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tibagi brilha na canoagem em foz

castro elege novos conselheiros

Divulgação

O Campeonato Brasileiro de Canoagem Slalom, realizado
durante os jogos de Aventura e Natureza, em Foz do Iguaçu, terminou neste domingo com a participação de Tibagi em destaque
nas provas. Treze atletas da Atica representaram o município e
página 4
retornaram com 11 medalhas na bagagem.
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operário pega o paraná em casa
Divulgação / José Tramontin

Divulgação

No domingo (6) ocorreu em Castro, assim como em todo
Brasil, a votação para escolha dos novos conselheiros tutelares. No município foram eleitos cinco titulares. Entre as
titulares eleitas, duas já são conselheiras e uma delas já foi,
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em gestões anteriores. 				

O Operário Ferroviário enfrenta o Paraná pela 27ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B nesta terça-feira (8), às 19h15,
no Estádio Germano Krüger. Na rodada anterior, o alvinegro sofreu
derrota diante do Brasil-RS pelo placar de 2 a 1, está na nona popágina 4
sição na tabela do campeonato e acumula 36 pontos.

além de cursos profissionalizantes

Aline quer trazer campus para Castro
Divulgação

Paraná terá
política de
cuidados
da mulher

Divulgação

governador Ratinho Junior

A Secretaria da Saúde do
Paraná vai formatar a partir dos
próximos meses uma política estadual perene de atenção à saúde
da mulher. O objetivo é consolidar
os cuidados em todas as suas fases
de vida e não apenas na atenção
materno-infantil. A iniciativa foi
determinada pelo governador
Carlos Massa Ratinho Junior e
formalizada em despacho assinado
no dia 1º de outubro.
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Deputada Aline se reuniu com o reitor do IFPR, Odacir Zanatta, e o Grupo Yamamoto para conhecer a estrutura de Nova Castro

Desde a época da campanha, a vice-líder do Governo, deputada
federal Aline Sleutjes (PSL-PR) avisa: “Aqui, o trabalho não para”. A
parlamentar, que já encaminhou mais de R$ 26 milhões em emendas
para cidades paranaenses, agora está prestes a conseguir levar para
Castro cursos profissionalizantes ofertados pelo Instituto Federal

Divulgação

Divulgação

do Paraná (IFPR). A vice-líder do Governo já está em tratativas
para que este projeto se realizasse há alguns meses. Aline já havia
se reunido em mais de um encontro para tratar do assunto com o
ministro da Educação Abraham Weintraub e equipe, além do secretario Ataíde Alves e do reitor Odacir Zanatta.
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agora é MATA-MATA

Caramuru vence e se classifica

Divulgação / Arquivo P1 News

Vacinação
contra
Sarampo

Mulheres
tentam entrar
com drogas

A Campanha Nacional de
Vacinação contra o Sarampo começou nesta segunda-feira (07)
e segue até 25 de outubro. Nesta
etapa o foco é imunizar crianças
de 6 meses a menores de cinco
anos de idade – quatro anos, 11
página 3
meses e 29 dias.

Duas mulheres com idades
entre 24 e 35 anos, foram presas
em flagrante na manhã desse
domingo (6), ao tentarem entrar
na Cadeia Pública Hildebrando
de Souza com drogas. Elas
escondiam nas roupas íntimas e
página 7
foram flagradas.

PARA A LIGA B

PG Vôlei garante vaga
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segurança

Preso casal
que praticava
roubos em PG
página 7

Diversão e
homenagem à
Aparecida
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Congresso
Gastronômico
tem início em PG

Vitória do Novo Caramuru merecia um público maior

Não foi uma partida fácil,
mas os castrenses mostraram
garra em quadra e o Novo
Caramuru Futsal venceu o líder
do Campeonato Paranaense
Série D – Adab Bituruna. O

jogo, realizado no sábado
(5), começou com gol do time
adversário, porém, ainda no
primeiro tempo o Novo Caramuru alcançou o empate, com
gol marcado pelo jogador Ale-
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mão. Logo em seguida, numa
jogada com o goleiro linha, o
resultado virou, ficando dois a
um para a equipe castrense.
O segundo gol foi do jogador
página 5
Lucas.		

PM reforça
ações no jogo
do Operário
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2

TERÇA-FEIRA, 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2019

EDITORIAL

TEMOS MUITO A APRENDER!
Todos os dias nos deparamos com novidades, algumas nem sempre agradáveis, outras boas prá caramba. Com a notícia é a mesma coisa. Um dia ela nos faz
ainda acreditar nas pessoas, outras não. Na semana que passou, Castro também
experimentou dois momentos, nas palavras da deputada federal castrense, Aline
Sleutjes (PSL-PR). A vinda do reitor do Instituto Federal do Paraná (IFPR), e
a possibilidade que Castro avance em um setor que está estagnado: geração de
emprego e renda, mostrou uma luz no final do túnel para muitos que sonham em
se profissionalizar aqui mesmo e ganhar o seu sustento. Da mesma forma, outra
notícia, nos colocou prá baixo, ao sermos informados que chefe do executivo
municipal, aquele que deveria ser o primeiro a abraçar a causa, simplesmente
lavou as mãos para um programa federal, que beneficiaria diretamente os idosos
em Castro. Por birra política, ou simplesmente descaso, não autorizou que o
município fosse cadastrado. Lamentável!

A podernite

Mal do século chama-se ansiedade
* Fabio Akiyama
Conhecida como o mal dos tempos
modernos, a ansiedade vem tomando
conta da nossa sociedade de maneira
impiedosa e rápida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de
33% da população mundial sofre deste
mal e o Brasil aparece no topo da lista
de países mais afetados.
Segundo o INSS, os distúrbios
mentais já são a terceira maior causa
de afastamento, o custo disso chega a
quase R$ 200 milhões para os cofres
públicos. A ansiedade traz alguns sintomas que podem atrapalhar a vida
social e até no ambiente de trabalho.
Os sintomas mais frequentes e comuns
são dores e apertos no peito, podendo
sentir palpitações, dores na região
abdominal, tremores, roer unha, falar
de forma rápida, preocupação, medo
constante e uma grande sensação de
que algo ruim vai acontecer.
Quando apresentamos estes sintomas e sensações, o organismo mantém
um sistema de defesa do corpo ativo,
entrando no famoso estado de alerta.
Diante destas situações, o sistema
adrenal é ativado mantendo-nos mais
"ligados e espertos", afinal estamos
sempre com a sensação de que algo
ruim vai acontecer.
Com essa adrenalina a mil, quem
consegue desligar, descansar, ir ao
banheiro com tranquilidade, dormir
bem, se alimentar bem, manter seus
hábitos saudáveis? Impossível dentro
desta realidade.
A boa notícia é que existe uma técnica chamada MICROFISIOTERPIA,
que foi desenvolvida por franceses
como base na embriologia, a filogênese e a anatomia humana. O método
permite avaliar o ritmo vital dos nossos órgãos e tecidos através de micro
toques, procurando perdas de vitalidade e a causa desses desequilíbrios.
Além disto, estimula o corpo para que
se auto regule e assim possa reencontrar a saúde.
Essas agressões primárias deixam
cicatrizes que ficam armazenadas nos
tecidos, atrapalhando o funcionamento
e desregulando o ritmo vital. O fisioterapeuta, através de micro palpações,
procura pelo corpo onde essa "cica-

triz" ficou armazenada e reconhece
qual tecido (musculoesquelético,
tecido do sistema nervo, pele ou até
visceral) teve perda de vitalidade, afetando o funcionamento. O papel do
profissional é, então, apresentar para
o corpo onde estão localizadas essas
feridas para que o próprio organismo
as elimine.
A cicatriz patológica é o vestígio
deixado pelo agente agressor no corpo,
que até tenta reparar o problema, mas
não consegue eliminar por uma deficiência do sistema imunológico ou
porque a agressão foi muito forte. O
resultado é um desequilibro de células
e tecidos, atrapalhando suas funções e
provavelmente gerando sintomas.
A Microfisioterapia possui um
papel extremamente importante no
tratamento da ansiedade, conseguindo
analisar como está a carga adrenal, e
assim, estimulando a eliminar a sobrecarga, ou seja, estimula nosso organismo a se equilibrar para que venha
a reagir em busca da eliminação da
informação que está causando tanto
mal ao nosso corpo.
A experiência clínica mostra que
e a ansiedade geralmente é um problema secundário, ou seja, é resultado
de situações de impotência, desvalorização, estresse excessivo ocorridos no
passado e que marcaram muito, culminando no estado de alerta.
Em alguns casos, foi detectado
também que o problema advém de
pessoas que não se encontravam no
controle da situação, ou que os resultados não dependiam somente dela,
criando assim frustrações e até sentimento de derrota.
A Microfisioterapia consegue
identificar a causa primária (origem
e fonte) em 80% dos casos tratados.
Com esta técnica, o terapeuta atua na
fonte ou causa e assim o paciente percebe que a ansiedade vai diminuindo
gradativamente e de maneira significante. E a grande vantagem é que o
tratamento não usa nenhuma droga ou
medicamentos.

Sandro A.
Carrilho
EMPREGO E RENDA
O que a deputada federal
Aline Sleutjes (PSL-PR) buscou
na sexta-feira (4), era o que o
prefeito castrense Moacyr Fadel
deveria estar fazendo. Correr
atrás de oportunidades que possam gerar em um futuro próximo,
emprego e renda. “Cursos técnicos profissionalizantes aceleram a
entrada do aluno no mercado de
trabalho e os prepara para lidar
com uma sociedade desenvolvida tecnologicamente”, afirmou
Aline à reportagem do Página
Um News, ao se referir a vinda
do reitor do Instituto Federal do
Paraná (IFPR) ao município, reitor Odacir Zanatta.
IDOSOS, NÃO!
Mas como cobrar de um
prefeito medidas que venham a
gerar mais emprego, se quando
o assunto é quem já dedicou
boa parte de sua vida, se lava
as mãos. Me refiro ao Programa
Viver Melhor, do Governo Federal, para criar um Centro de
Atendimento ao Idoso, Centro
Dia. Solicitação, inclusive, da
própria Secretaria Municipal de
Assistência Social. Seria preciso

* Fabio Akiyama atua na área
da saúde desde 2009.
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DOIS PESOS
Longe de qualquer comparação, mas enquanto alguns mostram preocupação com o nosso
amanhã, viajam à França para
conhecer novas tecnologias, trazer
experiências bem-sucedidas, teve
secretário municipal que também
esteve por lá, de férias, passeando
com a família, fazendo compras.

ClubeSemana da Ciência e Tecnologia

CASTRO E REGIÃO
R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

CONHECIMENTO
A viagem que a comitiva castrense fez à França, mostrou que
os produtores de lá estão longe
de serem competitivos. Organizada pela Cooperativa Castrolanda com o apoio da Cargill /
Nutron, eles participaram de um
dos maiores eventos da pecuária
mundial. Chegaram de viagem
no domingo (6), exaustos, mas
cheios de ideias. Um assunto que
contaremos na próxima edição.

08/10 - Dia do Nordestino
09/10 - Dia do Açougueiro e Profissionais do Setor
10/10 - Dia Mundial do Lions

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

apenas que o prefeito Moacyr
cadastrasse dentro do programa
o município de Castro. Ele não
quis, ele não aceitou. Os idosos
de Castro vão deixar de serem
atendidos nesse programa nacional, por birra política, ou simplesmente descaso.
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Os governantes, regra geral,
padecem de grave doença: a podernite. Que afeta, sobretudo, membros
do Poder Executivo, a partir do presidente da República, governadores
e prefeitos, podendo, ainda, pegar
protagonistas de outros Poderes e
os corpos da burocracia.
Como todas as ites, trata-se de
uma inflamação, que, ao invés de
atacar o corpo, invade a alma. Podemos designá-la como a “doença do
poder’”. Se alguém quiser associá-la
ao egotismo, a importância que uma
pessoa atribui a si mesmo, está correto, pois os conceitos são próximos.
O presidente Bolsonaro, vez
ou outra, avisa que o poder é dele.
Inclusive, o poder da caneta BIC,
substituída pela caneta Compactor,
quando tomou conhecimento que a
primeira é de origem francesa. (Bolsonaro, lembremos, azucrinou o presidente Emmanuel Macron por conta
da questão amazônica). O STF, nos
últimos tempos, tem pontuado: em
última instância, o poder é nosso. A
decisão de conceder aos delatados a
condição de serem os últimos a falar
nas investigações da Lava Jato é um
exemplo do poder da última palavra.
O Legislativo, assustado com
a invasão de suas competências e
queixoso da debilidade do governo
na frente da articulação política,
assume papel de protagonista principal em matéria de reformas. Nesse
ciclo de grandes interrogações, cada
qual quer ter mais poder. Até porque
no vácuo, um poder toma o lugar de
outro.
O poder traz fruição, deleite,
sentimento de onipotência. Governantes e até burocratas se acham
donos do pedaço, tocados pela ideia
de que são eles que conferem alegrias e tristezas, fecham e abrem
horizontes, fazem justiça.
A podernite tem graus variados
de metástase. Nos homens públicos
qualificados, talhados pela razão, os
tumores são de pequena monta. Nos
Estados mais desenvolvidos, com
culturas políticas mais evoluídas, a
doença não se espalha muito porque as críticas da mídia e de grupos
formadores de opinião funcionam
como antivírus. Nos Estados menos
aculturados, dominados por estruturas paternalistas e sistemas feudais,
a doença geralmente chega a graus
avançados.
O primeiro sintoma da doença
é a insensibilidade. Só ouve o que
quer ouvir. O grito rouco das ruas é
para eles uma sinfonia distante. Da
insensibilidade, deriva a arrogância.
Governantes transformam-se em
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soberanos, querendo que cidadãos
vistam o manto de súditos e achando
que os programas governamentais
constituem um favor e não um dever.
Nessa esteira, desenvolve-se o assistencialismo, com pequenos sacos de
migalhas distribuídas a esmo.
A construção da identidade de
um Governo transforma-se, assim,
em culto à personalidade, sob os
aplausos da plêiade de amigos e
oportunistas. Alguns governantes
descobriram as vantagens das redes
sociais e capricham no envio de mensagens, vídeos e fotos sobre sua performance, desprezando a sábia lição
de nossos avós: “elogio em boca
própria é vitupério”.
O obreirismo inconsequente
também passa ser eixo das administrações, no fito de fixar marcas.
E é porque faltam recursos. Vivemos
momentos de quebradeira geral. Mas
o “balonismo pessoal” (fenômeno
de enchimento do balão do ego) é
impulsionado por levas de áulicos.
Ocorre que o Produto Nacional
Bruto da Felicidade – o PNBF – não
sobe. Os bolsos continuam secando.
E a indignação social se expande.
Por isso, as pessoas se afastam
dos governantes. Só mesmo grandes sustos - como queda de popularidade - trazem-nos à realidade.
Nesse momento, percebem que o
poder é uma quimera. Volta-se contra eles mesmos.
Senhores, esta é a dura realidade: a glória mítica de palanques,
os palácios, os ministérios e as instâncias da Justiça são coisas passageiras. Mudam como as nuvens. (A
propósito, as caravanas que pediam
Lula Livre hoje se mobilizam para
pedir o Lula Preso. Porque da sede
da PF em Curitiba onde está, ele consegue fazer mais barulho do que em
seu apartamento de São Bernardo
do Campo). Eita, Brasil mutante, ou
se quiserem, Brasil do chiste.
Só faltava essa: O procurador de
Justiça de Minas Gerais, Leonardo
Azeredo dos Santos, ganha R$ 24
mil mensais e garante que esta quantia é um “miserê”. O que dirão os
milhões de brasileiros desempregados ou aqueles que põem no bolso o
mísero salário mínimo?
Os pacientes de podernite agem
como Vespasiano, o Imperador, que,
na beira da morte, ficava gracejando
numa cadeira: Ut Puto Deus Fio
(Parece que Me Transformo num
Deus).
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular da
USP, consultor político
e de comunicação.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Terça
01/10

Temperatura

22 ºC
13 ºC

Umidade
97%
42%

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

Quarta
25/09

22

ºC

12 ºC

96%
44%

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

Quinta
26/09

REDAÇÃO

* Gaudêncio Torquato

25 ºC
11 ºC

95%
36%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 07/10/2019
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ALÉM DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES

Aline quer trazer campus para Castro
Divulgação

AUMENTO DA COTA
O presidente Jair Bolsonaro já externou a vontade de ampliar
a cota de compras, sem impostos, no exterior de US$ 500 (R$
2.050,00) para US$ 1.000,00 (R$ 4,1 mil). No Paraná, a
fronteira de Foz do Iguaçu, Guaíra, Barracão e Santo Antônio
do Sudoeste agradece se a medida for efetivada.
Divulgação / Antônio Cruz/Agência Brasil

Deputada Aline se reuniu com o Reitor do IFPR Odacir Zanatta e o Grupo Yamamoto para conhecer a estrutura de Nova Castro

Iniciativa
possibilitará
mais emprego
e renda
Da Assessoria
Desde a época da campanha, a vice-líder do Governo,
deputada federal Aline Sleutjes
(PSL-PR) avisa: “Aqui, o trabalho não para”. A parlamentar,
que já encaminhou mais de R$
26 milhões em emendas para
cidades paranaenses, agora
está prestes a conseguir levar
para Castro cursos profissionalizantes ofertados pelo Instituto
Federal do Paraná (IFPR).
A vice-líder do Governo já
está em tratativas para que este
projeto se realizasse há alguns
meses. Aline já havia se reunido em mais de um encontro
para tratar do assunto com o

Começou a
vacinação contra
o Sarampo
A Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo começou
nesta segunda-feira (07) e segue
até 25 de outubro. Nesta etapa
o foco é imunizar crianças de 6
meses a menores de cinco anos
de idade – quatro anos, 11 meses
e 29 dias. A vacina está disponível nas unidades de saúde de todo
o Estado.
O secretário estadual da Saúde,
Beto Preto, reforça que o Paraná
está em alerta contra o sarampo e
que a vacina é a única forma de prevenir a doença, que é viral e de alto
potencial de transmissão. “A vacina
é um direito da criança, é um ato de
proteção e de amor à vida. Por isso,
recomendados a todos os pais que
chequem a carteira de vacinação
dos filhos. Se a carteirinha estiver
incompleta ou se os pais tiverem
alguma dúvida, levem os filhos até
a unidade de saúde mais próxima
para a imunização”, orienta.
A coordenadora de Vigilância
Epidemiológica da secretaria, Acácia Nasr, explica que crianças na
faixa de seis meses até menores de
um ano recebem a chamada dose
zero. “A primeira dose da vacina,
que vale para a carteira nacional de
imunização, deve ser recebida aos
12 meses e, a segunda dose, aos
15 meses. Esta é a recomendação
para as crianças, que são o foco
nesta fase da campanha contra o
sarampo”, explica
O Dia D desta etapa da campanha de vacinação será 19, um
sábado em que as unidades de
saúde estarão abertas para aplicar as doses.
Segunda etapa
Uma segunda etapa da campanha nacional está marcada para
18 a 30 de novembro. Esta fase
será direcionada para adultos
jovens na faixa etária de 20 a 29
anos que não estão com a caderneta de vacinação em dia.

ministro da Educação Abraham
Weintraub e equipe, além do
secretário Ataíde Alves e do
reitor Odacir Zanatta.
“Cursos técnicos profissionalizantes aceleram a entrada do
aluno no mercado de trabalho e
os prepara para lidar com uma
sociedade desenvolvida tecnologicamente”, afirmou Aline.
“Nosso objetivo é dar mais possibilidades de emprego e renda
para os moradores da Região,
garantindo o futuro dos nossos
jovens”, completou.
Após o sinal verde para elaborar um projeto piloto, era a
hora de definir uma possível
sede para a futura unidade. A
deputada Aline, em conjunto
com uma comitiva do núcleo
regional de educação chefiado
pela Professora Luciana Aquiles Sleutjes e sua equipe, reitor
Odacir Zanatta e professores
do IFPR, visitaram o Colégio
Vespasiano Carneiro de Mello
e o reitor explicou como funcio-

nará a parceria. “O instituto tem
como intenção efetivar a pedido
da deputada Aline Sleutjes,
uma parceria entre Governo
Federal, estado do Paraná através do NRE de Ponta Grossa
e IFPR para que nas escolas
estaduais selecionadas, possamos ofertar cursos profissionalizantes. Temos expertise muito
forte nisso, um corpo docente
qualificado, precisando apenas
de um investimento pequeno
em equipamentos e laboratórios para que isso possa acontecer. É com grande orgulho
que estamos aqui na cidade de
Castro firmando essa parceria”,
disse o reitor do IFPR.
Nova Castro
O dia de trabalho seguiu
para reunião com o Grupo
Yamamoto, responsável pela
'Nova Castro', que é o projeto de uma nova cidade complementar ao município. A
proposta é transformar uma

fazenda de 4,9 milhões de
metros quadrados em uma
cidade com parques, empresas, comércio, instituições de
ensino, estrutura educacional,
habitações, praças, bosques,
ciclovias e avenidas amplas.
“Conversamos sobre a instalação do instituto federal em
Castro. Queremos construir
aqui um grande Campus para
beneficiar a nossa cidade, a
nossa região, o estado do
Paraná”, explicou Aline.
O reitor Zanatta do IFPR
afirmou que “o compromisso
da entidade é trazer o nosso
melhor para Castro”. Diego
Yamamoto, representando o
grupo familiar, agradeceu os
esforços da deputada Aline no
apoio a realização do projeto
'Nova Castro' e na luta pela
implantação de um Campus
do IFPR e disse que o grupo
já autorizou a doação da área
para a construção do Campus.

CONSOLIDAR AVANÇOS

Paraná terá política de cuidados da
mulher em todas as fases da vida
A Secretaria da Saúde do
Paraná vai formatar a partir
dos próximos meses uma política estadual perene de atenção
à saúde da mulher. O objetivo é
consolidar os cuidados em todas
as suas fases de vida e não apenas na atenção materno-infantil.
A iniciativa foi determinada pelo
governador Carlos Massa Ratinho
Junior e formalizada em despacho
assinado no dia 1.º de outubro.
A política deve buscar a consolidação dos avanços no campo
dos direitos sexuais e reprodutivos, com ênfase na melhoria
da atenção obstétrica, no planejamento familiar, na atenção
ao abortamento inseguro e no
combate à violência doméstica e
sexual.
A meta é abrir um leque para
que a atenção à mulher contemple, além das campanhas mais

incisivas sobre câncer de mama e
colo de útero e gestão maternoinfantil, também o planejamento
reprodutivo (métodos contraceptivos), atenção obstétrica
(pré-natal, parto, puerpério,
urgências e emergências obstétricas e aborto), vigilância epidemiológica do óbito materno,
violência sexual e doméstica, climatério, gênero, saúde mental,
feminilização da Aids e infecções
sexualmente transmissíveis.
Para Maria Goretti David
Lopes, diretora de Atenção à
Saúde da Secretaria da Saúde,
o despacho assinado pelo governador significa um marco histórico dos direitos da mulher no
Paraná. “O governador entendeu
que precisamos ter esse olhar
para as mulheres e avançar nos
direitos sexuais e reprodutivos,
na atenção obstétrica, na busca

pelo fim da mortalidade materna,
no planejamento familiar e na
entrega de conceptivos”, afirmou. “Essa política entende a
mulher em todo o seu contexto
social, todas as fases de sua vida.
A atenção integral à mulher precisa se fazer presente em cada
unidade de Saúde do Estado”.
As ações da área também
têm como foco a atenção especializada para mulheres negras,
quilombolas, em situação de
prisão, indígenas, moradoras do
campo e da floresta, com deficiência, transexuais, lésbicas, bissexuais, idosas, em situação de
rua e ciganas. Elas se somam a
diversas outras campanhas permanentes da Secretaria da Saúde
como o Outubro Rosa, vigilância
vacinal e programas específicos
para saúde mental, bucal e da
pessoa idosa.

EDUCAÇÃO DISPONIBILIZA FERRAMENTA ONLINE

Internet poderá receber matrículas
As matrículas para 2020
nas escolas estaduais do Paraná
poderão ser feitas pela internet.
A ferramenta para confirmação ou
escolha de vaga estará disponível
para os alunos de continuidade e
também aos jovens que ingressarão no sexto ano do Ensino Fundamental ou na primeira série
do Ensino Médio. As matrículas
online começam em 21 de outubro
e vão até 1º de novembro.
A funcionalidade será incorporada à Área do Aluno, plataforma da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte em que
os responsáveis já podem consultar o boletim escolar e solicitar o
histórico do estudante. Também é

possível acessá-la pelo celular. A
realização da matrícula de forma
online é opcional.
O secretário da pasta, Renato
Feder, explica que a matrícula
online foi pensada para facilitar
a vida dos pais e responsáveis
pelos alunos. A ferramenta também reflete um dos objetivos da
atual gestão, de inserir a tecnologia cada vez mais no cotidiano do
estudante paranaense.
“É uma opção a mais que os
pais e responsáveis têm para fazer
a matrícula dos estudantes de uma
forma mais rápida, sem necessidade de ir até a escola. Além
disso, permite que se indique até
três escolas como opções viáveis

para a matrícula”, explica Feder.
Ele destaca que, no entanto,
quem preferir pode fazer a matrícula diretamente na escola.
Passo a passo
Para os jovens já matriculados
nas escolas estaduais e que apenas desejam dar continuidade aos
estudos na rede pública, o responsável deverá acessar a ferramenta
e confirmar a vaga na instituição de
ensino em que o estudante já está
matriculado. Se os pais ou responsáveis quiserem tentar uma vaga
em outra unidade, podem indicar
até três escolas e aguardar o resultado da solicitação, que será divulgado no início de dezembro.

METRÔ
De olho na prefeitura ,
o deputado Gustavo Fruet
(PDT-PR) quer R$ 15
milhões para a construção
do metrô de Curitiba, obra
discutida há mais de 20
anos. O custo total do projeto é de R$ 5,8 bilhões.
QUAL PARTIDO?
"Se você me perguntar
qual é o partido dos meus
sonhos, eu digo: não tem
nenhum", da deputada Joice
Hasselmann (PSL) précandidata a prefeita de São
Paulo. Joice já avisou: se o
PSL não garantir a candidatura, ela muda de partido.
INFORMALIDADE
Segundo o IBGE, o
Brasil tem 38,8 milhões de
trabalhadores na informalidade, além dos 13 milhões
de desempregados. Ou seja,
53 milhões de brasileiros
estão sem proteção social.
"Em breve ficarão velhos e
doentes e pressionarão as
políticas públicas", diz o
deputado Romanelli (PSB)
que apoia o projeto de lei,
de iniciativa popular, que
garante a gratuidade do
transporte urbano país.
CORREIO DO POVO
A diretora do Correio do
Povo, Joice Fabrício, participou na última semana da
palestra da senadora Kátia
Abreu (PDT-TO), durante
a Feira Internacional de
Administração em Palmas
(TO).
CANDIDATO EM
JACAREZINHO
O PSD decidiu lançar
candidato a prefeito em
Jacarezinho nas eleições de
outubro de 2020 e a vaga
deve ficar com o empresário
Marcelo Palhares. A garantia pela candidatura própria
foi dada pelos secretários
Guto (Casa Civil) e Sandro Alex (Infraestrutura e
Logística) durante encontro
com lideranças na cidade.
EU OU ELES
O presidente Jair Bolsonaro quer fazer mudanças na direção nacional do
PSL. Se não conseguir, 32
parlamentares do partido
estão dispostos acompanhar Bolsonaro caso ele
decida sair do partido.
GRANDES CIDADES
O presidente estadual
do MDB, João Arruda,
confirmou que o partido
terá candidaturas próprias a prefeito nos 36

maiores colégios eleitorais
do Paraná, o que inclui
as cidades de Curitiba,
Londrina, Maringá, Ponta
Grossa, Cascavel, São José
dos Pinhais, Foz do Iguaçu,
Colombo, Colombo, Guarapuava e Paranaguá. "A nova
executiva nacional garantiu
apoio e o MDB vai retomar
seu protagonismo como
gestor, com bons governos,
nas cidades paranaenses",
disse o pré-candidato a prefeito em Curitiba.
MP DA CARTEIRINHA
O deputado Felipe Francischini (PR) foi indicado
pelo PSL à comissão que
vai analisar a MP das carteira de estudantes. "Será
um enorme desafio, mas
estarei em mais esta batalha
para aprovar uma matéria
importante para o estudante
brasileiro. Menos lobby,
mais Brasil", diz.
CRUZ VERMELHA
A deputada Christiane
Yared (PL) entregou novos
equipamentos, no valor de
R$ 750 mil, para o Hospital da Cruz Vermelha em
Curitiba. As emendas são
de autoria da deputada.
"Acompanho o trabalho
sério que é feito no hospital
e por isso sempre fiz questão de estar perto. Saúde
é um direito de todos e o
nosso trabalho é garantir
que seja entregue o melhor
que se possa oferecer".
IMAGEM DO BRASIL
O deputado Sérgio
Souza (MDB),questionou
o porquê dos dados que
comprovam que as queimadas vêm diminuindo não
são apresentadas de forma
assertiva
à
população.
“Esta imagem do Brasil que
é difundida na Europa nos
últimos meses não é uma
verdade. Muito pelo contrário, é uma grande mentira.
Temos que desmentir com
dados que mostram que o
Brasil é um dos países que
mais preserva no planeta”.
MP DO AGRO
O governo editou a MP
do Agro que complementa
as condições estabelecidas
no Plano Safra 2019/20. A
nova normatização “vai possibilitar a alocação de R$ 5
bilhões a mais de crédito
rural”, diz o Ministério da
Agricultura. O Plano Sara
está estimado em R$ 255,6
bilhões.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

4

TERÇA-FEIRA, 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2019

DISPUTA NO BRASILEIRO

Tibagi brilha na canoagem em Foz

Divulgação

Divulgação

Na bagagem
da equipe
tibagiana,
11 medalhas
Da Assessoria
Tibagi - O Campeonato
Brasileiro de Canoagem Slalom,
maior evento da categoria no
país, realizado durante os jogos
de Aventura e Natureza, em Foz
do Iguaçu, entre os dias 4 e 6,
terminou neste domingo com a
participação de Tibagi em destaque nas provas. Treze atletas
da Associação Tibagiana de
Canoagem (Atica) representaram o município na competição
e retornaram com 11 medalhas
na bagagem.
O presidente da Confederação Brasileira de Canoagem,
João Tomazini, elogiou o trabalho e os resultados conquistados
pelos atletas tibagianos. “Tibagi
sempre presente, sempre com
valores e agora com a grande
perspectiva, de assim que nós
liberarmos a parte ambiental,
que eu acho que é uma questão de tempo, ter uma pista

NESTA SEGUNDA-FEIRA

Carambeí inicia
Campanha de
Vacinação
contra o Sarampo
Carambeí - Começou nesta
segunda-feira (07) e prossegue
até o dia 25 de outubro a primeira
etapa da Campanha Nacional
de Vacinação contra o Sarampo.
Em Carambeí, a Sala de Vacinas
do Centro Municipal de Saúde
atende das 8h30 às 11 horas e
das 13 às 16 horas.
De acordo com enfermeira responsável pela campanha no município, Gisele de Paula Machado,
“em caso de grande demanda
serão distribuídas senhas até às 15
horas”, explica. Ela ressalta que a
campanha contempla crianças de
6 meses a menores de cinco anos
(4 anos, 11 meses e 29 dias). É
necessário apresentar cartão do
SUS e carteirinha de vacinação da
criança. O Dia D "Dia Nacional e
Mobilização" será no sábado, 19
de outubro, das 8h às 17 horas
sem intervalo para almoço.
Vacinar contra o sarampo é
importante para evitar complicações como cegueira e infecções
generalizadas que podem levar a
óbito. Por isso, o governo federal em parceria com os estados e
municípios estão unindo esforços
para vacinar 39,9 milhões de brasileiros, 20% da população, que
hoje estão suscetíveis ao vírus do
sarampo, de acordo com o Ministério da Saúde. Apesar da faixa
etária de 20 a 29 anos concentrar
a maior parte desses brasileiros
(35%), são os menores de 5 anos
o grupo mais suscetível para complicações do sarampo.
Dados
No levantamento divulgado pelo
Ministério da Saúde, até o dia 28
de agosto, o Brasil registrou 5.404
casos confirmados de sarampo e
seis mortes, sendo quatro delas de
pacientes menores de 1 ano. Dos
casos confirmados nesse período,
97% (5.228) estão concentrados em 173 municípios do estado
de São Paulo, principalmente na
região metropolitana. Os outros
176 casos foram registrados em
18 estados: Rio de Janeiro, Minas
Gerais, Maranhão, Paraná, Piauí,
Santa Catarina, Rio Grande do Sul,
Ceará, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Pará Rio Grande
do Norte, Espírito Santo, Goiás,
Bahia, Sergipe e Distrito Federal.

Na etapa da Copa Brasil, segunda divisão, a Atica
ficou em terceiro lugar geral, do total de sete equipes

André de Paula, Renan Soares, Anderson Moura e o secretário
Municipal de Esportes e Recreação Orietada, Edilson Barbosa

semiartificial na própria casa.
Isso trará um grande resultado,
tanto turístico, quanto esportivo.
Vai haver um crescimento dos
atletas locais. Tendo uma pista
em casa, permanente, o crescimento é constante”, disse.
Ele ainda destacou que com
o lago da UHE Tibagi Montante
uma nova modalidade pode surgir em Tibagi. “Vocês são a realidade, o crescimento é constante,
vocês vão poder crescer mais e
os resultados acontecem. Para-

béns a Tibagi, a Prefeitura, a
Atica. O trabalho que vocês estão
fazendo precisam pequenos ajustes e a pista em condições pode
evoluir mais ainda. E com o lago,
na parte superior da represa,
com a canoagem de velocidade
que é o próximo passo da cidade
de Tibagi”, afirmou.
No Campeonato Brasileiro,
André De Paula, Renan Soares
e Anderson Moura conquistaram o bronze na prova de
Canoagem Slalom Cross por

Equipe. André também garantiu
o bronze na prova de Canoagem Slalom Cross Individual. O
atleta e professor da Atica ficou
entre os três melhores do pais,
atrás de Pepe Gonçalves, líder
do ranking mundial da categoria, que ficou com a medalha de
prata e de Fabão Schena, que
garantiu o ouro.
Na etapa da Copa Brasil,
segunda divisão, que aconteceu
na sexta-feira (4), a Atica ficou
no terceiro lugar geral, do total

Operário tem o Paraná em casa
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário enfrenta o
Paraná pela 27ª rodada do
Campeonato Brasileiro da
Série B nesta terça-feira (8),
às 19h15, no Estádio Germano Krüger.
Na rodada anterior, o alvinegro sofreu derrota diante
do Brasil-RS pelo placar de
2 a 1, está na nona posição
na tabela do campeonato e
acumula 36 pontos. O Paraná
venceu o Coritiba por 2 a 0 e
está em sétimo lugar, com 38
pontos. No primeiro turno,
o Fantasma perdeu para o
Paraná por 1 a 0, na casa do
adversário.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou
sobre a preparação para a partida. “Não podemos cometer
as falhas que cometemos no
sábado e tenho certeza que o
grupo vai dar a volta por cima,
como já aconteceu outras
vezes. Vamos trabalhar para
fazer um jogo melhor e mais
ofensivo contra o Paraná e
buscar o resultado que a gente
precisa, que são os três pontos
para subir na tabela da com-

Divulgação / José Tramontin

Fantasma quer esquecer derrota nos minutos finais
petição”.
Para o jogo contra o time
da capital, o treinador não contará com o zagueiro Lázaro e
o volante Jardel, que cumprem
suspensão após o terceiro cartão amarelo. O volante Fabio
também não estará entre os
relacionados por conta de um
entorse no pé esquerdo.
Os ingressos para a partida
entre Operário e Paraná estão
disponíveis nos pontos de
venda: Loja do Fantasma (Rua
Padre Nóbrega, 265 - Oficinas), Keima Um Lojão (Rua
Coronel Cláudio, 59 - Centro)
e Supermercado Vitor (Rua

Laudelino Gonçalves, 332 Chapada). Na arquibancada
geral, os ingressos custam R$
150 a entrada inteira e R$ 75
a meia-entrada. Para o setor
coberto, o valor é de R$ 180
a inteira e R$ 90 a meia.
Dia das Crianças
A Família Alvinegra, divisão de projetos sociais do
Operário, convida os torcedores a doarem brinquedos
em bom estado na entrada
do jogo desta terça-feira (8),
que serão destinados a instituições assistidas pela Vara
de Infância e Juventude.

EM CARAMBEÍ

Conselheiros tutelares são eleitos
Carambeí - Crisleine do
Rocio Gottwald, (228 votos),
Maria Noeli Pedroso da Luz
(223 votos), Marcelo Macedo
(209 votos), Marcelo Baniski
(181 votos) e Eni Mainardes
(151 votos) vão compor o Conselho Tutelar de Carambeí a
partir de janeiro de 2020. Juntos, conquistaram 992 votos dos
1843 votos válidos.
O resultado divulgado na edição do Diário Oficial do Município, nesta segunda-feira (07),
pelo Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, é preliminar, já
que o resultado oficial será divulgado na quarta-feira (9), prazo
limite para que sejam apresentados pedidos de impugnações.
Os nomes foram escolhi-

dos em votação neste domingo
(6). Uma novidade deste ano
foi o uso das urnas eletrônicas
cedidas pelo Tribunal Regional
Eleitoral (TRE/PR). Elas foram
instaladas na Escola Municipal
José Pedro Novaes Rosas, o que
trouxe um dinamismo maior na
eleição, além de mais segurança
e transparência para os resultados.
Num domingo chuvoso 1.862
eleitores compareceram a votação, contabilizando 1.843 votos
válidos, sendo 1 voto em branco
e 18 nulos. Conforme o art. 65,
da Lei Municipal n° 1197/2017
e 1221/2017, “os conselheiros
tutelares eleitos como titulares e
suplentes, deverão participar do
processo de capacitação/formação continuada relativa à legis-

Jogos da Aventura
e Natureza
Os Jogos de Aventura e
Natureza são realizados pelo
Governo do Estado do Paraná,

em parceria com as federações
esportivas, e com o patrocínio
da Itaipu Binacional.
Iniciados em agosto, seguirão até dezembro deste ano, em
26 cidades do Paraná, e reunirão 29 modalidades: pesca
esportiva, bodyboard, canoagem, iatismo, stand up paddle,
triathlon, canoa havaiana, wakeboard, surf, paraquedismo,
parapente, balonismo, futevôlei, beach tênis, beach soccer,
vôlei de praia, BMX, mountain
bike, cicloturismo, jeep, rally,
corrida de rua, slackline, escalada, skate, rugby, corrida de
aventura, cross country e hand
beach.

ELEIÇÃO CONCORRIDA

APÓS DERROTA AMARGA NO SÁBADO

Da Assessoria

de sete equipes. Ravanna Liedmann Ribeiro e Bruno Gustavo
de Castro garantiram o primeiro
lugar da C2 Misto. Bruno também garantiu o segundo lugar
da C1 Masculino Júnior. Luiz
Kauã Costa de Paula foi campeão do C2 Infantil e terceiro no
Caiaque Infantil. Anthony Luiz
Pereira da Silva voltou pra casa
com campeonato da categoria
C2 Mista Infantil e o segundo
lugar na C1 Infantil.

lação específica às atribuições
do cargo e dos demais aspectos
da função, promovida pelo Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente –
CMDCA antes da posse, com
frequência de no mínimo 75%”.
A regulamentação prevê que o
conselheiro que não atingir a frequência mínima ou não participar
do processo de capacitação, não
poderá tomar posse, devendo ser
substituído pelo suplente eleito
que tenha participado da capacitação/formação
continuada,
respeitando se rigorosamente a
ordem de classificação.
A diplomação dos Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes será realizada no dia 10 de
janeiro de 2020, às 13 horas, na
Câmara Municipal de Carambeí.

Tibagi escolhe novos
conselheiros tutelares
Tibagi - Neste domingo (6),
a população foi às urnas para
definir os novos conselheiros
tutelares que que trabalharão
na gestão 2020/2024. Foram
eleitos pelo voto popular Ana
Lopes, Jurandir Castanho, Nalvina Banks, Bruna Serenato e
Gabriela Wolff. Mais de 1300
eleitores participaram do processo eleitoral neste ano.
De acordo com o presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CMDCA), Noel
Rodriguez, os eleitores buscaram saber mais sobre os candidatos. “A possibilidade de cada
eleitor poder votar em até cinco
candidatos favorece o voto consciente. Os eleitores tiveram que
pesquisar sobre seus candidatos escolhidos. Quem não pesquisou acabou votando em 1 ou
2 candidatos apenas”, explicou.
O eleitos tomam posse no
dia 10 de janeiro de 2020.
Confira os votos
de cada candidato
1° Ana Lopes, 382 votos
2° Jurandir Castanho 328 votos
3° Nalvina Banks, 277 votos
4° Bruna Serenato Bittencourt,
267 votos
5° Gabriela Wolff, 241 votos
6° Rosangela Barros,
223 votos
7° Josy Guergolett, 212 votos

Divulgação

Sede do Conselho
Tutelar em Tibagi
8° Arieli Nahn, 205 votos
9° Leticia Betim Sedlak,
204 votos
10° Euzilene da Silva,
182 votos
11° Kar Assunção, 165 votos
12° Marciel, 151 votos
13º Cassiane Bueno, 149 votos
14° Professora Cacilda,
146 votos
15° Irani Bielski, 138 votos
16° Ricardinho Romão,
133 votos
17° Lucas Ribeiro, 110 votos
18° Tatiane Bueno, 104 votos
19° Raliane, 98 votos
20° Brenda Carolyne, 85 votos
21° Oriel Monteiro
Mendonça, 80 votos
22° Nice, 75 votos
23° Luan do Cerrado, 74 votos
24° Simone Zens, 60 votos
25° Val Barbosa, 56 votos
26° Elaine Nane, 45 votos
27° Naty Dal Col, 35 votos.

PLEITO DE MAIS DE 900 VOTOS

Palmeira também conhece
seus novos conselheiros
Palmeira - Mais de 900
pessoas foram às urnas para
votar nas eleições que elegeram
os novos membros do Conselho
Tutelar de Palmeira. A votação
foi realizada no domingo (6),
no Fórum Estadual, através do
Conselho Municipal da Criança
e Adolescente (CMDCA) e da
Secretaria Municipal de Assistência Social.
Os cinco conselheiros mais
votados e que assumem os cargos como titulares foram Maria
José Scepanski, com 164 votos;
Caroline Bach Diedrichs, 135;
Jaqueline Toczek Honório Fer-

reira, 88; Evilyn Shayhen Parra,
75, e Rafael Renato Ribas, 60.
Ficaram como suplentes André
Henrique Moreschi, 57; Vera
Stanczyk de Paula, 54; Erlinda
Eliane Santana dos Santos, 53;
Luciane Santos Bordinhon Carminatti, 44, e Fernanda Novak,
35.
A posse dos candidatos eleitos, tanto dos titulares, quanto
dos suplentes, acontece no dia
10 de janeiro, às 9 horas, no
auditório da Secretaria Municipal de Assistência Social. Eles
irão atuar no cargo pelo período
de 2020 até 2024.
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EQUIPE CASTRENSE VENCE DE VIRADA

Caramuru Futsal
se classifica
para mata-mata
Castrenses
enfrentarão
Operário de
Laranjeiras
neste sábado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Não foi uma partida fácil,
mas os castrenses mostraram
garra em quadra e o Novo
Caramuru Futsal venceu o
líder do Campeonato Para-

naense Série D – Adab Bituruna. O jogo, realizado no
sábado (5), começou com gol
do time adversário, porém,
ainda no primeiro tempo o
Novo Caramuru alcançou o
empate, com gol marcado
pelo jogador Alemão. Logo
em seguida, numa jogada
com o goleiro linha, o resultado virou, ficando dois a um
para a equipe castrense. O
segundo gol foi do jogador
Lucas. No segundo tempo
se manteve a marcação forte,
assim como placar, até no
final da partida.

Vagner Rocha (Alemão),
que é atleta e presidente do
time, comentou a partida.
“As duas equipes se respeitaram bastante, ninguém queria arriscar, principalmente
nós, apesar de que precisávamos do resultado, mas estávamos fazendo uma partida
bem consciente, esperando
um erro do adversário, e eles
como eram líderes, queriam
a vitória para se manter na
liderança. Foi um jogo muito
difícil, sofrido e emocionante
no final”, afirmou ele, que
também destacou a presença

ELEIÇÕES NO DOMINGO

Castro elegeu no domingo
seus novos conselheiros
Divulgação

Filas não incomodaram votantes que foram de livre vontade

Vitória do Novo Caramuru merecia um público maior

dos torcedores, “a torcida
compareceu no ginásio e
gostou bastante, mandaram
bastante recado depois do
jogo, elogiando nosso time
pela garra e pela determinação, e por ter conseguido o
resultado”.
Com o resultado, o Novo
Caramuru Futsal se classificou para as oitavas de final do
Campeonato, com o quarto
lugar na chave. As próximas
disputas serão contra o Operário de Laranjeiras. A primeira delas é em casa, neste
sábado (12), (com possibilidade de alteração na data),

no ginásio de esportes Padre
José Pagnacco, as 20h30
horas. Segundo Alemão,
a equipe de Laranjeiras é
muito forte e tem elenco bastante preparado. “É o time
que terminou no segundo
lugar geral, na verdade eles
serão os franco-atiradores,
e nós vamos jogar mais uma
vez esperando o erro deles.
Enfrentaremos um time que
tem mais investimento e um
elenco onde vários jogadores
já participou de liga nacional,
campeonatos prata e ouro, ou
seja, nós vamos como patinho
feio”, finalizou.

3ª CASTRO CIDADE ALEGRIA

Diversão e homenagem à Aparecida
Da Assessoria
A Prefeitura Municipal de
Castro, por meio da Diretoria de Indústria, Comércio,
Turismo e Cultura promove de
11 a 13 de outubro, no Parque
Lacustre, a 3ª Castro Cidade
Alegria com programação que
inclui missa, show e torneio de
pesca, além de parque infantil
e praça de alimentação.
As atividades iniciam na
sexta-feira (11) com abertura
da praça de alimentação às 18
horas e show com Michel Teló
às 22 horas. A entrada para o
evento é um quilo de alimento
não perecível.

No sábado (12), às 9
horas será rezada missa em
homenagem à Nossa Senhora
Aparecida com a participação das paróquias Senhora
Sant'Ana, Nossa Senhora do
Rosário, Perpétuo Socorro e
São Judas Tadeu. Às 11h30
abre o parque infantil, com
entrada gratuita em todos os
brinquedos, e praça de alimentação com funcionamento
das 8 às 22 horas.
No domingo (13) acontece o 3º Torneio de Pesca
Esportiva no horário das 8 às
11 horas. As inscrições devem
ser feitas a partir desta segunda-feira (7) até quinta-feira

(10), na sede da Diretoria de
Indústria, Comércio, Turismo
e Cultura, na Avenida Miguel
Couto, 256, na antiga Estação
Ferroviária. O parque infantil
funcionará das 9 às 18 horas e
das 8 às 22 horas ficará aberta
a praça de alimentação.
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura, Guto Beck, destaca que
a expectativa é receber novamente um grande público para
a terceira edição da festa.
"Pensamos uma programação
com muito carinho para que as
famílias possam homenagear
Nossa Senhora Aparecida e
também se divertir", disse.

ABERTURA ACONTECEU NA SEGUNDA-FEIRA

Gongresso Gastronômico tem início
2.512 pessoas foram para as urnas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
No domingo (6) ocorreu
em Castro, assim como em
todo Brasil, a votação para
escolha dos novos conselheiros tutelares. No município
foram eleitos cinco titulares e
cinco suplentes, que ficarão à
frente do órgão entre os anos
de 2020 e 2024. Entre as titulares eleitas, duas já são conselheiras tutelares e uma delas
já foi, em gestões anteriores.
Antes de começarem a exercer o cargo para qual foram
eleitos, os conselheiros participarão de um processo de
capacitação, que será promovido pelo Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente
(CMDCA). É o que explica a
conselheira não governamental, Suzian Fidelix. “A próxima
etapa é essa preparação, que
deve ser feita antes de eles
assumirem, em janeiro do ano
que vem”, destaca.
Segundo Suzian, as eleições
em Castro foram tranquilas
e contaram com participação
maior da população, em comparação com as últimas eleições realizadas. “Começamos
as oito e encerramos as cinco,
esperamos a chegada de todas
as urnas, inclusive do interior
do município, e depois participamos de todo processo de

apuração dos votos, mas em
geral, foi tudo bem tranquilo e
pacífico, tivemos fatores muito
positivos, como o apoio e participação do Ministério Público,
da Polícia Militar e da Guarda
Municipal, e o comparecimento
da população para votar. Como
o voto não era obrigatório, a
chuva acabou atrapalhando um
pouco, mas teve boa participação, ficamos até surpresos com
os resultados de alguns locais
de votação”, destacou.
Ao todo 11 locais de votação foram instalados em Castro, inclusive, uma urna ficou
à disposição da população no
Distrito do Socavão, uma novidade para este processo eleitoral. “A ideia foi realmente
descentralizar para estimular
a população a votar”, explica
Suzian. No total, 2.512 castrenses foram às urnas.
Confira o nome das
titulares eleitas
Letícia Flugel (reeleita)
Jô Carneiro
Suzane do Cavanis
Suzan de Paula (reeleita)
Irene Goltz (eleita novamente)
Suplentes
Giana Assis
Sonia Santos Vloet
Eliane Oliveira
Claudia Belon
Valmirene

Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através
da Secretaria Municipal de
Turismo (Setur), em parceria
com a Unicesumar, UEPG,
UTFPR, Cescage e Senac, deu
início, na tarde de segundafeira (07), às atividades do
1º Congresso Gastronômico
dos Campos Gerais. O evento
tem como objetivo aprofundar
o debate técnico/científico da
área, fortalecendo a gastronomia em Ponta Grossa e região.
Durante a cerimônia de abertura, o secretário de Turismo,
Edgar Hampf, ressaltou o ineditismo da iniciativa, que começou
a ser desenhada ainda em 2018.
“A discussão e essa nova visão

sobre a gastronomia começaram
há um ano atrás, quando firmamos uma parceria para resgatar
a gastronomia da região, com
foco voltado para o turismo, e
que resultou no primeiro curso
de gastronomia alemã para a
nova Munchenfest”, declara.
“Este é um evento pioneiro pois
nunca tivemos algo voltado exclusivamente para a gastronomia e
desenvolvido em parceria, inédita, entre a Setur, Unicesumar,
Senac, UEPG e UTFPR. Acredito muito nos bons frutos que
serão provenientes dessa integração e tenho um imenso orgulho em poder fazer parte desse
congresso”, finaliza Hampf.
Segundo o diretor do cam-

pus Ponta Grossa da Unicesumar, Marcos Oliveira Athayde,
a realização do Congresso
contribui para que a cidade e
a região possam demonstrar
com força ainda maior o seu
potencial turístico e gastronômico. “Fico muito honrado
em ser parceiro do primeiro
Congresso Gastronômico dos
Campos Gerais e tenho certeza
de que essa atitude irá repercurtir de forma muito positiva
para a gastronomia da região.
O turismo tem uma relação
muito forte com a gastronomia
e Ponta Grossa, junto com os
municípios da região, tem que
demonstrar a grandeza dessa
gastronomia”, afirma.

Ponta Grossa
Vôlei garante
vaga na
Superliga B
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O Ponta Grossa Vôlei/Caramuru já está com a vaga garantida na Superliga B 2020. O time
acaba de ser o campeão do grupo
de Araucária/PR, na Superliga
C. A competição, que aguarda
o resultado das partidas finais, é
composta por três grupos, além
do paranaense, do qual fazia
parte o Ponta Grossa Vôlei, também é formada pelos grupos de
Anápolis/GO e de Joinville/SC.
Cada grupo encerrou o campeonato com um time campeão e que
automaticamente, garantiu acesso
à segunda divisão.
A última partida enfrentada
pelos ponta-grossenses foi no dia
2 de outubro, quando enfrentou o
Tijuca Tênis Clube, vencendo por
3 sets a 0, com parciais de 25/12,
25/21 e 25/21. A partir de agora,
além de se organizar com as partidas do Paranaense de Vôlei, o
time começa a se preparar para
a série B, que tem início previsto
para janeiro do próximo ano.
De acordo com Fabio Sampaio,
técnico do Ponta Grossa Vôlei, a
Liga C, apesar de ter sido um campeonato curto, foi pesado e muito
nivelado. “Tínhamos uma pressão
por buscar um espaço na segunda
divisão do voleibol paranaense e
fazer com que o Caramuru voltasse
a brilhar no cenário nacional, além
disso, sofremos com o excesso das
equipes em querer vencer o clube
de maior evidência no campeonato.
Mesmo assim, o Caramuru fez um
bom campeonato, o objetivo era
voltar pra casa com a vaga, e deixamos tudo em quadra para sair com
êxito. Agora é reestabelecer os planos para a Liga B", ressaltou.
Paranaense
Pelo Campeonato Paranaense
Série A, a próxima disputa do
Ponta Grossa Vôlei/Caramuru é
contra o time de Palmas. A partida está marcada para o sábado
(12), na Arena Multiuso em Ponta
Grossa, as 16 horas. A entrada é
franca para todo público.
Fabio Sampaio também falou
da expectativa do time para esta
fase do campeonato. “O objetivo
inicial era ficar entre os quatro primeiros, agora que já estamos, passamos a querer um pouco mais.
Queremos estar na final, e se isso
se concretizar, iremos brigar pelo
tetracampeonato”, destacou.

Classificados a partir de R$ 2,00

Projeto (?): preserva
tartarugas marinhas
Formato do ângulo
de 90 graus
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Deus, em
inglês
Está bem
(pop.)
Barco
comum no
porto de
Mônaco

Cedera (algo) com
fins caritativos
Presidente boliviano
de origem indígena

Torquato
Neto,
poeta tropicalista

(?) falho:
lapso revelador do inconsciente

"Rio, Eu Te (?)", filme
com pequenas histórias ambientadas na
Cidade Maravilhosa
Assento,
em inglês
Fluido de
balões

"Quem (?)
de fora joga melhor"
(dito)

(
)
,
;
2
(
6
8
)
,
;
2

Letra que
representa
a moeda
brasileira

Albert
Correr,
Einstein, em inglês
físico
Deram
alemão
"pitaco"
(pop.)

Emanar
(cheiro)
Na (?)
da onda:
na moda
(fig.)

3
5

Membros
afetados
pelo
joanete

"Quem (?)
de fora joga melhor"
(dito)

Na (?)
da onda:
na moda
(fig.)

Animais usados em
operações policiais
Significa "errado",
na correção da prova
Doença psíquica dos
tempos
modernos
Critério
observado
na compra
de pneus

Ponte improvisada
Onze, em
romanos

Manter-se
(?): dificuldade do
alcoólatra

Capital
europeia
do parque
Vigeland

(?) falho:
lapso revelador do inconsciente

Animais usados em
operações policiais
Significa "errado",
na correção da prova

Membros
afetados
pelo
joanete

Formato do
símbolo
de união
(Mat.)

BANCO

Formato do
símbolo
de união
(Mat.)

Antigo
credor do
Brasil
(sigla)

Emanar
(cheiro)

Primeiro
verbete
do
dicionário

Torquato
Neto,
poeta tropicalista

CASAMENTO DOS PAIS
Meu pai estava assistindo o
vídeo de casamento dele de
trás pra frente. Me aproximei e perguntei:
- Pai, por que o senhor
assiste o vídeo do seu
casamento do fim para o
início?
E o pai respondeu:
- Porque minha parte favorita é quando eu pego a
aliança da sua mãe de volta
e saio do altar com um sorriso no rosto.

Albert
Correr,
Einstein, em inglês
físico
Deram
alemão
"pitaco"
(pop.)

Capital
europeia
do parque
Vigeland

Resposta
à questão
do teste
objetivo

Máximo
Divisor
Comum
(sigla)

Deus, em
inglês
Está bem
(pop.)
Barco
comum no
porto de
Mônaco

Doença psíquica dos
tempos
modernos
Critério
observado
na compra
de pneus

NO FIM DA FILA
O soldado bateu continência pro sargento, o sargento
falou:
- Vá pro fim da fila.
O soldado foi e voltou.
- Eu não mandei você ir
para o fim da fila? - recla-

mou o sargento.
O soldado respondeu:
- Mandou, sargento, mas lá
já tinha outro no meu lugar.

Resposta
à questão
do teste
objetivo

ALGUÉM CONTRA
O CASAMENTO
No casamento, o padre diz:
- Se tiver alguma pessoa que
é contra esse casamento,
que fale agora ou cale-se
para sempre!
Então, só um levantou a
mão. E o padre diz:
- Meu filho, não vale! Você
é o noivo!

Manter-se
(?): dificuldade do
alcoólatra

Antigo
credor do
Brasil
(sigla)

Interjeição
entre os
mineiros

Letra que
representa
a moeda
brasileira

"Rio, Eu Te (?)", filme
com pequenas histórias ambientadas na
Cidade Maravilhosa
Assento,
em inglês
Fluido de
balões

ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (08/10)
Júlio avisa a Lola que levará
Isabel e Julinho pra visitar
a filha de Assad. Olga reage

A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (08/10)
Jô ajuda Fabiana. Régis
confessa a Maria da Paz que
teme ser acusado de assassinato. Fabiana denuncia
Maria da Paz ao credor. Vivi
garante a Kim que pode enganar Camilo. A família de Zé
Hélio questiona Beatriz como
namorada dele. Carmelinda
ajuda Jô a enganar Téo. Téo
pede para Rock pegar o celular de Fabiana para ajudar Jô.
Beatriz e Zé Hélio se amam.
Sabrina aparece com Otávio
no restaurante onde Jô começou a trabalhar. Matilde não
consegue falar sobre Maria da
Paz para Joana. Lyris procura
Agno e se aproxima de Leandro. Sabrina e Jô discutem e
Jô perde o emprego. Fabiana
destrata Britney, que ameaça
processá-la. Linda pede para
conversar com Zé Hélio. Téo
arruma outro emprego para Jô.
Amadeu ajuda Maria da Paz a
negociar sua dívida. Marlene
e Evelina têm uma ideia para
ajudar Maria da Paz.

Ponte improvisada
Onze, em
romanos

© Revistas COQUETEL

Agentes do mercado Ritual que
imobiliário
caracteriza
Elemento essencial o amigooculto
à criatividade

Aquele Domínio
que come de sites "Confedede insti- ração", na
carne
humana tuições sigla CNI

Projeto (?): preserva
tartarugas marinhas
Formato do ângulo
de 90 graus

BOM SUCESSO
Terça-Feira (08/10)
Nana fica desarmada
diante da justificativa do pai
para a permanência de Mário
na Editora. Nana deixa claro
a Mário que não voltará a ser
sua amiga. Ramon é advertido
pelo juiz ao acusá-lo de estar
a favor do time adversário.
Thaíssa e Evelyn não gostam
de ser convocadas para trabalhar juntas no livro de moda
de Natasha Olivier. Marcondes assume o lugar de Ramon,
que é expulso da quadra pelo
juiz durante o jogo. Paloma
consola Ramon. Com os cabelos cortados, Gabriela entra
no lugar de Patrick e faz uma
cesta.

com despeito quando Lola
diz que Almeida está interessado em Clotilde. Um homem
estranho segue Inês, sem que
ela perceba. Afonso desabafa
com Virgulino sobre a invasão
ao armazém. Júlio exige que
Almeida firme um compromisso com Clotilde. Afonso
tem uma conversa séria com
Alfredo. Almeida chega à casa
de Júlio, e Clotilde se surpreende. Clotilde pede para pensar na proposta de Almeida.
Lola não consegue falar com
Júlio sobre Alfredo. O marido
de Lola fica intrigado com os
comentários de Assad. Soraia
hostiliza Isabel e Julinho. Inês
mente para ir ao cinema com
Carlos. O mesmo homem
estranho segue Inês e Carlos.

Itens adicionados
às palavras
derivadas
Equilíbrio
(?): é fundamental
para a conservação
de espécies
Longe, em
inglês

Cedera (algo) com
fins caritativos
Presidente boliviano
de origem indígena

MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (08/10)
Max vibra com o resultado
do exame e Beto se entristece. Martinha pede desculpas a Rita. Rita não aceita as
desculpas de Martinha. Osório briga com Meg e insulta
Guga, que o enfrenta. Filipe
tenta consolar Beto. Meg se
preocupa com seu futuro.
Max afirma que a paternidade
mudará Guga. Serginho conversa com Rita, que conforta
o amigo. Jaqueline convence
Madureira a ir à sua casa.
Rita conta para Filipe sobre
sua conversa com Martinha.
Marco termina o namoro com
Neide. Milena sugere que
ela e César se mudem para
Caxias. Marco procura Carla
e os dois se beijam. Filipe
se despede de Martinha. Rui
aborda Rita.

Castro-PR, 30 de setembro de 2019. Ao Cooperado: CASSIANO
ADÃO PUCHALSKI. Matr. N.º 2.206, Lagoa São José, s/n, em Piraí do
Sul, Paraná. Ref.: Comunicação de Eliminação por Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Rezam: a Lei n.º 5.764/1.971:
“Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias
para comunicar ao interessado a sua eliminação” ... e o Estatuto Social
da Castrolanda – Cooperativa Agroindustrial Ltda: “Art. 19 - ... § 4º
- A cópia da decisão será remetida dentro de 30 dias ao interessado,
por processo que comprove datas de remessa e de recebimento. §
5° - Caso o associado não seja encontrado ou esteja em lugar incerto
ou não sabido, a notificação de que trata o “caput” deste artigo será
procedida através de edital publicado em jornal de ampla circulação.”
Sendo assim, ora comunicamos V. Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de 24-09-2019, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes termos: “o referido Assessor
relatou que, cumprindo determinação do Conselho de Administração,
foi encaminhada notificação ao cooperado para lhe informar sobre
a decisão de instaurar processo administrativo para apurar e julgar
infrações legais e estatutárias. Relatou que houve várias tentativas
sem êxito de notificá-la pelo correio (AR), na Edição de 05-08-2019
do Jornal PáginaUm, o cooperado foi notificado por edital e a mesmo
não apresentou defesa no prazo de 30 (trinta) dias concedido, vencido
em 04-09-2019. Diante do exposto, a Diretoria Executiva deliberou e
decidiu unanimemente pela eliminação do cooperado, por deixar de
realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo
social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores
da Cooperativa e ter débitos vencidos desde 09-03-2018, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c” e “d”). Por unanimidade, foi determinado
ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha
de matrícula do cooperado com os motivos que determinaram a sua
eliminação e lhe encaminhasse cópia da presente decisão no prazo
de até 30 (trinta) dias. Outrossim, com fundamento no Art. 21, do
Estatuto Social, foi definido proceder o uso de créditos de contas
capital, movimento e produções, sobras e produtos depositados do
cooperado para amortizar os débitos existentes;”
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RESUMO DE NOVELAS

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS

www.coquetel.com.br

BANCO

ALUGA-SE IMOVEL
COMERCIAL E RESIDENCIAL
Com aproximadamente 200m²,
localizado na rua Cipriano Marques,
n°44, Centro.Anexo ao Grande
Hotel, com estacionamentos. Valor
a combinar. Tratar pelo telefone:
3232-4388 – Arent.

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.

ALUGO CASA DE DOIS
QUARTOS / FUNDOS
Alugo em Ponta Grossa, a partir de
novembro, casa contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Casa de
fundos para a Rua Júlia Wanderley, nº
63, centro. Direto com o proprietário. (42) 9 9972-0758.

Solução

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.

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.

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

3232-5148
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(42)
TERÇA-FEIRA, 08 A 10 DE OUTUBRO DE 2019

Cordialmente,
CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
FRANS BORG
Diretor Presidente

Castro-PR, 30 de setembro de 2019. Ao Cooperado: SANDRO
DRINKO DE MATOS. Matr. N.º 2.073, Rua Prefeito Aldo Sampaio
Ribas, n.º 99, Cidade Alta, em Jaguariaíva, Paraná. Ref.: Comunicação
de Eliminação por Apuração de Infração Estatutária. Prezado Cooperado, Rezam: a Lei n.º 5.764/1.971: “Art. 34. A diretoria da cooperativa tem o prazo de 30 (trinta) dias para comunicar ao interessado a
sua eliminação” ... e o Estatuto Social da Castrolanda – Cooperativa
Agroindustrial Ltda: “Art. 19 - ... § 4º - A cópia da decisão será remetida dentro de 30 dias ao interessado, por processo que comprove
datas de remessa e de recebimento. § 5° - Caso o associado não
seja encontrado ou esteja em lugar incerto ou não sabido, a notificação de que trata o “caput” deste artigo será procedida através
de edital publicado em jornal de ampla circulação.” Sendo assim, ora
comunicamos V. Sa. que o Conselho de Administração da Castrolanda, na reunião de 24-09-2019, aprovou a sua eliminação do quadro social nos seguintes termos: “o Assessor Jurídico, ..., relatou que,
cumprindo determinação do Conselho de Administração, foi encaminhada notificação ao cooperado para lhe informar sobre a decisão
de instaurar processo administrativo para apurar e julgar infrações
legais e estatutárias. Relatou que houve várias tentativas sem êxito
de notificá-la pelo correio (AR), na Edição de 05-08-2019 do Jornal
PáginaUm, o cooperado foi notificado por edital e a mesmo não apresentou defesa no prazo de 30 (trinta) dias concedido, vencido em
04-09-2019. Diante do exposto, a Diretoria Executiva deliberou e
decidiu unanimemente pela eliminação do cooperado, por deixar de
realizar com a Cooperativa as operações que constituem seu objetivo
social, por não operar ou entregar produção em qualquer dos setores
da Cooperativa e ter débitos vencidos desde 31-03-2019, com fundamento no Art. 19, § 1.º, “c” e “d”). Por unanimidade, foi determinado
ainda que o Diretor Presidente lavrasse e assinasse termo na ficha
de matrícula do cooperado com os motivos que determinaram a sua
eliminação e lhe encaminhasse cópia da presente decisão no prazo de
até 30 (trinta) dias. Outrossim, com fundamento no Art. 21, do Estatuto Social, foi definido proceder o uso de créditos de contas capital,
movimento e produções, sobras e produtos depositados do cooperado para amortizar os débitos existentes e cobrar judicialmente o
restante;”
Cordialmente,
CASTROLANDA – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL LTDA.
FRANS BORG
Diretor Presidente

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

Áries: No emprego, bom
momento para trabalhar em
grupo ou até iniciar uma sociedade. No amor, quanto mais companheirismo, melhor! Romance
com amigo(a) tem tudo para
emplacar. Cor: cinza.

Libra: Charme e simpatia
ajudarão você a conseguir tudo
que quiser hoje. Fique de olho
nas oportunidades de ganhar
dinheiro. No amor, abra-se com
quem ama e diga o que sente.
Cor: laranja.

Touro: Você vai encarar
suas responsabilidades com boa
vontade, ainda mais se tiver oportunidade de crescer no emprego.
Pode pintar um clima com chefe
ou colega. Ótima fase para iniciar
um romance. Cor: amarelo.

Escorpião: Priorize as tarefas que já tenha certa experiência.
Atitudes gentis e prestativas contarão pontos a seu favor. No amor,
seu coração pode bater por alguém
do passado.Na união, prefira programas caseiros. Cor: prata.

Gêmeos: Você vai mostrar ainda mais entusiasmo no
trabalho. Contagie os colegas e
aprenda tudo que puder. Vênus
realça sua vaidade: cuide da
saúde e da beleza. Na união,
sintonia de corpo e mente, é só
curtir. Cor: rosa.

Sagitário: Reserve um
tempo para cuidar do visual
e levantar sua autoestima.
Sintonia deliciosa com amigos: aceite convites para sair
e paquerar. Na união, diálogo
favorecido: abra seu coração.
Cor: amarelo.

Câncer: Bom dia para quem
deseja mudar de casa ou de
emprego. Astral perfeito para
paquerar e namorar. Use e abuse
do seu charme para atrair quem
deseja ou dar aquela turbinada
na sua relação. Cor: branco.

Capricórnio: Os astros deixarão você ainda mais ambicioso(a),
você fará o que estiver ao seu
alcance para se destacar no que faz.
Seu charme pode encantar alguém
da turma. Na união, mostre o que
quer. Cor: bege.

Leão: Trabalhar em equipe
vai deixar seu dia mais produtivo. Bom momento também para
quem procura emprego. Fase harmoniosa em família. Dia animado
com seu amor, perfeito para passear e conversar. Cor: marrom.

Aquário: Você vai sentir
desejo de explorar novas possibilidades e de abrir a sua mente.
Aposte em livros e cursos. Pode
se envolver com alguém influente.
A dois, façam planos para o futuro
da relação. Cor: azul-escuro.

Virgem: Este será um dia
bem atribulado no trabalho, mas
com sua disciplina você vai tirar
tudo de letra. Pode até faturar
uma grana extra. Saúde protegida. Com seu bem, será mais
fácil dizer o que pensa e sente.
Cor: pink.

Peixes: Bom dia para
encarar suas preocupações e
resolver problemas. Muita alegria ao encontrar ou falar com
alguém que não vê há tempos.
O romance pede mais cumplicidade: revele seus sonhos.
Cor: lilás.
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NA CADEIA HILDEBRANDO DE SOUZA

Presas ao entrar com drogas no sutiã
Divulgação

LSD pego
surpreendeu
a delegada
de polícia

NO PANDORF

Preso quando
consumia
maconha

Da Redação
Ponta Grossa - Duas
mulheres com idades entre
24 e 35 anos, foram presas em flagrante na manhã
desse domingo (6), ao tentarem entrar na Cadeia Pública
Hildebrando de Souza com
drogas. Elas escondiam uma
quantidade de drogas considerável nas roupas íntimas e
foram flagradas quando tentavam entrar na unidade penal
para a visita dominical.
A de 24 anos portava 139
gramas de maconha e 75 pontos de lsd, e a outra 85 gramas

Durante
patrulhamento,
equipe da polícia militar abordou um homem de 32 anos consumindo maconha. Ele possuía
um invólucro com 03 gramas da
substância e foi encaminhado
até o cartório PM para lavratura
de termo circunstanciado. A
ocorrência aconteceu por volta
das 22h15 de domingo (6), na
Rua Oscar Montenegro, Bairro
Pandorf, em Castro.

de maconha. Para a delegada
Claudia Kruger, que concedeu
entrevista à uma emissora de

NO DOMINGO

Motoboy que atropelou
pedestre veio a óbito
Divulgação

Ponta Grossa - Dois dias
após envolver-se em acidente no
trecho urbano da BR-373, veio a
óbito na tarde de domingo (6),
João Ari Diniz, 55 anos. Ele foi o
motoboy que na sexta-feira (4),
na Avenida Souza Naves, região
da Chapada, em Ponta Grossa,
atropelou um pedestre.
Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal (PRF),
a motocicleta em que pilotava
seguia sentido bairro ao centro,
quando acabou atingindo um

Motooboy não
resistiu aos
ferimentos
pedestre que atravessava a rodovia. Com a batida, o pedestre
morreu no local e João Ari Diniz
foi encaminhado para o Hospital
Regional de Ponta Grossa, em
estado grave, onde permaneceu
até domingo.
O sepultamento transcorreu no
Cemitério Taquari dos Polacos.

PERTUBAÇÃO DO SOSSEGO

Casas noturnas foram
notificadas na madrugada
Da Redação
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa vistoriou
15 estabelecimentos noturnos
no último fim de semana, como
forma de orientar os proprietários
sobre práticas de perturbação de
sossego. Todos receberam notificação informativa sobre as regras
previstas no artigo 32 do Código
de Posturas do Município.
A vistoria aconteceu depois
quedenúncias de moradores,
através do telefone 156, informava de som alto durante a
madrugada. A legislação municipal permite até 40 decibéis em
horário noturno em zoneamento
residencial.
Não houve fechamento de
estabelecimentos. A ação se
desenvolveu através da Seção de
Vistoria de Indústria, Comércio
e Serviços (SVICS), do Departamento de Urbanismo (DU),
ligado à Secretaria de Infraestrutura de Planejamento.
“Eles foram notificados para
ciência quanto ao Código de

televisão, a tentativa de levar
lsd para dentro do presídio
causou surpresa.

Divulgação

As duas foram encaminhadas à 13ª Subdivisão Policial
de Ponta Grossa (13ª SDP),

e passariam por audiência de
custódia ainda na tarde de
segunda-feira (7).

JOGO ENTRE OPERÁRIO E PARANÁ CLUBE

PM reforça ações de segurança
Da Redação *
Ponta Grossa - A partida de futebol válida pela
27ª rodada do Campeonato
Brasileiro da série B, entre
Operário Ferroviário Esporte
Clube e Paraná Clube, que
ocorrerá hoje (08), em Ponta
Grossa, terá policiamento
reforçado.
A segurança do evento,
dentro e fora do Estádio
Germano Krüger, em Vila
Oficinas, contará com policiais militares, guardas municipais, autarquia municipal de
trânsito e segurança privada.
No dia do jogo, torcedores e usuários das vias adjacentes ao estádio, deverão
ficar atentos à sinalização de
trânsito, bem como respei-

Pedestre morre na sexta e motoboy no domingo
Da Redação

NO PRIMAVERA

Pegas em flagrante quando tentatam entrar com a droga, foram levadas para a 13ª SDP

tar as orientações da polícia
militar, guarda municipal e
amtt quanto aos desvios de
tráfego nas imediações.
Os usuários que necessitarem passar pela região deverão buscar, antecipadamente,
rotas alternativas de circulação. A partir das 18 horas,
não será permitida nenhuma
circulação de veículos nas
ruas próximas ao estádio.
Não
será
permitido
ingressar ao local do jogo
portando qualquer tipo de
fogos de artifício ou artefato
explosivo,
guarda-chuvas
pontiagudos, latas ou garrafas de bebidas, bobinas de
papel (habitualmente utilizadas em máquinas de calcular
e impressoras de pequeno
porte), hastes ou mastros de

bandeiras que não sejam de
“pvc”, ou quaisquer outros
objetos que possam ser utilizados como armas brancas.
Os torcedores que prestigiarão o jogo deverão deslocar-se com antecedência
para o germano krüger, a
fim de garantir tranquilidade
durante o acesso ao estádio.
As ações previstas serão
desencadeadas sem qualquer
prejuízo ao policiamento
ostensivo realizado ordinariamente na área do município, e
buscam garantir a segurança
do evento, de torcedores e de
suas famílias, bem como de
todos os profissionais envolvidos.
* Com Comunicação
Social do 1º BPM.

Casal que praticava roubos é preso
Divulgação

Da Redação

Em um dos assaltos, vítima foi lesada em R$ 60 mil
ram para o Rio Grande do Sul, na
casa da filha do casal, onde equipes da Policia Civil gaucha cumprem mandado de busca visando

recuperar objetos da vítima.
A operacão ocorre simultaneamente nas cidades de Porto Alegre/RS e Campo Largo/PR.

PONTA GROSSA

Rapaz de 19 anos é preso por roubo
Casas noturnas notificadas
Posturas do Município, de que
a algazarra fora do estabelecimento é de responsabilidade
do proprietário. A notificação
é informativa”, explicou o fiscal
André Luis Pedroso.
Em caso de os proprietários
não atenderem às determinações
em novas vistorias ou reincidência de denúncias, os alvarás
de funcionamento poderão ser
cassados, além de ser aplicada
multa.

Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Na manhã
dessa segunda-feira (7), por
volta das 11 horas, a Polícia
Civil de Ponta Grossa cumpriu
o mandado de prisão em desfavor de R.M.L.B., de 19 anos. A
prisão preventiva foi decretada
pela prática, em tese, do crime
de roubo. O fato aconteceu em
2018 na região do bairro Órfãs,
onde o indivíduo em posse de
uma faca tentou roubar um celular de um senhor de 68 anos.

Preso com objeto roubado

Homem de 40 anos foi ferido
por indivíduo de 36 anos, na
Rua Antonio José Gomes, Bairro
Primavera, em Castro. Era por
volta das 18h30 de domingo
(6), quando o autor, de posse
de um facão, agrediu o seu desafeto, fugindo em um veículo. A
vítima foi encaminhada até a
UPA de Castro, para atendimento médico.

NA FRANCISCA LEME

Agride a esposa
e vai em cana em
Piraí do Sul
Piraí do Sul - Por volta das
23 horas de domingo (6), uma
mulher foi agredida pelo esposo
enquanto estava em um festa.
Chamada a polícia, o autor de
47 anos foi abordado, reagiu,
mas acabou preso e encaminhado até a 43ª DRP para as
providências cabíveis ao caso.
A ocorrência se deu na Estrada
Rural, localidade de Francisca
Leme, em Piraí do Sul.

NA PR 151

BONNIE E CLYDE

Ponta Grossa - Na manhã de
segunda-feira (7), a Policia Civil
de Imbituva, pertencente a 13
SDP de Ponta Grossa, com apoio
da Policia Civil do Rio Grande
do Sul, desencadeou a operação
Bonnie e Clyde, visando prender
um casal especializado na prática
de crimes de furto de residência.
De acordo com as investigações
a dupla de suspeitos esteve na
cidade de Imbituva no mês de
agosto e furtaram uma residência, causando prejuizo estimado
em R$ 60 mil à vítima.
Iniciadas as investigações, os
suspeitos foram identificados e
rastreados, tendo sido verificado
que logo após o crime, se desloca-

Fere desafeto
com um
facão e foge

Sem resistir a prisão, o
rapaz acabou sendo preso na
região do Costa Rica, em Uvaranas. Ele também era suspeito
de ter cometido um furto a uma
residência, na mesma região
onde teria levado uma TV 49
polegadas. Indagado, o rapaz
mostrou aos policiais que havia
escondido o televisor em um
terreno baldio. O preso e a TV
recuperada foram encaminhados
até a delegacia, sendo o aparelho televisor já restituído aos
seus proprietários.

Dois acidentes
em diferença
de 100 metros
Piraí do Sul - Policiais rodoviários estaduais atenderam dois
acidentes com vítimas, nas primeiras horas de sábado (5). O
primeiro deles, do tipo abalroamento tranversal, ocorreu por
volta das 2h15, na PR 151, km
288+500 metros, no município
de Castro. Nessa colisão, envolveu-se o automóvel VW t Cross,
placas de Castro, conduzido pela
senhora S.H.Z.O, de 53 anos,
e um Gol também com placas de
Castro, dirigido por S.L.O. Do
acidente resultou em ferimentos
leves quatro pessoas. Do VW t
Cross, S.H.Z.O e S. L.O., condutor do Gol. M.A.B.S., de 33
anos, R.A. B.S., de 26 anos, passageiras do Gol, foram encaminhados à UPA de Castro e D.J.A.,
40 Anos, com ferimentos médios,
foi conduzido ao Pronto Socorro
de Ponta Grossa.
Mais tarde
Já por volta das 05h50, outro
acidente do do tipo abalroamento
tranversal, 100 metros da primeira ocorrência (km 288+600
metros), envolveu um automovel
VW Gol com placas de Castro,
conduzido por R.L.D. S., 46
anos e o caminhão trator Scania
R 124, com placas de Lages SC,
tracionando o semi-reboque marca
Guerra com placas também de de
Lages, conduzido por E.C.A., de
35 anos. Do acidente resultou em
ferimentos leves R. L. D. S., encaminhado à UPA de Castro.
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'Não faça da sua vida um rascunho, poderá não ter tempo
de passá-la a limpo'.Mario Quintanda

Candidatas à rainha se mostram
Toda grande festa tem que ter sua rainha,
e no Tibagi Arena Show não será diferente.
Na quinta-feira (10), primeiro dia de evento,
acontece a eleição da Rainha Mirim, quando
10 crianças entre seis e dez anos disputarão
o título, assim como na categoria Adulto,
quando 14 candidatas desfilarão.
O evento marcado para iniciar às 20
horas, no Horto Florestal, terá entrada franca
nesse primeiro dia, tanto para os concursos,
quanto para o show de Thayná Bitencourt.
Os quesitos a serem avaliados, com
notas que irão de 50 a 100, serão 'Beleza',
'Postura' e 'Simpatia'. Essas notas, somadas
a votação dos internautas feitas na página do
facebook da Rádio Itay, com peso de 20%,
indicarão as vencedoras.

Outras informações, pelo telefone: 9 8837-9011

Patricia Sotta

Kelly Cristina

Larissa Conti

Dieisla Ribeiro

Lhorrane Santiago

Solange dos Santos

Suelen Batista

Bianca Prado

Crislaine Ribeiro

Estela Batista

Gesleine Fernandes

Isabele Camargo

Isabel Aleixo

Kelli Silva

Divulgação

Polícia Civil de Ponta Grossa, na pessoa do
Delegado-Chefe Nagib Nassif Palma, recebeu
'Menção Honrosa' em sessão solene aos 166
anos da Polícia Civil do Paraná. Atualmente, a
13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa atende
a maior população do interior do Estado,
aproximadamente 800 mil habitantes, em 19
cidades, das quais 12 são sede de Comarca
Divulgação

Fábio Maurício
Holzmann,
presidente do
Centro Cultural
Faris Michaelle,
comandou na
segunda-feira (7),
a primeira reunião
da nova diretoria.
Sucesso!

08/10

Marli Souza

10/10

Jocemar Maciel
Paulo César Heidmann
Dirlei do Nascimento
Ivo Aurélio Izak
Fabio Conci
Carla Ticiane
Giovanna C.F.Bueno
Karla C. M. Kraemer
Leonor Franco Kuk
Rhuan Marcondes
Diego Nolasco

09/10

