipe
Augusto, e aos 49 minutos,
Marcelo cobrou falta e Lázaro
cabeceou para o gol, garantindo o empate.
Em entrevista coletiva
após o jogo, o técnico Gerson
Gusmão falou sobre a partida. “Fizemos um jogo para
ganhar, a vitória não veio porque enfrentamos um adversário muito forte. Dominamos
a partida no segundo tempo,
os atletas estavam completamente focados no objetivo e o
gol veio no final para premiar
o bom desempenho desde o
início do jogo. Estamos felizes com o resultado e acredito
que o torcedor também está
satisfeito com a dedicação do
time".

MÚSICA, DANÇA E POESIA

Espetáculo 'Os 50tões'
movimentou Palmeira
Divulgação

Da Assessoria
Palmeira - A comunidade de
Palmeira terá a oportunidade de
participar neste sábado (28) de
uma oficina de teatro voltada para
todas idades, propiciando o diálogo
dos artistas com os participantes,
desenvolvendo jogos criativos no
intuito de potencializar as habilidades nas áreas da música, dança
e interpretação teatral. Isso ocorre
após a exibição do espetáculo de
teatro-dança ‘Os 50tões’, da Cia
Radicalidade, exibido gratuitamente em Palmeira na sexta-feira,
em duas sessões.
O espetáculo tematizou o alvorecer da terceira idade, discorrendo
sobre as questões relacionadas ao
envelhecimento no contexto da

Professoras
participam de
capacitação

Caminhada encerra
Setembro Amarelo
Divulgação

Ruas centrais de Palmeira receberam a caminhada
prevenção contra o suicídio.
Dentro do cronograma de
atividades, inúmeras ações
foram realizadas pelas equipes das ESFs, do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS)
e demais departamentos da
Secretaria de Saúde.
A secretária de Saúde,
Fabiani Bach Czelusniak,
enfatizou que estas ações
são realizadas durante todo
o ano. “Nossas equipes
fazem atividades em prol
da vida durante todo o ano,
mas elas se fortalecem neste
mês. Afinal, o suicídio é um
tema bastante delicado que
merece atenção redobrada.
E a melhor forma é a informação, a atenção, o carinho
e falar”, relatou.
O ponto de partida para a
caminhada foi a praça Marechal Floriano Peixoto. Antes
que os participantes partissem
rumo à rua Conceição, estudantes da Escola Municipal
Eurides Teixeira de Oliveira,
conduzidos pela professora
Amanda Lourenço, realizaram apresentação de dança.
Na sequência a caminhada foi
até a praça Domingos Theodorico de Freitas, e retornou
pela rua Jesuíno Marcondes.

PARA CARAMBEÍ

Tibagi realiza doação
de colchões e kits
Da Assessoria
Tibagi realizou mais uma
grande doação ao município de
Carambeí, depois dos estragos
causados pela chuva de granizo.
A prefeitura transportou 21 colchões de casal e oito kits contendo
roupa de cama e travesseiros,
doados pela empresa Montatec.
A empresa também doou 10 colchões e dez camas para a Casa
Nosso Sossego e 39 camas para
a Secretaria Municipal da Criança
e Assistência Social (SMCAS).

sociedade atual: “Fazer cinquenta
anos é um marco na vida de qualquer um. É uma conquista e tanto
chegar a meio século de idade,
digna de festejo e busca-pés".
A dramaturgia desenvolvida
pela Cia Radicalidade incluiu
cenas com música, dança e poesia
em Língua Brasileira de Sinais.

NOVA BASE CURRICULAR

'VALORIZAÇÃO DA VIDA'

Palmeira - Pessoas de
várias idades participaram da
Caminhada de Valorização
da Vida, realizada na manhã
desta sexta-feira (27), em
ruas centrais de Palmeira.
A ação foi realizada como
encerramento das atividades
do “Setembro Amarelo”.
Estudantes, profissionais
da saúde, servidores municipais, usuários das Estratégias
de Saúde da Família (ESFs)
e população em geral participaram juntos da caminhada,
levando faixas, cartazes e
bexigas, destacando o amarelo, cor símbolo da campanha de conscientização.
Marina Gross Gonçalves,
chefe de Atenção Integral à
Saúde, destacou que “a caminhada serve para fechar com
chave de ouro a programação
do Setembro Amarelo, além
de ser um exercício físico que
faz bem à saúde e estreita os
elos entre os participantes.
Hoje mostramos o significado
da amarelo nesta campanha,
que vem do amor e do elo
entre as pessoas”, disse.
Durante todo mês de
setembro, ações foram fortalecidas em prol da campanha
pela vida, conscientização e

Apresentações aconteceram
em dois horários

A Defesa Civil de Tibagi ainda
está recebendo a doação de roupas, cestas básicas, telhas e produtos de higiene para ajudar o
município vizinho.
Divulgação

Doações feitas por Tibagi

Da Assessoria
Tibagi - As professoras
da rede municipal estão participando de uma capacitação
sobre a nova base curricular,
que será obrigatória a partir
de 2020 e estimulará bastante
o uso da tecnologia. A Secretaria Municipal de Educação
e Cultura (Semec) dividiu as
docentes em três grupos, de
cerca de trinta professoras,
para os estudos. O grupo 1
conta com as escolas municipais David Federmann e São
Bento, o grupo 2 é formado
pelas escolas Professor Aroldo
e Ida Viana e no grupo 3 está a
Escola Telêmaco Borba.
A coordenadora de educação especial da Semec, Adelia
Martins de Freitas, participou
de treinamento em Foz do
Iguaçu e está repassando o
conhecimento para as professoras em Tibagi. “Terão várias
mudanças porque vamos trabalhar com habilidades, com
competências, então a gente
terá uma mudança bem grande
na parte da educação, mas tudo
com uma proposta de trazer
qualidade. A gente está com
uma grande expectativa, para a
educação foi um avanço implementar a base, porque já tem
no exterior. A nossa base está
bem parecida com a dos Estados Unidos e Canadá”, falou
Adelia sobre a nova base.
Ela ainda explicou que as
professoras não encontrarão
muita dificuldade para se adaptar a nova base. “Não é diferente do que trabalhamos, o
que acontece é que a demanda
é outra. Nosso alunado é outro.
Veio bem forte com a base a
parte de mídia, que trabalhamos bastante com tecnologia e
que Tibagi já está trabalhando
a tempo. Desde o ano passado
a gente já vem trabalhando com
professores e alunos para não
causar esse impacto, nem para
os professores, nem para os
alunos”, relatou.
As professoras terão 12
horas de encontros presenciais, sendo oito horas de
conteúdo e quatro horas para
a apresentação dos trabalhos
e mais 18 horas a distância,
através de plataforma online
com login e senha disponibilizados pelo Núcleo Regional de
Educação.
Após a conclusão das professoras do ensino fundamental, as professoras da educação
infantil participarão da capacitação.

SEXTA-FEIRA, 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2019

NEWS

5

Divulgação / MST

AUDIÊNCIA SUSPENDE REINTEGRAÇÃO DE POSSE

MST ganha mais
60 dias para
continuar no local
Bispo dom
Sérgio Arthur
Braschi foi o
primeiro a falar
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Ainda levará pelo menos mais
60 dias para o destino da Fazenda
Capão do Cipó ser definido. Na
audiência de conciliação, entre o
Movimento dos Trabalhadores
Rurais Sem Terra (MST) e a
União, realizada na quarta-feira
(25) na 2ª Vara Federal de Ponta
Grossa, apenas ficou suspensa a
reintegração de posse, que havia
sido determinada no último mês
de julho, pelo juiz da 2ª Vara,
Antônio César Bochenek.
A audiência, também marcada por Bochenek, tinha como
objetivo uma solução definitiva
para o impasse que se criou
desde que o MST ocupou parte
da área da Fazenda. No entanto,
no final das mais de duas horas
de conversas, onde não se apresentaram grandes novidades, o
magistrado optou por dar mais
prazo às partes envolvidas.
Ficou agendado para o dia 29
de outubro um encontro entre
representantes da União e do
Estado do Paraná, com a advogada do MST, para que sejam
apresentadas novas propostas,
que possibilitem a efetivação de
um assentamento.
Um dos primeiros a se manifestar na audiência foi o bispo
da Diocese de Ponta Grossa,
dom Sérgio Arthur Braschi. Ele
lembrou que os debates giram
em torno de uma área que
pertence à União, e que pela
Constituição, deveria ser usada
para reforma agrária como prioridade. Também foi ouvido o
pró-Reitor de Planejamento e
Desenvolvimento Institucional
do Instituto Federal do Paraná
(IFPR), Paulo Tetuo Yamamoto,
que explicou existir um planejamento de implantação de um

campus do IFPR em Castro,
porém, sem ter que ser necessariamente na Fazenda Capão
do Cipó. Ele também confirmou
ainda não haver autorização do
Ministério da Educação para a
criação da unidade.
Já o representante do governo
do Estado, Paulo Roberto Vieira,
reafirmou que o posicionamento
do Estado é o de manter a oferta
da Fazenda Jeca Martins, para
a realização de assentamento
das famílias do Movimento. O
produtor rural e vice-presidente
do Centro de Treinamento para
Pecuaristas (CTP), por sua vez,
disse que a chegada do MST à
Fazenda Capão do Cipó, onde
o CTP também está instalado,
diminuiu cerca de metade da
área antes usada para as atividades da entidade. Ele também
fez um apelo, dizendo que para o
Centro de Treinamento continuar
suas atividades, que fornecem
serviço de qualificação a quase
mil produtores anualmente, é
preciso definir a situação.
A advogada das famílias
assentadas, Thais Diniz, pontuou
sua fala expondo duas situações.
Primeiro ela falou das famílias
que estão no local há quatro
anos, e na sequência, citou o
que chamou de situação coletiva.
“Essas famílias estão pleiteando
o direito de toda população à
reforma agrária e à regularização fundiária”, destacou ela.
Thais também lembrou que o
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA)
solicitou, em processo administrativo, por mais de uma vez, a
referida área para assentamento,
e que esse interesse se manteve
ao longo dos anos. Ela também
citou o histórico de ocupação da
região a partir de assentamentos,
que geraram, inclusive, a formação da Cooperativa Castrolanda.
“Historicamente tivemos nessa
região assentamentos que foram
muito exitosos, começando pelos
holandeses. Temos a colônia aqui
na região e que foi um projeto de
assentamento. Há outras experiências de assentamento aqui

na região. É muito importante
que haja a construção de novos
assentamentos”.
A advogada afirmou ainda que
“neste caso a terra é pública, e
conforme a Constituição Federal,
áreas públicas são preferenciais à
destinação de acampamento”, e,
sugeriu que no local sejam firmadas parcerias, como por exemplo, entre MST e IFPR. Segundo
ela, a Fazenda Jeca Martins,
ofertada pelo Estado às famílias
do movimento (para deixarem a
Fazenda Capão do Cipó), tem
grande área de preservação,
onde não é possível produzir e
nem assentar a todas as famílias,
porém, a advogada também afirmou que se a União não aceitar
fazer o acampamento na área já
ocupada, os integrantes do MST
aceitam dialogar para a decisão
de mudança para outras áreas.
Na sequência usou a palavra
o representante da Advogacia
Geral da União. Ele defendeu que
a implantação de uma unidade do
IFPR na área da Fazenda atende
ao princípio da coletividade, e
contrariou a ideia de Thais Diniz
(de unir MST e IFPR na área),
citando que “não foi possível
juntar duas instituições no local,
já que a Fundação ABC deixou
a área com a chegada do MST,
o que também reduziu a área de
uso do CTP”, ressaltou.
Também presente na audiência, o presidente do Sindicato
Rural de Castro, Eduardo Medeiros Gomes, manifestou-se defendendo que a área da Fazenda,
enquanto área pública, continue a
ser usada para benefício público,
preferencialmente para projetos
de desenvolvimento na área do
agronegócio na região.
Ao se manifestar, Joabe Mendes de Oliveira, um dos integrantes do MST, lembrou que quando
chegaram à Fazenda, existia reintegração de posse em desfavor
da Fundação ABC, e defendeu
a permanência do CTP no local,
assim como uma parceria, se vier
para Castro uma a unidade do
Instituto Federal. “Dá para nós
compormos. Nós só não quere-

Amplo diálogo tomou as discussões

mos despejo”, finalizou.
Também presente, representando a Castrolanda, o presidente
da cooperativa, Frans Borg, afirmou que não há mais interesse
por parte da entidade em ceder
áreas para o assentamento. Vale
lembrar que a cooperativa havia
ofertado duas áreas para que as
famílias deixassem a Fazenda
que ocupam atualmente.
Em sua fala, Carolina Balbinott Bunhak, Defensora Pública
da União, recomendou o amplo
diálogo. “Os conflitos fundiários
normalmente são muito dramáticos [...]. Além da propriedade em
si a gente está falando da moradia, da subsistência, da questão
humana, do déficit habitacional
do município, que às vezes acaba
recebendo a demanda e não tem
como arcar realmente [...]. As
soluções mediadas e conciliações
são melhores para todos”. E, o
procurador-geral de Castro, Julio
Adriano Tonatto Philbert, informou que o município não tem
estrutura para acolher as famílias, caso houvesse o despejo.
Célio Meira, coordenador
do acampamento, enfatizou a
disposição das famílias em dialogar com as partes envolvidas.
“A gente não esperava que sairia
uma definição hoje, tanto pra um
lado quanto para outro. A nossa
expectativa é sempre positiva.
A gente sempre acredita que é
possível seguir dialogando para
achar uma solução pacífica e que
contemple todas as partes”.
Após essas e outras colocações e apontamentos, o juiz
Antônio César Bochenek fez
considerações finais, afirmando
que a audiência foi produtiva e
que, apesar de não ter sido possível encerrar com uma solução,
considerava positivo o fato de
todos terem se reunido e externado seus posicionamentos.
A decisão de reintegração de
posse, por sua vez, foi suspensa
pelo prazo de 60 dias.
* COM ASSESSORIA

EMPREENDIMENTO CONTA COM 192 UNIDADES

Construtora Prestes lançou Vittace Castro
Divulgação

Da Assessoria
A Prestes Construtora e
Incorporadora lançou no sábado
(21) o Vittace Castro. O empreendimento, que conta com 192
unidades, é o novo condomínio
da empresa no município. Na
ocasião foram comercializadas
36 unidades, com outras 20 em
fase de assinatura de contrato
para esta semana.
O conjunto com 12 torres,
está localizado no Park Boulevard
e conta com diversos equipamentos de lazer, com o objetivo de
promover o bem estar dos seus
moradores. Além do modelo de
negócio, que prima pela qualidade de vida, o empreendimento
atende o padrão construtivo da
Prestes. Ao longo dos 10 anos
de história, a empresa vem investindo em tecnologia, inovação
e num modelo de negócio que

Durante o lançamento, foram comercializadas 36 unidades
atenta pela execução da obra
dentro de regras que respeitem o
meio ambiente e as pessoas.
Para o gerente de Incorporação, Marcos Carneiro, o jeito
Prestes de construir e de entregar
um imóvel leva em conta a missão
da empresa que é desenvolver

prosperidade criar comunidades
felizes. “Percebemos que, muito
mais que uma moradia, nossa
propósito é fazer com que quem
compra um imóvel da marca
Prestes, tenha a possibilidade de
crescer e ser feliz naquele local
que escolher morar”, ressalta.

E é essa a felicidade que
sentiu a família de Neilo Lopes
Teixeira. Ele e a esposa, Viviane
adquiriram uma das unidades.
Segundo Viviane, a emoção ao
assinar o contrato e saberem
que estariam saindo do aluguel
é muito grande. Ela relata que a
decisão de compra partiu depois
do casal analisar as vantagens em
morar no condomínio. Atributos
como segurança e áreas de lazer
para o filho foram fundamentais
para a escolha. “Agora é controlar a ansiedade para até a finalização da obra e a mudança”,
diz. A previsão é que o Vittace
Castro seja entregue em setembro de 2021 e a comercialização das unidades acontecem no
Ponto de Venda da Prestes, na
rua Cipriano de Souza Marques,
nº 32 – Centro, Castro. Informações e detalhes pelo telefone:
(42) 99845-0003.

EM OUTUBRO

Castro recebe o
primeiro Fut'Riso
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Vem aí mais uma edição
do ‘Fut'Riso das Estrelas’.
Dessa vez a cidade de Castro
é que vai receber o evento,
no dia 13 de outubro. Além
de colocar em campo uma
rivalidade clássica do futebol
brasileiro, numa partida entre
Amaral (ex-jogador do Palmeiras) e Neto (ex-jogador
do Corinthians e apresentador de os Donos da Bola),
e suas respectivas equipes, o
Fut'Riso ainda reúne humor e
ação beneficente.
O local do evento é o Estádio Municipal Lulo Nunes – o
Caramuru. Os portões vão
ser abertos às 8 horas, às 9
começa oficialmente o evento,
e às 10 horas inicia a partida
do futebol das estrelas. O
‘juiz Margarida’ é quem vai
apitar o jogo, e, além dos craques já citados, também está
confirmada a presença em
campo dos jogadores Mago
Rosembrink, Dinei, Sérgio e
Renaldo.
Para deixar o clima do
domingo ainda melhor, a
partida também contará com
o humor garantido do Estacho, Hallorino Júnior e do

Juca Bala, e todos aqueles
que comparecerem também
estarão contribuindo com
instituições beneficentes do
município, através da doação
de um quilo de alimento. Em
2017, quando foi realizado na cidade de Tibagi, o
Fut'Riso foi responsável pela
arrecadação de três toneladas
de alimentos, nessa edição, a
meta segue com esse mesmo
entusiasmo.
Ingressos
Os ingressos para assistir
ao Fut'Riso já estão sendo
comercializados, no Bar do
Bugio (Praça João Gualberto,
248), Posto Borsatto 2000
(Avenida Prefeito Ronie Cardoso, 37) e no Supermercado
Rizolar (Rua Comendador
Manoel Inácio, 1375). Também há venda antecipada no
link: https://www.ingressonacional.com.br/evento/14788/
fut-riso-das-estrelas
Os bilhetes adquiridos
antecipadamente terão preço
promocional de R$ 30 + taxa
de serviço. No dia do evento
cada ingresso custará R$ 40
+ taxa de serviço. Em ambos
os casos, deve-se levar um
quilo de alimento não perecível no dia da partida.

ESCOLAS VISITAM

CCC realiza ação durante
Primavera dos Museus
Da Assessoria
O Centro Cultural Castrolanda
(CCC) recebeu essa semana alunos de diversas escolas de Castro.
Eles visitaram o Museu Histórico
de Castrolanda e participaram da
ação “Fotografia: compartilhando
memórias, preservando a história”, onde conheceram os espaços
de higienização e de catalogação
de imagens do CCC, tiraram fotos
utilizando máquinas analógicas e
fizeram a sua revelação.
A pedagoga do CCC, Letícia Pacheco Wendler, destacou a
importância da imagem e o poder
que ela tem de contar a história.
“Acredito que seja importante
trabalhar a fotografia para que os
alunos percebam de que forma
ela pode ser uma ferramenta de
permanência da história, assim
como a história deles também é
importante. Esperamos que eles
tenham aproveitado a atividade
extraclasse e realmente compreendido a importância das fotografias”, explica.
De segunda (23) até terçafeira (01), é esperado que aproximadamente 400 alunos passem
pelo Centro Cultural Castrolanda.
Participarão da atividade alunos
da Escola Evangélica da Comunidade de Castrolanda, Escola
Municipal
Relindes
Capilé,
Escola Municipal Professor Bernardo Litzinger, Escola Estadual
do Campo Castrolanda, Escola
Adventista de Castro e Colégio
Estadual Professora Maria Apa-

recida Nisgoski.
Segundo a professora Neide
Carneiro da Escola Evangélica
da Comunidade de Castrolanda,
os alunos gostaram de participar da atividade. “Eles ficaram
impressionados, pois puderam
aprender como funciona o museu,
viram como foi a evolução da fotografia e os cuidados necessários
para a preservação da fotografia
depois de impressa”, relatou. Ela
também destacou que a atividade
contribui na formação do aluno e
deixa-os mais criativos.
Primavera dos Museus
A ação foi a atividade escolhida pelo CCC para participar
da 13ª Primavera dos Museus,
promovido pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). Realizado anualmente, o tema deste
ano era “Museus por dentro, por
dentro dos museus”. Durante
essa semana, diversos museus de
todo o país realizaram atividades
especiais, como visitas mediadas,
palestras, oficinas, exibição de filmes ou outras ações educativas.
A responsável pelo setor de
Higienização, Karen Leal, explica
que, após a divulgação da temática da Semana dos Museus, a
equipe do CCC decidiu dar visibilidade à área de bastidores e
aprofundar na área de conservação iconográfico, pois atualmente
está sendo desenvolvido um projeto nesta área. “Com base nisso,
foram surgindo as ideias de como
realizar a oficina”, diz.
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MAIS UMA VEZ AS ESCOLAS DE CASTRO SE DESTACAM

Professoras estão na final do Agrinho
Divulgação

Programa é
o maior de
responsabilidade
social da FAEP

REVISTA SAÚDE EM FOCO

Acecastro prestigiou nova revista

Da Assessoria
Seis professores das escolas
municipais e estaduais de Castro foram classificados para a
fase final do Programa Agrinho
2019 e concorrerão a automóveis no evento de premiação que
acontece no dia 21 de outubro,
em Curitiba, após o resultado da
banca avaliadora que será realizada nos dias 3 e 4 de outubro.
Na categoria Experiência
Pedagógica fase regional se classificaram a professora Carina Hampf
de Oliveira, da Escola Municipal de
Terra Nova com o projeto "Campos Gerais... Semeando caminhos
sustentáveis, colhendo um futuro
melhor", e a professora Aline de
Castro Anacleto, da Escola Municipal Professora Relindis Capilé
com o projeto "Um mundo com +
cogumelos".
Da rede particular nesta
categoria se classificou o projeto
"Caminhos do Leite" da professora Amanda Letícia Swiench
dos Anjos, da Escola Evangélica
de Castrolanda.
No Agrinho Solos foram classificadas as experiências pedagógicas da rede pública os projetos

Divulgação

Da Assessoria

Seis professoras de escolas do município se classificaram
"Rosário Verde" da Escola Municipal de Vila Rosário da professora
Dábila Batista de Andrade; "Reciclando atitudes para salvar nosso
solo" da Escola Municipal Jardim
Bela Vista com a professora Gislaine Ferraz e Silva e "Práticas
sustentáveis no campo" da Escola
Municipal do Campo Professor
Benedito Roque Leal com a professora Silmara de Jesus Carneiro.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, ressaltou que mais uma
vez as escolas de Castro se destacam no programa. "É o reconhecimento do empenho de nossos
professores que encampam o
Agrinho e procuram fazer sempre
o melhor. Parabéns pela classificação", disse.
Programa
O Agrinho é o maior programa
de responsabilidade social do Sis-

tema FAEP, resultado da parceria
entre o SENAR-PR, FAEP, governo
do Estado do Paraná por meio das
secretarias de Educação, da Justiça, Cidadania, Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Agricultura e
Abastecimento, municípios paranaenses, empresas, instituições
públicas e privadas.
O programa foi concebido em
1995 e foi para o campo em 1996,
levando às escolas da rede pública
de ensino uma proposta pedagógica baseada em visão complexa,
na inter e transdisciplinaridade e
na pedagogia da pesquisa.
O concurso realizado todos
os anos nas categorias redação,
desenho, experiência pedagógica,
escola e Município Agrinho serve a
um só tempo como instrumento de
avaliação do alcance das atividades
e como uma amostra daquilo que
o programa vem provocando em
termos de ações efetivas.

A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) participou, por meio
da Diretora de Profissionais
Liberais e Prestadores de
Serviço Bianca Silva, do lançamento da revista ‘Saúde em
Foco’, publicada pela Clinicastro Especialidades. O evento
aconteceu na noite de quartafeira (25), na sede da clínica
em Castro.
De acordo com o organizador do evento e gerente
administrativo da Clinicastro,
Sandro Kiel, o lançamento foi
uma forma de divulgar a primeira edição da revista, que
foi escrita por médicos que
atendem na clínica de acordo
com as diferentes especialidades. “O principal objetivo é
divulgar o material e mostrar
a importância dessas informações voltadas para a área da
saúde na cidade de Castro,
afirma Sandro.
A diretora Bianca Silva res-

Associação comercial prestigiou
salta que a revista é um diferencial, pois o conteúdo traz um
novo conceito de informações
e proximidade entre paciente e
médico, proporcionando atendimento diferenciado e respeito
ao paciente. “A participação
da Acecastro no lançamento
é uma maneira de conhecer a
estrutura do associado e inclusive fomentar parcerias, com a
oferta de convênios e produtos
que vão apoiar o empresário”,
comenta. Para Bianca, esse
contato próximo da associação
traz diversas oportunidades de
negócios.

VII FESTIVAL DE TORTAS

Torteiras participam de capacitação
Da Assessoria
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Desenvolvimento
(SMD), de Carambeí, reuniu
nesta quarta-feira (25), as torteiras que estarão no VII Festival de Tortas, para a realização
de capacitação boas práticas em
serviços de alimentação em eventos. Ao todo 14 envolvidos no

Festival de Tortas participaram
da capacitação que aconteceu na
sede da SMD.
A médica veterinária da SMD,
Andressa Dudcoschi, ministrou a
capacitação que abordou higiene
e salubridade dos manipuladores, boas práticas na fabricação,
estoque e venda de alimentos,
além de questões específicas para
garantir a qualidade do produto e
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Sandro
complementa
que o apoio da Acecastro no
evento traz novas possibilidades de difusão da informação.
“Através disso conseguimos
divulgar para as empresas
associadas e seus funcionários
e assim conseguimos informar
com responsabilidade e respeito à vida dentro da área da
saúde, como é a nossa missão”
finaliza Kiel.
A revista ‘Saúde em Foco’
é de veiculação bimestral e
reúne diferentes tipos de informações relacionadas à saúde
para a população castrense.

de atendimento no evento.
A secretária Municipal de
Desenvolvimento, Aline Valer de
Macedo, comenta que o objetivo
da capacitação é possibilitar as
torteiras e envolvidos conhecimentos para a manipulação e
fabricação dos produtos alimentícios para que o processo de
produção resulte em alimentos
seguros para o consumidor.

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.

BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Barracão pré-moldado para suínos
em oferta: 01 de 1200mt², por
R$130.000,00; 01 de 200mt², por
R$18.000,00; e 01 de 100mt², por
R$ 9.000,00. Temos pilares e tesouras avulsas. Valor à combinar Telefone: (42) 9 9865-7255.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Súmula de Requerimento de Licença de Instalação de Ampliação
Eltje Jan Rabbers, torna público que irá requerer ao IAP Licença de
instalação para a ampliação da atividade Suinícola a ser amplianda na
Fazenda Rincão do Posto, Bairro Guaricanga, em Piraí do Sul – PR.

Rincão do Posto, Bairro Guaricanga, em Piraí do Sul – PR.

Ato como
o pecado
Post-(?),
adesivo
Margens
Professor
do mestrando

Locais
apreciados
por gastrônomos

Venda, em
inglês

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

Deus da
guerra
Produtor
de urina
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Votações Christiane
Curso prático de artes,
Status (?): Keanu (?): o Neo da
de rápida duração
série "Matrix" (Cin.)
estado
Pronome (?), atriz
Súmula
de Recebimento
deatu-Licença
Prévia de Ampliação
al das coisubstituído CabeleireiRegião como a ilha
O brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil
por "vocês" ro (pop.)
de Guadalupe
Contração
Eltjemuscular
Jan Rabbers, torna público que recebeu do IAP a Licença Prévia
típica do
paraestressado
a ampliação da atividade Suinícola a ser ampliada na Fazenda

Dar algo
em retribuição
Graceja

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
à combinar. Mais informações pelo
tel.: (42) 3232-4388.

www.coquetel.com.br

3232-5148
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influencer. Chiclete pede que
Beatriz promova um encontro
seu com Vivi. Jô ameaça Kim.
Camilo pede ajuda a Maria da
Paz para reabrir as investigações sobre a morte de Jardel.
Abel visita Britney, mas os dois
acabam discutindo. Kim diz a
Márcio e Sílvia que se assustou
com a reação de Jô. Rock aceita
se reaproximar de Fabiana e
ajudar Amadeu e Téo. Ellen
confessa a Camilo que acredita
que Régis tenha assassinado
Jardel. Téo revela a Jô o plano
que armou com Rock e Maria
da Paz para que a namorada
perdesse seu dinheiro. Camilo
procura Régis. Jô confronta
Maria da Paz.

E

O
B
S
E
S
S
O
R

T
O
R
L
O
N
I

A DONA DO PEDAÇO
Sábado (29/09)
Kim afirma a Jô que ela
não tem talento para ser digital
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BOM SUCESSO
Sábado (29/09)
Diogo foge do local do acidente e não percebe que deixa
sua carteira cair. Bezinha avisa a
Alberto que Eric morreu. Diogo
tenta convencer Gisele de que a
morte de Eric foi um acidente.
Marcos estranha a reação de
Diogo ao perceber que perdeu a carteira. Jeniffer ameaça

Vicente de contar para a mãe do
rapaz que ele está namorando
Gabriela. Marcos comenta com
Nana que Alberto está deprimido. Diogo é flagrado por um
policial no momento em que
encontra sua carteira, mas disfarça dizendo que era advogado
de Eric. Evelyn se cansa da situação com Felipe. Alice concorda
em abrir o desfile da coleção de
Paloma. Thaíssa e Jeff mostram
a Marcos a confissão de Sinistro, assumindo que mentiu ao
acusar Paloma.
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Vânia é assaltada. Jaqueline se
assusta com o comportamento
de Thiago. Neide alerta Madureira para a possibilidade de os
dois perderem Marco e Carla.
Milena anuncia a Karina que
ficará com César. Filipe e Rita
vivem sua paixão.

OF
T I QU
E C O
R I
R AN S
IT
A
O R L
R I E
I M
O
N
FR I A
A N
N F A
C A L
E M A
S E R

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Sexta-Feira (28/09)
Raíssa e todos comemoram
sua vitória, e Nanda se entristece. Ivete repreende Nanda, e
Carla defende a menina. Filipe
se declara para Rita e diz que
deseja contar sobre seu amor
para a família. Nanda tem uma
crise, e Raíssa ajuda a amiga.
Neide afirma a Marco que não
desistirá dele. Lígia e Joaquim
comentam sobre a paixão de
Filipe por Rita. Raíssa é aclamada na volta ao colégio, e
Nanda se incomoda. Milena se
aconselha com o amigo Pedro.
Raíssa diz a Anjinha que Nanda
está precisando de ajuda.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE
CARAMBEÍ, com sede no Município de Carambeí - Paraná, (Anexo
ao Sindiserv), pela Servidora Selma Silva de Oliveira, ao final assinado, CONVOCA toda a categoria para participarem de Assembleia
Geral a ser realizada dia 25(vinte e cinco) de setembro de 2019 as 18
horas (dezoito horas) em primeira convocação e às 18:30h (dezoito
horas e trinta minutos) em segunda convocação, na sede do SINDISERV, Avenida do ouro n°184, centro Carambeí PR, para deliberar sobre: Eleição da Diretoria Provisória, na forma do Estatuto.
Carambeí PR, 30 de setembro de 2019.

Áries:
Deve
retomar
emprego do passado. Chances de mudanças no dia a dia.
Seu próximo amor pode ser
um colega de escola ou alguém
que conhecerá em viagem.
Cor: bege.

Libra: Vai se sentir bem ao
cumprir as tarefas do seu jeito.
Saberá lidar com desafios e se
curar rapidamente caso adoeça.
Risco de exageros no convívio
com seu par: não cobre tanto.
Cor: laranja.

Touro: Deve ficar dividido(a)
entre cumprir as obrigações e
relaxar. Se realiza atividades em
casa, poderá resolver isso, mas,
se trabalha fora, priorize o dever.
Na união, há possibilidade de
atrito. Cor: amarelo.

Escorpião: Apesar de
ser exigente em relação ao seu
desempenho profissional, você
vai sentir feliz com suas conquistas na carreira. Vale a pena falar
sobre seus sonhos e sentimentos
com a cara-metade. Cor: creme.

Gêmeos: Vai pensar em
soluções criativas para problemas do trabalho. Evite mexer em
dinheiro que está guardado. Com
o sol iluminando o setor da paixão, será mais fácil encontrar um
par. Cor: laranja.

Sagitário:
Na carreira,
chegou a hora de fechar ciclos,
encerrar projetos e resolver
pendências. No relacionamento
amoroso, você e seu bem vão se
apoiar, traçando planos bem concretos. Cor: amarelo.

Câncer: Poderá se sentir
desafiado(a) no serviço. Sua
habilidade de memorização
estará boa, favorecendo os
estudos. Na paquera, vai assumir o controle da situação. Cor:
azul-claro.

Capricórnio: A Lua lhe traz
a sensação de realização e força
interior. O que começar agora
poderá se firmar aos poucos e,
mais para frente, verá os resultados, inclusive um novo relacionamento afetivo. Cor: branco.

Leão: Dia favorável para
executar suas tarefas e cumprir
prazos. Quanto mais mantiver
o foco, maior será sua produtividade. Chance de se interessar
por alguém que encontra sempre. Cor: pink.

Aquário: Guarde segredo
sobre seus projetos profissionais,
divulgando apenas quando já
estiverem lançados. Na paquera,
talvez encontre uma pessoa especial que esteja ligada aos seus
amigos. Cor: preto.

Virgem: O astral vai se
fechar um pouco caso trabalhe
em casa ou com parentes. Procure dicas de como fazer seu
dinheiro render. No romance, vai
conhecer melhor o par e fortalecer a paixão. Cor: vinho.

Peixes: Há sinal de prosperidade na carreira, mas é melhor
manter os pés no chão em relação às promessas dos seus superiores. Uma amizade pode se
tornar um grande e amor! Cor:
azul-claro.

VELHO MILHONÁRIO
Perguntaram ao velho milionário que vivia cercado de
belas mulheres:
- O senhor acha mesmo
que essas mulheres gostam
de você?
E ele respondeu:
- Meu amigo, eu gosto muito
de camarão, quando peço
um prato eu não pergunto
se o camarão gosta de mim.

Eu simplesmente como e
depois pago.
MORREU DE LATINHA
Um amigo conta para o
outro:
- Meu tio morreu de latinha.
- Como assim?
- Foi nadar numa praia de
Pernambuco e disseram pra
ele que lá não tinha tubarão,
mas lá tinha!

SEXTA-FEIRA, 27 A 30 DE SETEMBRO DE 2019
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MENINA FOI ENCONTRADA MORTA DENTRO DE MALA NA RODOVIÁRIA DE CURITIBA

Civil interroga suspeito de matar Rachel
Divulgação

Homem
confessa ter
estuprado e
matado

Homem atraiu a
vítima passando-se
por produtor

Da Assessoria
A Polícia Civil do Paraná
interrogou o suspeito do crime
que vitimou Rachel Genofre,
de 9 anos, ocorrido no dia 3 de
novembro de 2008. O homem
está preso na Penitenciária II,
em Sorocaba (SP), em razão
de outros crimes, e confessou
ter estuprado e em seguida
matado a garota. O interrogatório aconteceu na tarde
de terça-feira (24) e nesta
quarta-feira a delegada Camila
Cecconelo recebeu a imprensa
para falar sobre o caso.
Inicialmente, o suspeito

Delegada Camila Cecconelo recebeu a imprensa para falar sobre o caso

se negou a prestar esclarecimentos sobre o crime. Disse
que só falaria em juízo. Entre-

EM QUESTÃO DE HORAS

Ladrões armados
roubam mercado
e paniﬁcadora
Da Redação
Carambeí - Policiais militares estão em alerta para dois
casos de roubo praticados em
Carambeí, com diferença de
horas. Um mercado localizado na
Rua Granadas, centro, na tarde
de terça-feira (24), mais precisamente às 17h35, e uma panificadora na Avenida Pinheiro, Bairro
Eldorado, perto das 20h25.
Em ambas as ações, dois
indivíduos portando arma de
fogo entraram nos estabelecimentos, deram voz de assalto e
fugiram levando certa quantia em
dinheiro. No roubo à panificadora
também foi levado um aparelho
celular. Ninguém foi ferido.

JARDIM DOS BANCÁRIOS

Preso ladrão
que usou de
violência para
assaltar
Foi preso às 12h59 dessa
quarta-feira (25), na Rua Francisco Anacleto da Fonseca, Jardim dos Bancários, indivíduo de
20 anos que assaltou uma pessoa em via pública, usando de
violência. Na ação, ele subtraiu
um aparelho celular, o qual foi
recuperado.

NO ARAPONGAS

Preso com
190 gramas
de maconha
Foi preso por volta das 16h45
dessa terça-feira (24), durante
patrulhamento pela Rua Silvio
Afonso Martins M. de Souza,
bairro Arapongas, um indivíduo
com aproximadamente 190 gramas de maconha. O autor, de 18
anos, foi acabou sendo encaminhado para a 43ª DRP para as
providências cabíveis.

CASTRO

Preso por PMs
na Rio Branco
Policiais militares de Castro,
prenderam às 13h20 de terçafeira (24), na Rua Coronel Jorge
Marcondes, Bairro Rio Branco,
um homem de 22 anos. Ele possuía em seu desfavor, mandado
de prisão expedido pelo fórum
da Comarca de Clevelândia.

tanto, cedeu após ser informado pelas autoridades da
Polícia Civil que a autoria do

crime já havia sido confirmada
através de confronto de material genético.

PONTA GROSSA

HÁ 12 ANOS POR HOMICÍDIO

Civil prende irmãos condenados
Divulgação

Da Redação

Ponta Grossa - Um homem
de 50 anos foi detido por funcionários de um supermercado,

Agride esposa e vai em
cana em Ponta Grossa

Presos em casa, eles não reagiram
os irmãos, D.F.S (34) e A.S
(35), os quais, após a prisão, foram escoltados para

a Cadeia Pública de Castro,
onde permanecem à disposição da Justiça.

Ladrão de policial rodoviário é preso
Divulgação

Ponta Grossa - Na manhã
de quarta-feira (25), por volta
das 9 horas, um homem de 60
anos foi preso acusado de agredir
a esposa e ameaçá-la com uma

foice, no Bairro Nova Rússia, em
Ponta Grossa. A Polícia Militar
foi chamada e o agressor acabou
preso, sendo encaminhado para
uma delegacia de polícia.

DE HOSPITAL

Mulher tentar sair com
recém-nascido e vai presa
Ponta Grossa - Uma
mulher foi presa após sair do
hospital com um recém-nascido
sem autorização. Foi por volta
das 15h50 dessa quarta-feira
(25), em Ponta Grossa.
Uma decisão judicial impedia que a mãe retirasse a criança

do hospital, mesmo assim, ela
tentou sair com o recém nascido
escondido em uma bolsa, mas
foi flagrada pelos funcionários
do hospital. A polícia militar
foi chamada e a mulher acabou
presa e encaminhada para a
delegacia.

NA QUARTA-FEIRA

Dois assaltos à farmácias

W.J.C foi localizado e preso
endereços de outros suspeitos.
Durante cumprimentos dos mandados, W. J. C. foi localizado e preso preventivamente pela prática do roubo.
Outros dois indivíduos presos por
outros fatos estão sendo investiga-

dos também pela participação no
crime.
A Polícia Civil destaca o apoio
da população com denúncias e
reforça o seu número do aplicativo
WhatsApp: (42)99827-9684.

NA VISCONDE DE TAUNAY

GM detém indivíduos por furto
Divulgação

Equipe encontrou objetos
em sacolas plásticas
foi abordada por um grupo de
pessoas que relatou o arromba-

mento e o furto de uma loja de
móveis usados na região. Durante
ronda, os agentes encontraram
dois indivíduos que correspondiam com o perfil dos suspeitos
repassado na denúncia.
Em abordagem, a equipe
encontrou objetos em sacolas
plásticas e os suspeitos confirmaram que os itens foram furtados
da loja. Diante dos fatos, os agentes encaminharam os indivíduos
para a delegacia da 13ªSDP para
as providências cabíveis.

Moto é roubada em frente de casa
Jaguariaíva - Foi furtada às
23 horas de terça-feira (24),
uma motocicleta Honda CG

por volta das 8h30 dessa quartafeira (25), após furtar produtos
de seu interior. A polícia militar
foi chamada, sendo ele preso e
encaminhado à delegacia.

NOVA RÚSSIA

PONTA GROSSA

Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa,
órgão vinculado à Secretaria
Municipal de Cidadania e Segurança Pública (SMCSP), prendeu dois indivíduos por furto na
Avenida Visconde de Taunay, na
noite de terça-feira (24). A prisão aconteceu após denúncia de
um grupo de pessoas à GM.
Conforme
relatório
da
SMCSP, a equipe Romu/Alpha
estava em patrulhamento na Avenida Visconde de Taunay quando

Rouba produtos
de supermercado
Da Redação

Na madrugada de quintafeira (26), investigadores da
43ª DRP localizaram e prenderam na localidade rural Herval dos Limas e Estrada do
Cerne, dois irmãos condenados há 12 anos pela prática de
homicídio ocorrido em 2012,
na localidade de Itaiacoca,
área rural de Ponta Grossa.
Surpreendidos pelos policiais,
eles não resistiram à prisão.
A vítima foi morta por
disparos de espingarda após
uma discussão acalorada com

Ponta Grossa - Polícia Civil de
Ponta Grossa prendeu, na manhã
de terça-feira (24), W.J.C., de 23
anos, pelo envolvimento em roubo
praticado na noite de 22 de julho.
A vítima, um policial rodoviário
aposentado, estava abastecendo
seu veículo em um posto de combustível na Avenida Souza Naves,
ocasião em que foi surpreendido
por dois indivíduos, um deles portando arma de fogo que, mediante
grave ameaça, subtraíram sua
camionete, com vários pertences
em seu interior, sendo localizada
mais tarde.
Durante as investigações,
a Polícia Civil coletou inúmeras
informações do envolvimento de
W. J. C., representando pela sua
prisão preventiva, além de mandados de busca e apreensão em

Em seu depoimento, o suspeito informou que morava
no Centro de Curitiba, próximo da escola em que Rachel
estudava. Disse que já havia
observado qual era a rotina da
menina, bem como o caminho
que ela fazia até o ponto de
ônibus diariamente.
O homem conseguiu atrair
a vítima para sua casa passando-se por produtor de um
programa televisivo infantil.
Ele teria dito que se ela quisesse participar do programa
teria que acompanhá-lo até um
suposto escritório para assinar
uns papéis. De forma fria e sem
demonstrar arrependimento, o
autor do crime contou à Polícia

que Rachel estranhou quando
chegou em sua residência.
Segundo ele, a menina tentou reagir e começou a gritar.
Momento em que a violentou
sexualmente e na sequência a
matou, no mesmo dia.
Sobre a razão de ter colocado o corpo de Rachel dentro de uma mala de viagem e
abandonado na Rodoviária de
Curitiba, o homem não deu
muitos detalhes referente a
essa escolha. Apenas informou
que era uma forma de transitar
no local sem ser percebido.
A Polícia Civil intensificará as diligências, a fim de
averiguar se todas as informações fornecidas pelo suspeito
durante seu interrogatório
estão de acordo com a verdade. Outras pessoas devem
ser ouvidas no curso das diligências até a conclusão do
Inquérito Policial.

125 Fan, cor preta, ano 2012,
placa AUV-0273, de Jaguariaíva.
A vítima estacionou em frente

à residência de amigos na área
industrial da PR 151, e não a
localizou ao retornar.

Ponta Grossa - Dois assaltos à farmácias, movimentou o
setor policial de Ponta Grossa
nesta na quarta-feira (25).
O primeiro deles ocorreu
às 18h55, em Ponta Grossa.
Fazendo menção de estar
armado, uma pessoa subtraiu o

dinheiro do caixa e alguns produtos do estabelecimento.
Já à noite, por volta das
23h20, na Rua Balduino Taques,
um indivíduo armado de revólver, também deu voz de assalto e
subtraiu o dinheiro do caixa. Nos
dois casos, evandiram-se a pé.

CARAMBEÍ

PMs aprendem simulacro
e pé de maconha
Carambeí - Após prisão de
um indivíduo no município de
Castro, policiais militares abordaram uma residência em Carambeí
e apreenderam um pé de maconha, um simulacro de pistola e

uma munição de arma de fogo.
Foi por volta das 17h10, na Rua
das Nogueiras, Bairro Nogueira.
Todos os objetos foram entregues na delegacia de polícia de
Carambeí.

NOVA HOLANDA

Adolescente é apreendido
Carambeí
Durante
patrulhamento, equipe policial
abordou por volta das 18h30
de terça-feira (24), na Rua
das Esmeraldas, Vila Nova
Holanda, quatro indivíduos em

via pública. Durante a abordagem, foi encontrado com um
adolescente de 16 anos, uma
bucha de maconha. Ele foi
encaminhado até a delegacia
para as providências.

D+
Sexta-feira, 27 a 30 de Setembro de 2019

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Fabiana Guedes

Vitória

por Sandro A. Carrilho
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11 DE OUTUBRO

Hungria fará show de hip
hop em Ponta Grossa

Vitória Camargo Morais da Silva, caçula do casal Regiane Aparecida
Camargo da Silva e Rodrigo Morais da Silva, será muito cumprimentada no
próximo 1º de outubro por ocasião de seu aniversário. Pela importância da
data, ela foi escolhida a Garota D+ da edição. Parabéns!
Divulgação / Fabiana Guedes

Quem receberá
muitos parabéns
nesse dia 1°, por
mais um ano de
vida, é a médica
obstetra, Dra.
Daniella Cardoso.
No clique, com
sua primogênita,
Carolina

DAY

Divulgação / Fabiana Guedes

Day Karoline Wisnievski, sra. Mateus Wisnievski, foi muito
cumprimentada na quarta-feira (25), por mais um ano de
vida. No clique, com o jovem amiguinho José Henrique

Divulgação

Da Assessoria

Divulgação / Edilson Luiz

Patricia e José
Carlos Loureiro
Neto, secretário
de Indústria e
Comércio de
Ponta Grossa,
e presidente o
Sindilojas. Neste
domingo (29),
ele recebe mil
vivas pela
passagem de
seu aniversário.
Parabéns!
Divulgação / Fabiana Guedes

Tatiana Laroca
Moroz, sra.
Ramon Moroz,
comemora
troca de idade
nesse 1º de
Outubro.
O registro
da imagem
é de Milton
Constantino
Junior

Hungria chega a Ponta Grossa
para um grande show de hip hop
no dia 11 de outubro. O local
escolhido para a apresentação
é a sede social do Clube PontaLagoa (Rua Marechal Deodoro da
Fonseca, 116, Centro).
Nascido em Brasília (DF),
Hungria começou a compor aos
oito anos de idade. Seis anos
depois já lançava “Hoje tá embaçado” que em pouco tempo contabilizou 120 mil visualizações.
Com o sucesso, emplacou outros
hits e dois álbuns “Hungria Hip
Hop Ao Vivo” e “Meu Carona”.
Os ingressos para o show já
estão à venda. Eles podem ser
adquiridos na Life Academia (Rua
Balduíno Taques, 777), Syrian
Barbers (Rua Doutor Colares,
579, Centro), Optiluz do Shopping Palladium (Rua Ermelino de
Leão, 703, Olarias) e na sede so-

cial do Clube Ponta-Lagoa. Pela
internet, por meio do site www.
ingressonacional.com.br.
A realização é da Ecko Eventos, MGPRD e Rádio T. Informações e reservas de camarotes
podem ser feitas pelo telefone
(42) 98861-3052.

BIENAL DE CURITIBA

Espaço Cultural BRDE
recebe exposição
Divulgação

Divulgação / Edilson Luiz

Umbelina Ribeiro,
presidente do Lions Clube
Cruzeiro do Sul, convida a
todos para a tradicional
'Macarronada' que
acontece hoje (27). O local
será a sede social de Lions
Clube, em Ponta Grossa.
Convites estão sendo
vendidos pelas integrantes
do clube feminino
ao preço de R$ 50

O primeiro
aninho de
Gabriel foi
comemorado
com festa no
domingo (22),
para a alegria
dos pais Raquel
dos Santos e
Júlio Cesar
Bittencourt, e do
irmão Emanuel

Da Assessoria
Com o conceito curatorial
Fronteiras em Aberto, a 14ª
edição da Bienal de Curitiba estará presente no Espaço Cultural
BRDE - Palacete dos Leões
com a exposição Pangrafias. A
abertura aconteceu nesta quartafeira (25).
A mostra reúne obras de
Fernando Lemos (Portugal),
León Ferrari (Argentina), Cabelo
(Brasil) e Shirley Paes Leme
(Brasil) e propõem discutir o
limiar – fronteira – entre escrita e
desenho, pintura e caligrafia, entre cartografia e caligrafia a partir
da textualidade visual apresentada
pelas obras. A curadoria é do

27/09

Cristiane Preto Hiar
Sara Mello
Taise Faria

28/09

Adriane Oliveira
Deny de Beer
Jenyfer Martins Oliveira
Lupércio Manoel e Souza
Luiz Carlos Wiltemburg
Gilberto Voorluys
Gustavo Bertolini
Guta Stresser

crítico Adolfo Montejo Navas.
A proposta desta Bienal de
Curitiba é apresentar um diálogo
com a situação de refronteiras
e desfronteiras do mundo atual,
com a desconstrução das noções
de fronteiras físicas e as transformações que elas sofrem no
decorrer do tempo a partir das
relações mutantes entre sujeito
e espaço, procurando uma nova
cartografia simbólica, de novos
sinais. Os países-membros do
bloco Brics (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) são
os grandes homenageados desta
Bienal que apresenta, com destaque, trabalhos inéditos de artistas
contemporâneos originários desses países

Jedaias Pereira Belga
Sabrina Pianowski
Stela Nicolas da Costa

29/09

Jonathan Henning Silva
Joslei Miguel da Silva
Juliana Rodrigues
Marcelo Motta Braum
Mauro Jakubovitch
Silvana Nascimento

30/09

Giselle Bortolino Andrade
Patricia Vieira Alves

