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SEIS MORTES EM ACIDENTE COM VEÍCULO QUE CAIU DE RIBANCEIRA
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POR FALTA DE INTERESSE, DIZ DEPUTADA ALINE

Divulgação

Moacyr barra vinda de programa
Chegou muito perto de o município de
Castro receber o Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável, da Secretaria Nacional da Promoção e Defesa da
Pessoa Idosa. Trata-se de um programa
de atendimento ao idoso, através do qual
se desenvolve processos de otimização de

oportunidades para inclusão digital e social,
para assegurar participação da pessoa idosa, elevando sua qualidade de vida por meio
de quatro campos: tecnologia, educação,
saúde e mobilidade física.
De acordo com a deputada federal Aline
Sleutjes (PSL-PR), ela apresentou a ideia

da vinda deste Programa ao município,
porém, segundo ela própria, para a efetivação era necessário que o prefeito, Moacyr
Fadel, cadastrasse a Prefeitura do município
dentro do ‘Viver – Envelhecimento Ativo e
Saudável’, mas por total desinteresse, não
página 3
o quis.
Divulgação

no parque vila velha

Dez balões
cobrem os
céus de PG

Quem foi até o Parque Estadual de Vila Velha neste domingo (13), viu um cenário
diferente. Cerca de dez balões de diversos tamanhos e formatos coloriram os céus
na 1ª Revoada de Balões em Ponta Grossa. As decolagens aconteceram em uma
área restrita. O evento experimental teve o objetivo de mostrar a viabilidade de se
implantar voos permanentes no local, mais uma atração para conquistar visitantes
e fomentar o turismo e a economia local. página 4

Apenas um voo aconteceu, e foi bem cedo no domingo

JOGO FORA DE CASA
Operário pega o
CRB após vencer
o Londrina

ponta grossa

Preso falso Auditor
da Receita Federal

Divulgação / José Tramontin

ponta grossa

Divulgação

Divulgação / Luana Dias
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DE 90 PARA 55 DIAS

FÉ E DEVOÇÃO

OPERÁRIO joga nesta terça

O Operário Ferroviário
encara o CRB-AL nesta terçafeira (15), pela 29ª rodada
do Campeonato Brasileiro da
Série B. A partida acontece as
20h30, no Estádio Rei Pelé,
página 4
em Maceió.

Acecastro e
sebrae oferecem
curso gratuito
de estratégias
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Recesso
parlamentar
diminui

Homenagem reuniu
6 mil no Lacustre

Cerca de seis mil pessoas se reuniram no Parque Lacustre, na manhã
de sábado (12), para homenagear a
padroeira do Brasil, Nossa Senhora da
Conceição Aparecida. A celebração contou com a participação de sacerdotes de
página 5
três paróquias diferentes.

mOTORISTA MORRE APÓS
VEÍCULO CAPOTAR 11 VEZES
página 7

Pai e filho
morrem
afogados
em lagoa

durante a prisão, muitos documentos falsos foram apreendidos

Polícia Civil de Ponta Grossa, através
do Setor Operacional, prendeu, nessa
segunda-feira (14), indivíduo que se
identificava como Auditor da Receita
Federal, foragido de dois Estados (São
Paulo e Paraná). O preso, de 43 anos,
foi localizado no centro quando do
cumprimento de busca e apreensão.

As investigações se iniciaram quando o
falso auditor fez diversas visitas em um
condomínio de luxo em Ponta Grossa,
ocasião em que, valendo-se de dados
sem veracidade, inclusive, nome e profissão, passou a negociar uma residência,
comprometendo-se a dar um substancial
página 7
valor de entrada no negócio.

Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro aprovaram,
durante a última sessão ordinária,
o Projeto Emenda à Lei Orgânica
que reduz o recesso parlamentar
de 90 dias para 55. De autoria
da vereadora presidente, Fátima
Castro (MDB), e dos vereadores
Antonio Sirlei (DEM), Cézar do
Povo (PSC), Maurício Kusdra
(DC), Paulinho Farias (PPS) e
Rafael Rabbers (DEM), ele objetiva adequar a legislação local à
página 3
Constituição Federal.
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EDITORIAL

PELOS IDOSOS DE CASTRO
Se de fato foi desinteresse, o que fez com que o município de Castro
não aderisse ao Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável,
o fato é muito lamentável. Embora a Secretaria de Saúde já ofereça
atendimento a este público por meio do Núcleo de Apoio a Saúde da
Família, não seria nenhum pouco ruim que Castro fizesse parte de um
programa, que desenvolve oportunidades para inclusão digital e social,
e que eleva a qualidade de vida da pessoa idosa. Afinal, estamos falando
de um grupo de pessoas que tende a se isolar e aos poucos, a deixar
de fazer parte de muitas das atividades da nossa sociedade. Diversos
estudos apontam um crescimento significativo da população idosa do
Brasil e, pensar neles, com muito carinho, se faz necessário. E, nunca,
com descaso.

O maior desastre ambiental

A beleza de ser professor
* Shirlaya Nunes de Santana
Transformar sonhos em realidades, ser "ponte" onde esses
sonhos caminham no cotidiano
de grandes desafios e conquistas.
Quando buscamos o significado
de "professor" encontramos conceitos como: aquele que ensina,
ministra aulas; mestre. Ou ainda,
aquele que professa uma crença,
uma religião. Penso que um pouco
de tudo isso, e muito mais!
Todos os dias o professor tem
a possibilidade de aprender e
ensinar algo, de deparar-se com
encontros que ficarão marcados
eternamente na mente e coração
de alunos e dele próprio.
Acabamos por viver muitas
experiências dentro de um ambiente
escolar, "somos" um pouco de tudo:
pai, mãe, médico, psicólogo. Não é
por exercer a função, mas porque
em alguns momentos eles nos buscam assim. Choramos e sorrimos
juntos, conseguimos identificar
uma expressão diferente, um olhar
mais profundo, um comportamento
fora do habitual. Enfim, vamos nos
encontrando, nos descobrindo,
entrando dia a dia na vida de cada
aluno e também junto à sua família,
crescendo com eles.
Uma bela e exigente missão,
pois essa é a realidade de um
professor que em meio a tantos
desafios na sociedade atual, tem
buscado despertar em cada aluno
a possibilidade de ser um bom
profissional, bom cidadão, que respeita o outro, e é mais "gente".
Muitos desafios, diversas situações, um misto de sentimentos...
É ser com o outro, que está em
constante transformação, por isso

tal realidade exige uma grande responsabilidade e comprometimento.
Certa vez escutei de uma
criança: Quando crescer quero
ser professora! Rapidamente perguntei: Por quê? E ela respondeu:
Para ter um coração grande e
cheio de amor, pois os professores têm muitos alunos e amam a
todos! Segundo essa aluna, por
trás de um professor existe um ser
humano com um coração grande,
cheio de amor!
Pois bem, associado a esse
“coração grande e cheio de amor”
temos um profissional que tem a
oportunidade de mudar vidas e
transformar realidades! Inclusive
começando pela sua própria vida.
Agradeço a todos que passaram por meu caminho e vida escolar, incentivando-me e me fazendo
caminhar os mesmos caminhos
desse magistério na educação!
Ouvi de um palestrante, que
compartilhava o que leu em um
cartaz em uma livraria, que homenageava os professores: Quem
compartilha o que sabe, muda a
história de quem aprende! Para
mim, isso define bem o cotidiano
de um professor.
Que nesse dia dos professores,
possamos ser agradecidos a esses
profissionais tão importantes,
que dividindo o que sabem foram
mudando aos poucos a nossa vida!
* Shirleya: Nunes de
Santana é missionária da
Comunidade Canção Nova e
gerente do Pólo de Educação
(Diretora Geral do Instituto
Canção Nova).

ERRAMOS
Na edição 3290, de 11 a 14 de Outubro de 2019, matéria
Ciclista é atropelado na Souza Naves, página 9, escrevemos a
palavra 'Naves' como sendo 'Baves'. Corrigimos agora!

* Gaudêncio Torquato

Sandro A.
Carrilho
SEM NOMES
Por enquanto não há substituto para o CEO da Cooperativa Castrolanda, Thomas
Domhoff, demitido na semana
passada. A assessoria da cooperativa não quis falar sobre
o assunto, nem os motivos,
limitando-se a dizer que ao
ser escolhido um novo nome,
a imprensa será informada.
RETORNO
É de se destacar que, uma
semana antes da saída de
Domhoff, a comitiva do Agroleite participava de evento
internacional na França, e
ganhava
reconhecimento
internacional.
MENOS RECESSO
O Projeto Emenda à Lei
Orgânica que reduz o recesso
parlamentar de 90 dias para
55, na Câmara de Castro,
deve ser comemorado. Isso
porque "haverá mais sessões
ao longo do ano e também
para a Prefeitura que terá
mais prazo para o envio de
matérias. Com isso, os vereadores vão trabalhar mais, sem
ter nenhum custo a mais aos
cofres públicos", justificou a
vereadora presidente, Fátima
Castro (MDB), autora do
projeto aos lado dos vereadores Antonio Sirlei (DEM),
Cézar do Povo (PSC), Maurício Kusdra (DC), Paulinho

Farias (PPS) e Rafael Rabbers (DEM).
MENOS RECESSO II
Agora, com a redução
do número de 'folgas', o castrense quer saber se também
vai melhorar a qualidade dos
projetos. Porque nome de
rua não resolve problema,
destilou um empresário dia
desses. A presidente da Casa
está bem intencionada, assim
como alguns parlamentares,
mas tem vereador que engoliu
a seco a medida.
ALINE DESTILOU
Sem papas na língua,
a deputada Aline Sleutjes
(PSL-PR) não deixou barato
o desinteresse do prefeito
Moacyr Fadel ao Programa
Viver – Envelhecimento Ativo e
Saudável, da Secretaria Nacional da Promoção e Defesa da
Pessoa Idosa. Um programa de
atendimento ao idoso, através
do qual se desenvolve processos de otimização de oportunidades para inclusão digital e
social, de enorme importância.
Para ela o motivo da recusa de
Moacyr foi "birra". E o idoso
que pague o pato.
ÚLTIMAS
Sabe aquela música do
Michel Teló: 'Ai se eu te pego'.
Ela se encaixa muito bem ao
momento político em Castro.

O maior acidente ambiental
no litoral brasileiro em termos de
extensão parece passar ao largo de
nossas consciências. Fotos aqui e ali
de manchas de óleo que já chegaram em 140 praias do Nordeste são
apenas uma pequena amostra do
desastre que atinge o litoral nordestino e cujo impacto será sentido por
décadas, com danos incalculáveis à
natureza e à economia regional.
Seja qual for a origem do acidente – esvaziamento de tanques de
navios com petróleo da Venezuela ou
mesmo um atentado –, o fato é que o
país exibe monumental fragilidade na
fiscalização de seu mar territorial.
O Brasil controla, oficialmente,
um território marítimo de 3,6 milhões
de km2– área maior do que as Regiões Nordeste, Sudeste e Sul juntas.
Nesse espaço de mar, denominado
Zona Econômica Exclusiva (ZEE), o
país monitora e orienta o tráfego de
embarcações e tem direito exclusivo
de pesquisa e exploração comercial
dos recursos existentes na água e no
subsolo (petróleo, gás natural, frutos do mar etc.), até uma distância
de 370 km (200 milhas náuticas),
a partir não só do continente, mas
de suas ilhas.
Aliás, o país pode explorar uma
faixa de quase 400 km de largura
ao longo dos seus 7.500 km de
litoral, tendo exclusividade sobre
áreas localizadas a até 1.500 km do
continente graças a pequenas porções de terra, como o arquipélago
de Trindade e Martim Vaz, que nos
pertencem.
Afinal, o que teria ocorrido?
Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, especialista
em matéria de petróleo, aventa a
possibilidade de vazamento de um
navio petroleiro de passagem na
rota entre o sul do Caribe e a Ásia –
que corre ao longo da costa nordestina. Possivelmente um cargueiro
limpando os tanques para carregar
óleo novo na Venezuela. Pescadores
explicam que o óleo vazado é velho,
borra parecendo plástico, enquanto
o petróleo quando novo é oleoso.
Ora, já se sabe que o vazamento ocorreu entre os litorais de
Pernambuco e Paraíba a uma distância entre 40 e 50 km da costa.
Se não é possível detectar o que
ocorre nesse limite, imagine-se o
que poderá acontecer em espaços
mais longínquos, caso o Brasil consiga o feito de aumentar em 2,1
milhões de quilômetros quadrados
– equivalente à área da Groenlândia

– o tamanho do território nacional
no Oceano Atlântico, solicitação
feita à Comissão de Limites da Plataforma Continental da Convenção
das Nações Unidas sobre o Direito
do Mar. Desde 2004, o Brasil luta
pela ampliação de nossa ZEE para
4,5 milhões de km2.
Enquanto o governo mobiliza
estruturas e equipes para estudar o
que teria ocorrido, o que se vê são
arremedos de limpeza: pessoas nas
praias puxando óleo viscoso, tartarugas, peixes bois e aves mortas.
Onde estão os métodos avançados
de limpeza de óleo? Ora, não é a
primeira vez que esse tipo de acidente ocorre no país. Antes foram
contratadas equipes especializadas
de outros países, como Holanda.
Desta feita, fala-se em ajuda dos
americanos. Virão quando? O que
poderão fazer no curto prazo?
E se houve ação terrorista? É
possível chegar-se a uma conclusão
convincente? E se o óleo vazado for
mesmo proveniente da Venezuela,
que medidas o Brasil tomará para
implicar o vizinho de cima (se for
o caso), o dono do petroleiro ou o
contratante? O momento exige cautela. Que se faça completa e acurada investigação.
Já ao sofrido Nordeste, um dos
mais belos recantos do país, sobra
a desesperança de ver se transformar em quimera seu sonho de se
ser opção para turistas que lotam
o Caribe (ameaçado por furacões).
Passarão anos até que suas águas
marítimas e praias se livrem de
toneladas de óleo.
Até lá, se ouvirão discursos,
muito blá-blá-blás e aparecerão salvadores da região. A predominarem
a resistência e a mentalidade das
autoridades responsáveis pela defesa
do meio ambiente, a paisagem de
devastação, na esteira de enchentes,
vazamentos, queimadas e incêndios
criminosos, se expandirá por todos
os quadrantes do território.
Mas um fio de esperança brota
quando nossa gente, a partir das
crianças e dos jovens, passa a
enxergar com muita convicção a
mãe-natureza como parte indissociável de suas vidas. Visão que
acabará sendo o lume dos protagonistas da política. Vamos dar tempo
ao tempo.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

15/10 - Dia do Normalista / Dia do Professor
16/10 - Dia da Ciência e Tecnologia / Dia do Anestesiologista

Dia Mundial da Alimentação

17/10 - Dia da Indústria Aeronáutica Brasileira

Dia do Eletricista / Dia do Profissional de Propaganda
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Temperatura

19 ºC
14 ºC

Umidade
95%
75%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quarta
16/10

22

ºC

14 ºC

95%
64%

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

Quinta
17/10

REDAÇÃO

Clima

27 ºC
15 ºC

97%
38%

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/10/2019
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SEGUNDO ALINE SLEUTJES, NÃO HOUVE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Prefeito barra vinda de programa
Divulgação

Programa
oportuniza
inclusão
digital e social
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Chegou muito perto de o
município de Castro receber
o Programa Viver – Envelhecimento Ativo e Saudável, da
Secretaria Nacional da Promoção e Defesa da Pessoa Idosa.
Trata-se de um programa de
atendimento ao idoso, através
do qual se desenvolve processos
de otimização de oportunidades
para inclusão digital e social, para
assegurar participação da pessoa
idosa, elevando sua qualidade de
vida por meio de quatro campos:
tecnologia, educação, saúde e
mobilidade física.
De acordo com a deputada federal Aline Sleutjes
(PSL-PR), ela apresentou a
ideia da vinda deste Programa

Aline teria sugerido a inclusão de Castro no Programa

ao município, porém, segundo
ela própria, para a efetivação
era necessário que o prefeito,
Moacyr Elias Fadel Junior,
cadastrasse a Prefeitura do
município dentro do ‘Viver –

Envelhecimento Ativo e Saudável’. E também segundo a
cartilha do Programa, a adesão
é feita através do contato com a
Secretaria Nacional da Promoção e Defesa da Pessoa Idosa.

No entanto, não houve adesão do município. Conforme
Aline explicou à reportagem,
em resposta à solicitação de
cadastramento, o prefeito, por
meio de servidores da Administração Pública, disse que
não havia interesse. Sleutjes
por sua vez, acredita que a
vinda do Programa foi barrada por diferenças políticas.
“Eu consegui um programa
do governo federal, para posteriormente montar um centro de atendimento ao idoso,
necessário pra caramba para
Castro, e nós precisávamos
apenas que ele cadastrasse
dentro do programa a Prefeitura de Castro, ele não quis,
não aceitou, é uma pena, os
idosos de Castro vão deixar de
ser atendidos nesse programa
nacional por birra política, por
descaso”, destacou.
A reportagem tentou ouvir
o prefeito Moacyr, através da
assessoria de comunicação da
Prefeitura de Castro. A assessora, no entanto, afirmou que
não houve diálogo direto entre

Aline Sleutjes e o prefeito, para
tratar deste assunto.
Também foi ouvida a secretária de Saúde do município,
Maria Lidia Kravutschke. Ela
disse não ter conhecimento das
conversas acerca da possível
vinda do Programa para Castro, e lembrou que através do
Núcleo de Apoio a Saúde da
Família (NASF), a Secretaria

já oferece atendimento aos idosos do município, nas próprias
unidades básicas de saúde.
“Fazem parte desse Núcleo professor de Educação Física, que
trabalha atividades físicas, farmacêutica, que trabalha o uso
consciente dos medicamentos,
nutricionista, dois psicólogos,
um médico e fisioterapeuta”,
finalizou Maria Lidia.

NOVA DIREÇÃO
O prefeito de Guarapuava, Cesar Silvestri, assume nesta
sexta-feira, 18, a presidência do Podemos do Paraná. A posse
será às 10h no Plenarinho da Assembleia Legislativa.
Divulgação

NO PARANÁ

Governo anuncia suspensão da
vacinação contra febre aftosa
Da Assessoria
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior e a
ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza
Cristina, anunciam nesta terça-feira (15), às 11 horas, no
Palácio Iguaçu, em Curitiba,
a suspensão das campanhas

de vacinação contra febre
aftosa em rebanhos bovinos e
de bufalinos no Paraná.
As campanhas eram realizadas duas vezes por ano no
Estado: em maio e novembro.
O secretário estadual da
Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara, e

Da Redação
O Ministério Público do
Paraná ajuizou nesta segundafeira (14), ação civil pública
contra 13 requeridos em investigação decorrente da Operação
Quadro Negro, que apura desvios
de recursos públicos em obras de
escolas públicas do estado entre
os anos de 2012 a 2015.
A nova ação civil – que se
soma a outras onze já propostas –
foi ajuizada pela unidade regional
de Curitiba do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio
Público e no Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria)
após a constatação de fraudes em
contratação direta de empresa por
meio de dispensa de licitação. O
procedimento foi conduzido pela
Secretaria de Estado da Educação
e tinha como objeto a execução
de obra de melhorias no Colégio
Estadual Aníbal Khuri, situado no
município de Iretama, no Centro
Ocidental do estado. Entre os
requeridos, está a empresa contratada irregularmente, outras duas
empresas que participaram da
fraude, seus respectivos ex-sócios
e gestores públicos, entre eles o
diretor da Secretaria de Estado da
Educ ação na época dos fatos.
Na ação, o MPPR requer
o bloqueio liminar de bens dos
investigados no montante de R$
675.442,24, referente à soma
do valor global do contrato acrescido de multa civil. Na análise do
mérito, é requerida a decretação
de nulidade do contrato firmado
indevidamente para a execução da
obra e a condenação dos réus ao
ressarcimento ao erário.

nas contra a febre aftosa no
Paraná já a partir de 31 de
outubro de 2019.
A Instrução Normativa
também anuncia a restrição e
o controle do ingresso de animais vacinados contra a febre
aftosa no Paraná, medida que
passa a vigorar a partir de 01
de janeiro de 2020.

DE 90 PARA 55 DIAS

'QUADRO NEGRO'

MP-PR ajuíza
nova ação civil
contra 13 réus

o diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária
(Adapar), Otamir Cesar Martins, estarão à disposição da
imprensa para dar maiores
detalhes sobre a Instrução
Normativa do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento que proíbe o uso
e a comercialização de vaci-

Vereadores castrenses aprovam
redução do recesso parlamentar
Divulgação

Vereador Gerson Sutil usou a tribuna
Da Redação *
Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro aprovaram,
durante a última sessão ordinária,
o Projeto Emenda à Lei Orgânica
que reduz o recesso parlamentar
de 90 dias para 55. O projeto de
autoria da vereadora presidente,
Fátima Castro (MDB), e dos
vereadores Antonio Sirlei (DEM),
Cézar do Povo (PSC), Maurício
Kusdra (DC), Paulinho Farias
(PPS) e Rafael Rabbers (DEM),
tem por objetivo adequar a legislação local à Constituição Federal.
“Recentemente, participei de
um curso sobre Lei Orgânica,
um dos assuntos era o recesso
parlamentar e percebi que o de
Castro estava em desconformidade. Prontamente, procurei os
vereadores e apresentamos esta
adequação. Vai ser benéfico para
a população, pois teremos mais
sessões ao longo do ano e também para a Prefeitura que terá
mais prazo para o envio de maté-

rias. Com isso, os vereadores vão
trabalhar mais, sem ter nenhum
custo a mais aos cofres públicos”,
explica Fátima.
Além da emenda à lei orgânica, os vereadores aprovaram
durante a sessão outros oito
projetos. Em votação única, foi
autorizada a abertura de crédito
adicional pelo Poder Executivo no
valor de R$ 7 mil para aquisição
de computadores para os Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS), e realizado alterações no organograma do Poder
Legislativo castrense.
Já em segunda votação, estavam dois projetos de autoria da
Vereadora Fátima. O primeiro
cria o ‘Dia Municipal da Fibromialgia’ e oferece filas preferenciais e vagas de estacionamento
preferencial para os portadores
da doença, enquanto o outro institui a campanha ‘Março Roxo’ e a
realização de campanhas de conscientização referente à epilepsia.
Ambos os projetos foram aprova-

dos por unanimidade.
Em primeira discussão e votação, foram aprovados os projetos
que cria o cargo de auditor de
tributos municipais no Poder Executivo, que autoriza a abertura de
crédito suplementar de R$ 167
mil para manutenção e pintura dos
ginásios Xanda Nocera e Douglas
Pereira, que institui a Semana do
Trabalhador de Castro, de autoria
do vereador Neto Fadel (PTB), e
que cria a campanha permanente
contra os maus tratos e abandono
de animais, de autoria do vereador Maurício Kusdra.
Além desses projetos, outros
sete estavam na pauta, mas acabaram não sendo votados. Seis,
pois as comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Finanças
e Orçamento (CFO) levantaram
questionamentos para o Poder
Executivo. Já o outro foi solicitado
mais prazo para análise pelo vereador Zé Nocera (MDB).
* Com Assessoria

PRÉ-SAL
O
deputado
Pedro
Lupion (DEM-PR), vicelíder do Governo no Congresso Nacional, foi um
dos principais articuladores
do projeto de lei da cessão
onerosa que prevê R$ 494,4
milhões aos 399 municípios
do Paraná.“Os recursos vão
permitir que os prefeitos
investam em custeio ou em
obras, ou façam uma reserva
para o pagamento de suas
despesas
previdenciárias.
Uma briga importante que
uniu forças com os prefeitos
brasileiros e que dará oportunidade de melhorias para
as cidades”.
LOS QUATRO
O
deputado
Júnior
Bozzella (PSL-SP) afirmou
que o partido vai expulsar
a deputada Carla Zambelli
(PSL-SP) e os deputados
Bibo Nunes (PSL-RS), Alê
Silva (PSL-MG) e Douglas Garcia (PSL-SP). O
comando do PSL se reúne
hoje em Brasília e vai anunciar a decisão.
SEM AFTOSA
O governador Ratinho Jr
e a ministra Tereza Cristina
(Agricultura) anunciam hoje
em Curitiba, a suspensão
das campanhas de vacinação contra febre aftosa em
rebanhos bovinos e de bufalinos no Paraná. As campanhas eram realizadas duas
vezes por ano: em maio e
novembro.
GINÁSIO ADAPTADO
O
deputado
Cobra
Repórter (PSC) defende
que ginásios de esporte no
Paraná sejam 100% adaptados para que as pessoas com
deficiência pratiquem esportes com segurança e comodidade. “Fiquei surpreso ao
saber que não existe nenhum
ginásio devidamente preparado para receber os atletas
do paradesporto! Vou me
empenhar em fazer o que for
possível para que esse projeto se concretize”.
REVITALIZADA
O prefeito de Reserva,
Frederico Hornung Neto

(MDB) agradeceu o investimento de R$ 4 milhões na
recuperação e melhoria da
PR-441 que faz ligação da
cidade ao distrito de Caetano
Mendes em Tibagi. “Um serviço lindo. Agradeço ao deputado Alexandre Curi (PSB),
ao governador Ratinho Júnior
e ao secretário Sandro Alex
(Infraestrutura e Logística).
Uma obra muito importante
para a nossa região”.
EMENDAS
O relator do Orçamento,
deputado Evandro Arapujo
(PSC), adiantou aos deputados que o prazo para apresentação das emendas ao
orçamento do Estado começam hoje e se estendem até o
próximo dia 5 de novembro.
O orçamento de 2020 será
de R$ 49,9 bilhões, R$ 11
bilhões para o regime próprio da previdência e R$ 3,7
bilhões para investimentos.
CONSERVADORES
Os paranaenses marcaram presença no CPAC
Brasil, evento conservador
realizado em São Paulo e que
teve a presença do alto escalão do governo federal e do
deputado Eduardo Bolsonaro
(PSL-SP). O deputado Delegado Fernando Francischini
(PSL-PR) palestrou sobre
direitos humanos e criminalidade. O deputado Filipe
Barros (PSL), um dos prediletos da família Bolsonaro,
bateu pontou. Quem também
passou por lá foi o empresário Wilson Picler, dono do
Grupo Uningter, que pode
voltar às disputas eleitorais,
ungido pelo bolsonarismo.
PEDÁGIO
Os manifestantes ocuparam de novo a praça de pedágio de Jataizinho na BR-369
e cobram a redução da tarifa
de pedágio considerada por
eles a mais cara do Brasil.
A tarifa para carro custa R$
27,77 e os manifestantes
desbloquearam as cancelas
e liberaram o tráfego. Novo
protesto deve acontecer neste
final de semana.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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NO PARQUE VILA VELHA

Dez balões cobriram os céus de PG
Divulgação

Governador
Ratinho Junior
prestigiu
o evento
Quem foi até o Parque Estadual de Vila Velha neste domingo
(13) viu um cenário diferente.
Cerca de 10 balões de diversos
tamanhos e formatos coloriram
o céu na 1ª Revoada de Balões.
As decolagens aconteceram
em uma área restrita. O evento
experimental teve o objetivo
de mostrar a viabilidade de se
implantar voos permanentes no
local, mais uma atração para
conquistar visitantes e fomentar
o turismo e a economia local.
O voo aconteceu pela manhã,
às 7h30. Outra revoada prevista
para a tarde foi cancelada em
função do vento não favorável e
da garoa.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior prestigiou o
evento e disse que o investimento no turismo ambiental é a
tendência mundial. “Os Campos
Gerais têm um grande potencial
para o turismo de natureza. Vila
Velha é um patrimônio paranaense e este tipo de atividade
atrai turistas do mundo todo”.
Ele reforçou que, além da visita
às atrações, a economia é movimentada no comércio local e

EM CARAMBEÍ

Mobilização para
enfrentamento da
síﬁlis acontece
nesta semana

Apenas um voo aconteceu, e foi bem cedo no domingo

rede hoteleira.
Ratinho Junior acrescentou
que o modelo de concessão
que está sendo licitado para o
Parque de Vila Velha é baseado
em um modelo que já dá resultados. “Vai funcionar como no
Parque Nacional do Iguaçu, que
já tem 20 anos de concessão
e vem melhorando a cada ano,
tanto nas atrações como na preservação. A ilha de Fernando
de Noronha também serve de
exemplo. Estamos trazendo
o que há de mais moderno no
mundo nesta área”.
O prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, destacou a
importância do Parque de Vila

Velha para o município, e também do novo modelo de administração que será adotado.
“Esta concessão valoriza o que
temos de mais bonito na nossa
região e mostrará os Campos
Gerais para o mundo. Ela vai
permitir não só outros eventos
de balonismo como as demais
atividades de turismo ambiental, movimentando a economia
da cidade e gerando emprego e
renda”, disse. “Com a ampliação dos voos para Ponta Grossa
e novos investimentos hoteleiros,
certamente a região será potencializada", salientou Rangel.
O secretário de Estado do
Desenvolvimento Sustentável e do

Turismo, Márcio Nunes, também
falou sobre a concessão para a iniciativa privada. “É um momento
histórico, e o evento de balonismo
é uma demonstração de como
será o parque daqui para frente.
Diversas atrações que vão gerar
emprego, renda e melhoria da
qualidade de vida da população
sem abrir mão da preservação
ambiental”, disse Nunes.
Novidade
O evento de balonismo aconteceu na área de lazer do Parque
de Vila Velha e, ao longo do dia,
cerca de 2,5 mil pessoas prestigiaram a atração. O advogado
Eliton Marques, de 32 anos,

JOGO FORA DE CASA

Operário pega o CRB
após vencer Londrina

aproveitou o domingo para visitar o parque pela primeira vez.
Morador de Imbituva, ele levou
a esposa e o filho para ver os
balões. “Chama a atenção, principalmente das crianças. Gostei
muito do parque e do evento.
Isso deveria acontecer mais
vezes, certamente vai atrair
muita gente para ver”.
A estudante Andressa Rodrigues, de 22 anos, moradora de
Ponta Grossa, já conhecia o
parque mas nunca tinha visto um
evento de balonismo de perto.
“É uma atração bem diferente,
chamativa. Tem que trazer esse
tipo de atividade mais vezes
para o parque para estimular o
turismo da região”.
Concessão
A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo
publicou no começo de setembro o edital do processo de concessão do parque. A disputa,
aberta até 23 de outubro, é dirigida a empresas interessadas em
investir na melhoria da estrutura
da área e do seu entorno, potencializando os atrativos turísticos
do local.
O intuito é repassar a gestão
das lanchonetes, dos ingressos,
do estacionamento e dos passeios para a iniciativa privada,
com potencial de economia de
R$ 4 milhões por ano aos cofres
públicos.

O parque de Vila Velha foi
criado em 1953 para preservar as formações de arenito e
os campos nativos do Paraná.
Tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Estadual, tem
mais de 3 mil hectares e diversas atrações, entre elas os arenitos, furnas e a Lagoa Dourada.
De janeiro a julho deste ano, 34
mil pessoas visitaram o local –
uma média de 4,8 mil por mês.
O parque recebeu mais de 65
mil visitantes em 2018.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior sancionou neste
ano o projeto de lei que autoriza
o Governo a conceder a exploração de uso, total ou parcial, de
áreas comuns nos 64 parques
estaduais e nas unidades de conservação do Estado. A medida
é importante para fomentar o
turismo e gerar novos atrativos
no Paraná em parceria com a
iniciativa privada.
Balonismo
O balonismo é uma das
modalidades dos Jogos de Aventura e Natureza, lançados pelo
Governo do Paraná neste ano.
São 29 modalidades esportivas
e disputas que acontecem em 26
municípios. As cinco etapas da
competição (três já aconteceram)
reunirão 200 mil pessoas, entre
atletas, dirigentes de federações
esportivas e a comunidade que
acompanha as disputas.

300 MIL PESSOAS AGUARDADAS

Feira Paraná começa na quinta

Divulgação

Divulgação / José Tramontin

Da Assessoria
Carambeí - Desde segundafeira (14) toda a rede municipal de saúde está mobilizada no
enfrentamento da sífilis. Em todas
as unidades básicas de saúde da
cidade serão repassadas orientações e realização de testes rápidos
para detecção da doença, que se
não tratada adequadamente pode
evoluir para complicações graves
e levar o paciente a óbito.
De acordo com a Coordenadora Municipal do programa de
IST-HIV/Aids, enfermeira Gisele
de Paula Machado, de janeiro
até 11 de Outubro o município
conta com 25 casos de Sífilis
notificados sendo 12 casos de
sífilis adquirida, 10 casos de
sífilis em gestante e 03 casos de
sífilis congênita. "O teste rápido
para sífilis, contribui para o diagnóstico e tratamento precoce da
doença evitando possíveis sequelas e melhorando a qualidade de
vida dos pacientes", enfatiza.
No município as UBS
Boqueirão, UBS Novo Horizonte, UBS Nova Holanda e
ESF AFCB, possuem o teste
rápido para ser realizado na
população que tiver interesse.
“Inicialmente o paciente passa
por uma consulta de aconselhamento com o enfermeiro sobre
os riscos na contaminação e as
medidas de prevenção”, explica
Gisele. O Teste Rápido é feito a
partir da coleta de duas gotas de
sangue da ponta dos dedos, que
são colocadas em um aparelho
que fornece o resultado em 30
minutos.
Em caso de diagnóstico positivo para Sífilis é requisitado
novo exame para confirmação
do resultado e após o tratamento
da doença. Na quarta-feira, dia
16 a Vigilância em Saúde realizará uma abordagem em determinada empresa do município.
Já na quinta-feira, dia 17, a
equipe participará de um seminário sobre sífilis promovido pela
Secretaria de Estado da Saúde.

Evento vai incorporar a 41ª Edição da Efapi
Vitória fora de casa deu novo ânimo, após duas derrotas
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário encara o CRB-AL nesta
terça-feira (15), pela 29ª rodada
do Campeonato Brasileiro da Série
B. A partida acontece as 20h30, no
Estádio Rei Pelé, em Maceió.
Na rodada anterior, o alvinegro
venceu o Londrina por 2 a 1, fora
de casa. Com o resultado, o time de
Vila Oficinas está com 39 pontos e
na nona posição. O CRB perdeu
para o Guarani pelo placar de 1 a 0

e está em oitavo lugar, também com
39 pontos. No primeiro turno, o
Operário venceu a equipe alagoana
em casa por 2 a 1.
Para a partida contra o CRB,
o técnico Gerson Gusmão não contará com o goleiro Thiago Braga
(em recuperação de cirurgia no
Tendão de Aquiles), o zagueiro Sosa
(em tratamento para tromboembolismo pulmonar), o lateral esquerdo
Allan Vieira (lesão na posterior da
coxa esquerda) e o volante Fabio
(entorse no pé esquerdo).

QUATRO APRESENTAÇÕES

Alunos de Piraí assistem
a teatro sobre inclusão
Piraí do Sul - A peça é um
teatro de bonecos que promove
a conscientização e inclusão de
pessoas com deficiência – PCD.
Em Piraí do Sul, quatro apresentações foram feitas, duas durante
a manhã e duas a tarde.
Alunos da rede municipal
de ensino de Piraí do Sul e da
Associação de Pais e Amigos
dos Excepcionais – APAE assistiram na quarta-feira, 09, a peça
“Um mundo para todo mundo”,
oferecida por uma concessionária com a parceria da Prefeitura
Municipal através da Secretaria
de Educação e Cultura. A apresentação foi realizada no Ginásio
de Esportes Samuel Milléo.
A peça é um teatro de bonecos para o público infantil que
trabalha a importância da cons-

cientização entre as diferenças,
trabalhando o tema de forma
lúdica, didática e divertida. O
espetáculo leva em média 45
minutos e é trabalhada há 8
anos.
Com o apoio de um instituto,
a peça já atendeu 10 cidades de
todo Paraná com 10 mil crianças.
“Está sendo muito legal, muito
prazeroso levar o tema inclusão
da pessoa com deficiência - PCD
para dentro das escolas. Sabemos que as escolas já trabalham
esse tema, mas quando a criança
assiste através do espetáculo com
bonecos e aprende como a lidar
e se comunicar de forma correta
ela tem um registro diferenciado
e acaba levando isso para a vida
toda.”, comentou Rafael Magaldi,
ator e produtor do espetáculo.

Da Redação
Ponta Grossa - Começa
no dia 18 de outubro (quintafeira), às 16 horas, e segue
até domingo (27) a Feira
Paraná. O evento vai incorporar a 41ª edição da Exposição
Feira Agropecuária Industrial
e Comercial de Ponta Grossa
(Efapi). A entrada – exceto
para os shows e rodeio –
será gratuita. A expectativa é
que a Feira traga um público
de 300 mil pessoas, nos dez
dias, no Centro de Eventos e
Centro Agropecuário de Ponta
Grossa.
Serão centenas de empresas de tecnologia, agronegó-

cio, comércio e serviços em
mais de 13 mil m² de áreas
cobertas. A estrutura será
dividida em pavilhões. Um dos
destaques fica por conta do
Pavilhão Agrotech. A ideia é
concentrar empresas de tecnologia, promovendo palestras e
uma edição do Hackathon com
foco no futuro do agronegócio.
Haverá ainda o Pavilhão da
Cidadania com o atendimento
de demandas da população de
forma rápida e o Pavilhão do
Comércio que reunirá dezenas
de lojas e uma grande variedade de produtos.
Completam a lista o Pavilhão das Micro cervejarias,
a “Feira de Sabores” com

espaço para produtores locais,
“Vitrine da Carne”, Salão de
Turismo dos Campos Gerais,
Espaço da Logística que
debaterá o transporte da propriedade rural aos portos do
Paraná e um “Feirão Automotivo”.
A Feira Paraná tem o
patrocínio da Caixa Econômica Federal – Governo Federal, Rumo Logística, Copel,
Sanepar, Compagás e BRDE.
O evento conta ainda com o
apoio da Prefeitura de Ponta
Grossa e Governo do Estado
do Paraná. A realização é do
Sindicato Rural e Núcleo Campos Gerais do Cavalo Quarto
de Milha.

Projetos inovadores recebem financiamento do BRDE
O BRDE atingiu a marca de R$ 700
milhões em financiamentos a projetos de
inovação na região sul. Cerca de 35% deste
valor foi investido em empresas paranaenses.
Assim, o banco reforça sua participação no
desenvolvimento da região por meio de
programas como o BRDE Inova, que abrange
o financiamento com condições diferenciadas, como as da linha Finep Inovacred, e o
investimento através de cotas em Fundos de
Investimentos em Participações como o
Criatec 3 e o Fundo Anjo, ambos criados pelo

BNDES e destinados ao investimento em
startups.
A expectativa do BRDE é que o investimento
em inovação seja recorde em 2019, ultrapassando o resultado do ano anterior, que foi o
mais representativo em financiamento de
projetos inovadores em toda a trajetória do
banco.
O BRDE é um banco de fomento onde você
deposita suas melhores ideias, seus projetos e sua confiança. Se você tem grandes
planos para o futuro, procure um banco
diferente. Procure o BRDE.

INFORME PUBLICITÁRIO
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FÉ E DEVOÇÃO EM CASTRO
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Divulgação / Luana Dias

Homenagem a
Aparecida reuniu
6 mil no Lacustre
Missa contou
com participação
das quatro
paróquias
da cidade
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Cerca de seis mil pessoas
se reuniram no Parque Lacustre, na manhã de sábado (12),
para homenagear a padroeira
do Brasil, Nossa Senhora da
Conceição Aparecida. A celebração contou com a participação de sacerdotes de três
paróquias diferentes. Os freis
Osmar e Heleodoro e o diácono Vitor representaram a
Paróquia Nossa Senhora do
Rosário, padre Martinho representou a Paróquia Sant’Ana, e
os padres Franco e Edemar
representaram a Paróquia São
Judas Tadeu. Além deles também houve a coparticipação
de candidatos ao Diaconato,
ministros extraordinários e
membros de diferentes grupos, das quatro paróquias do
município.
Entre o público presente

foi perceptível a emoção e
grande demonstração de fé à
santa. Nem o sol escaldante e
a temperatura que beirava os
30 graus não intimidaram as
famílias, que acompanharam a
celebração em todos os cantos,
do estacionamento do Parque.
Um momento em especial, chamou a atenção dos fieis – foi a
surpresa preparada pelo grupo
de jovens ‘Restaura Jovem’,
da Igreja Matriz do Rosário.
Antes do encerramento da
missa, eles passearam entre
os presentes com um tecido
azul, simbolizando o manto de
Aparecida, e com uma imagem
da santa, semelhante à que foi
encontrada por pescadores no
Rio Paraíba, em 1717. Nesta
ocasião, todos tiveram a oportunidade de tocar no ‘manto’,
que passou sobre cada um,
para a renovação dos pedidos
e agradecimentos.
Também houve um momento
de benção às crianças, já que
no dia 12 de outubro, além de
se comemorar o dia da padroeira, também é comemorado o
dia das crianças.
A missa especial fazia parte
da 3ª Castro Cidade Alegria,
evento promovido pela Prefeitura de Castro, por meio

da Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura.
O diretor da pasta, Augusto
Beck, avaliou positivamente a
celebração, pela participação
dos castrenses e manifestações de devoção. “Foi realmente um sucesso de público,
isso demonstra a fé e a religiosidade do povo castrense,
já se tornou uma tradição em
Castro, a missa à padroeira
no Parque Lacustre, e esse
público expressivo já é esperado. Eu estou realmente muito
feliz com o resultado, a participação das quatro paróquias,
tinha católicos de todos os
cantos da cidade, foi de arrepiar, um evento muito familiar
e inesquecível”, destacou.
3ª Castro Cidade Alegria
Augusto Beck também considerou os resultados do evento
Castro Cidade Alegria como
positivos, e afirmou que foram
atendidas as expectativas.
“Podemos dizer que fechou
com chave de ouro, deu muito
certo, as crianças se divertiram
bastante, a parte religiosa foi
bem aflorada, e tudo dentro da
normalidade, todas as atividades atingiram as expectativas”,
finalizou.

Aplicar Calpar dá trabalho...
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Celebração contou também com coroação a Nossa Senhora

PARA LOJISTAS

Acecastro e Sabrae oferecem
curso gratuito de estratégias
Divulgação

Da Assessoria
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) oferece, em parceria
com o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), o
curso 'Como surpreender os
clientes através do visual', nos
dias 22, 23 e 24 de outubro.
De acordo com a organização, o conteúdo visa
demonstrar a importância
de organizar visualmente os
estabelecimentos comerciais,
através do entendimento
das diferenças entre espaços
externos e internos. O curso
também ensina estratégias de
merchandising e mecanismos
que influenciam na decisão do
consumidor.
A equipe da Acecastro
explica que, como o curso é
gratuito e tem vagas limitadas, as inscrições precisam
ser feitas com antecedência.
Os empresários podem se
inscrever através do telefone
ou pessoalmente na sede da
associação.
A gerente executiva da
Acecastro, Thaisa Cunnin-

Anderson Gomes, presidente da Acecastro ao lado de
Andrea Salomons, vencedora do concurso de vitrines de 2018
gham, explica que a associação realiza este ano a
segunda edição do concurso
de vitrines, durante a Campanha 'Sonhos de Natal'. “O
concurso tem por objetivo
estimular que os empresários decorem suas vitrines e a
oferta do curso, já na próxima
semana, oportunizará conhecimento e dicas valiosas para
quem almeja o prêmio este
ano”, ressalta Cunningham.

FIM DE SEMANA

A edição anterior, realizada
em dezembro de 2018, teve
como vencedora a empresária Andrea Salomons, da loja
Meire Semijoias e Presentes.
O curso oferece 30 vagas
e acontece na sede da Acecastro, das 19 às 22h30. A
Associação está localizada na
Rua Dr. jorge Xavier da Silva,
408 sala 06. Inscrições e
mais informações pelo telefone (42) 3232-6060.

EM DOIS DIAS

Atividades reuniram mais
de 200 crianças no CCC
Divulgação

5º Esquadrão
recebeu cerca
de 300 crianças

APLICOU
CALPAR...
TODOS
VÃO
GANHAR.
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Da Assessoria

Diversas brincadeiras e novos aprendizados
Da Assessoria
O final de semana foi de muita
diversão, brincadeira e aprendizado no Centro Cultural Castrolanda (CCC). Em comemoração
ao dia das crianças, foram realizadas diversas atividades, como
jogos de tabuleiro, tênis de mesa,
brincadeiras típicas holandesas,
pintura e atividades ao ar livre,
além da distribuição de pipoca. Ao
todo, mais de 200 crianças passaram pelo CCC nos dois dias.
A pedagoga Letícia Pacheco
Wendler destaca que além de
proporcionar diversão, as brincadeiras foram importantes para
apresentarem novidades e deixar
as crianças um pouco afastadas do
mundo digital. “A ideia de trazer
jogos e brincadeiras foi para que
as crianças tivessem um tempo
de voltar a fantasiar, tivessem um
tempo para ser criança de verdade, fazendo-os perceber como é
bom brincar ‘para fora’ e manter

contatos, além daqueles que temos
nas redes sociais”, diz.
Para o gerente geral do CCC,
Rafael Rabbers, a avaliação da atividade foi positiva. “Tivemos uma
grande participação das crianças e
até superou nossas expectativas.
Acredito que foram duas tardes
muito bacanas, onde as crianças puderam se divertir, brincar
e aprender. Sempre é muito legal
realizar essas atividades para o
público infantil”, avalia.
Algumas brincadeiras que
foram realizadas na atividade de
dia das crianças, também integram
a exposição temporária do CCC
sobre o Zeskamp, a Olimpíada
Intercolonial das Comunidades
Holandesas. A exposição está
disponível no Museu Histórico de
Castrolanda e funciona de sexta a
domingo e feriados, das 13 às 18
horas, e o ingresso custa R$ 15
a inteira e também dá acesso ao
Memorial da Imigração Holandesa
(Moinho).

Na quinta-feira (10), o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Centauro dos Campos
Gerais, recebeu aproximadamente 300 crianças da faixa
etária entre quatro a treze
anos.
Na oportunidade, ocorreram
diversas atividades recreativas
como corrida do saco, campo
minado, mini futebol, pista de
cordas, além de exposições
de materiais de emprego militar
e viaturas.
No final das atividades, as
crianças foram presenteadas
com brinquedos, comemorando
assim o dia da criança.
Divulgação

Crianças participaram de
brincadeiras diversas
Divulgação

E foram presenteadas com
entrega de brinquedos
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Virgem: Você vai mostrar
curiosidade e vontade de aprender. Siga o exemplo dos colegas
mais experientes. Quem está livre
pode se envolver com alguém de
outra cidade ou até outro país.
Cor: verde-claro.
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MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (15/10)
Rita e Filipe têm sua primeira noite de amor. Meg
chega à casa de Guga, e confessa que gosta de Beto. Filipe
diz a Rita que enfrentará a
família para ficar com ela.
Carla repreende Raíssa por
chegar tarde em casa. Rita e
Filipe voltam de Petrópolis.
Raíssa dorme durante a prova.
Madureira faz uma grande
encomenda de camisetas com
Serginho e Camelo. A paciente
de Lígia volta ao hospital em
estado grave. Beto é rude
com Meg. Filipe leva Rita até
a frente de seu prédio. Nanda
fica enciumada ao ver Raíssa
ser assediada por fãs. Filipe
deixa Rita pegar Nina no colo.
Beto ajuda Meg na rua. Carla
repreende Raíssa pela nota
baixa na prova. Nanda fica
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Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-raio de sol; 3-bigode da foca; 4-orelha da foca; 5-olho da foca; 6-pata esquerda
da foca; 7-pena do pássaro.
Jogo dos Sete Erros: 1-nuvem à esquerda; 2-raio de sol; 3-bigode da foca; 4-orelha da foca; 5-olho da foca; 6-pata esquerda
da foca; 7-pena do pássaro.
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Leão: Conte com o apoio
da família. Terá que se desdobrar
no trabalho, mas valerá a pena,
pode até pintar uma promoção.
Forte atração por alguém do
emprego, mas cuidado para não
se iludir. Cor: verde.

Denise Fraga em Eu de Você
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Câncer: Boa hora para colocar os seus projetos em prática.
A sorte está a seu favor: não
deixe de fazer uma fezinha. Na
união, fase de muita estabilidade,
carinho e romantismo. Cor: verde-escuro.

D
Escorpião: Sair E
com os
T
amigos hoje será uma R
boa. Os
astros vão beneficiar T
sua vida
Apode
amorosa. Namoro recente
R
D
ficar mais sério. E uma
relação
A
mais antiga tem tudo para
I
D ficar
mais descontraída. Cor:Ç
vinho.
I
Ã
Sagitário: Não Ç
vale preO
judicar sua saúde comÃ
excesso
de compromissos: respeite
O
seus limites. Se o namoro
A é
secreto, capriche na discrição.
No romance, participeA
mais da
S
rotina do par. Cor: amarelo.
E
S
Capricórnio: SuaE
criativiR
dade chamará atenção V
no trabaR
lho. A Lua realça seu charme e
I
indica uma fase incrívelV
para as
Ias furapaqueras. Cuidado comÇ
Ç
das. Na vida a dois, declare
Oo seu
amor. Cor: vermelho. O
D
Aquário: Use sua experiênA
cia para brilhar no queD
faz. Pode
A
até retomar um projeto antigo e
ter ganhos com isso. NaZ
paquera,
aventuras não vão satisfazer.
Z
O Se
já tem, prefira programas
caseiO
N
ros. Cor: azul.
N
A
A
Peixes: Dê sugestões criativas para os problemas.
Quem
N
N
procura emprego terá
ótimas
O
chances nas entrevistas.
Está
O
R
livre? Aceite convites R
para sair
T Cor:
e puxe papo na paquera.
T
E
marrom.
E
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tor, apimente o sexo. Cor: rosaE
escuro.
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Gêmeos: Vai mostrar boa
vontade no serviço, mas cuidado
para não assumir mais tarefas do
que pode cumprir. Pode querer
segredo de um romance, ainda
mais se for com colega ou pessoa
influente. Cor: bege.

5
6
5
6
A
N
Libra: Pode receber uma
A
grana que não está esperando.
O
N
Atração por colega pode
S ficar
O
irresistível, mas vá com
cautela.
Na união, clima quenteS
e seduD
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Julia Rezende.

G

EDITAL/CITAÇÃO. Arq: EDITAL DE CITAÇÃO
Carambeí, 07 de outubro de 2019.

Touro: Explore sua determinação no trabalho e conte com
o apoio dos colegas para atingir as metas em comum. Saia e
conheça gente nova, especialmente se você está em busca de
um amor. Cor: dourado.

A forma mais barata de fazer negócio!

I

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
E CONSELHO FISCAL DA APAE DE CARAMBEÍ-PR.
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Carambeí, com sede em Carambeí, na rua do Ouro, nº 420,
bairro Centro, através de sua Diretoria Executiva, devidamente representada por seu Presidente Sr. (a) Pamella
Regiane do Nascimento, CONVOCA através do presente edital, todos os associados especiais e contribuintes
da Apae, para Assembleia Geral Ordinária, que será realizada na sede da Apae, às 17:00 horas, do dia 08 de
NOVEMBRO DE 2019, com a seguinte ordem do dia:
1- Apreciação e aprovação do relatório de atividades da gestão 2017/2019
2- Apreciação e aprovação das contas dos exercícios 2017/2019, mediante parecer do Conselho Fiscal.
3- Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Apae de Carambeí, em cumprimento ao disposto no artigo 25, inciso III e 26 do Estatuto padrão da Apae de Carambeí.
4- Outros (se houver)
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Apae até 20 (vinte) dias antes da eleição, que
se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela comissão eleitoral. (Art. 58, inciso I, do
Estatuto padrão da Apae.).
Somente poderão integrar as chapas os associados especiais que comprovem a matrícula e a frequência regular
há pelo menos 01 (um) ano nos programas de atendimento da Apae, e os associados contribuintes, exigindo-se,
destes, serem associados da Apae há, no mínimo, 01 (um) ano, estarem quites com suas obrigações sociais e
financeiras, e terem, preferencialmente, experiência diretiva no Movimento Apaeano. (art. 58, inciso II, do novo
Estatuto padrão das Apaes).
É vedada a participação de funcionários da Apae na Diretoria Executiva, no Conselho de Administração e no Conselho Fiscal, com vínculo empregatício direto ou indireto (art. 58, inciso VI, do novo Estatuto padrão das Apaes).
A Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação às 17 horas, com a presença da maioria dos associados
e, em segunda convocação, com qualquer número, meia hora depois, não exigindo a lei quorum especial (art.24,
§2º, do novo
Estatuto
padrão
das-Apaes).
5-74.2019.8.16.0064
- Ref.
mov.
23.1
Assinado digitalmente por Cleuza Marlene Ressetti Guiloski

Áries: Se depender dos
astros, você fará tudo para mostrar seus talentos e seu potencial
no que faz. Fique de olho nas
oportunidades. No amor, você
vai querer segurança e compromisso. Cor: prata.
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APARTAMENTO
POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
à combinar. Mais informações pelo
tel.: (42) 3232-4388.

PARA IMÓVEL E
CAPITAL DE GIRO
Vendo crédito de 300 mil, entrada
R$33 mil e 179x de R$1.980,00.
Mais informações whatsapp: (41) 9
9852-3855.

3232-5148

Foto: Divulgação
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3/oms. 4/mari. 5/mirra — riste. 6/elipse. 7/frenesi.
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ALMA DESPEJADA com Irene Ravache faz temporada de
sucesso no Teatro Porto Seguro (Alameda Barão de Piracicaba, 740 - Tel.: 3223Foto: João Caldas/Divulgação
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RESUMO DE NOVELAS
chateada com Ivete. Max constrange Meg na frente de Beto.
Joaquim vê Rita com Nina no
colo e a hostiliza.
BOM SUCESSO
Terça-Feira (15/10)
Alberto diz a Paloma
que ela lhe trouxe a alegria
de volta. Marcos agradece
Paloma. Ramon hostiliza
Waguinho, que é defendido
por Elomar e Francisca. Nana
pede a Paloma para voltar a
trabalhar na mansão. Mario
avisa a Silvana que o médico
disse que há chances de sua
visão voltar com o tempo.
William aconselha Gisele a
esquecer Diogo e ficar com
Yuri. Marcos avisa a Natasha
que não quer compromisso
com ela. Paloma pede a opinião da família para o convite
que Nana lhe fez, para trabalhar de novo na mansão.

ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (15/10)
Lola repreende Júlio por
aceitar a sociedade, mesmo
sem condições financeiras.
Almeida afirma a Gusmões que
continuará mentindo sobre sua
condição a Clotilde. Inês flagra
Shirley com as cartas de João.
Genu desconfia de Virgulino.
Júlio tenta pegar um empréstimo no banco. Inês revela a
Afonso que Shirley esconde
cartas dele. Emília se surpreende com a proximidade entre
Justina e Zeca. Afonso discute
com Shirley. Shirley pensa em
procurar João. Almeida pede
para conversar com Júlio.
Marion se oferece para ajudar
Júlio. Almeida se declara para
Clotilde. Lola conduz com habilidade a carroça de Afonso, que
demonstra seu encantamento.
Marion consegue um investidor
para Júlio, e os dois se beijam.

A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (15/10)
Maria da Paz sorteia um
ingrediente inusitado para colocar em seu bolo. Vivi e Berta
enganam Camilo. André é hostil com Leandro. Agno defende
Leandro na academia. Otávio tenta ajudar a filha a fugir
com Chiclete. Vivi é chamada
para ser jurada do concurso de
bolos. Jô fala com Carmelinda
que pretende usar Téo para
conseguir um bom casamento.
Yohana previne Téo contra Jô.
Uma das concorrentes sabota
a massa do bolo de Maria da
Paz. Agno decide ajudar Leandro a estudar. Yohana e Camilo
interrogam Ellen e Evelina, que
acusam Régis. Fabiana vê Rock
e Joana se beijando. Jô é chamada para depor e prejudica
Régis. Rael vai à casa de Lyris.
Régis é preso. Maria da Paz é
desclassificada do concurso.
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INDIVÍDUO POSSUI, PELO MENOS, 11 CPFS FALSOS

Preso falso Auditor da Receita Federal
Divulgação

Indivíduo
preso era
procurado em
dois estados
Da Assessoria
Polícia Civil de Ponta
Grossa, através do Setor
Operacional, prendeu, nessa
segunda-feira (14), indivíduo
que se identificava como Auditor da Receita Federal, foragido
de dois Estados (São Paulo e
Paraná). O preso, de 43 anos,
foi localizado no centro quando
do cumprimento de busca e
apreensão.
As investigações se iniciaram quando o indivíduo preso
fez diversas visitas em um condomínio de luxo nesta Cidade,
ocasião em que, valendo-se de

No momento da prisão, muitos documentos falsos foram apreendidos

dados falsos, inclusive, nome
e profissão, passou a negociar
uma residência, comprometen-

ESTACIONADA

Morto é roubada
na Rua do Morro
Por volta da 0h50 de domingo
(13), chegou a conhecimento da
Polícia Militar a notícia de furto
de uma motocicleta Yamaha/
YBR, 125k, de cor vermelha,
ano 2007, placa AOW-7234
(Irati – PR). A vítima havia estacionado a motocicleta na Rua do
Morro, e quando retornou ela já
nã estava mais.

CARAMBEÍ

Roubam posto
Carambeí - Roubar posto de
combustíveis virou uma rotina em
Carambeí. Fazendo menção de
estarem armados, dois indivíduos
assaltaram um estabelecimento
na madrugada de segunda-feira
(14), por volta da 0h25, deram
voz de assalto, e fugiram levando
aparelho celular e certa quantia
em dinheiro. Ninguém ficou ferido
na ação.

NO RESTAURANTE

Dono de celular
roubado
detem ladrão
Um homem de 38 anos foi
flagrado pelo próprio dono de
um celular, após ter o seu aparelho roubado em um restaurante.
A ação criminosa aconteceu por
volta das 9h50 de sábado (12),
no estabelecimento localizado na
Rua Eduardo José Quadros, Vila
Rio Branco. Rendido pelo dono
do aparelho, o ladrão foi contido
até a chegada da polícia.

NO SANTA CLARA

Ameaça
ex-esposa
Ponta Grossa - Por volta
das 10H30 de sábado (12),
chegou a conhecimento da polícia que na Rua José Athur de
Jesus, no Bairro Santa Clara, um
homem de 46 anos ameaçou a
ex-esposa. Inconformado com o
final do relacionamento, ele teria
ido até a casa da ex-mulher e
feito diversas ameaças contra a
vida da vítima. A polícia militar
foi chamada e o autor foi preso.

FOI PARA UPA

Homem é baleado
Deu entrada na UPA de Castro, na primeira hora de domingo
(13), um homem de 31 anos,
vítima de disparo de arma de
fogo. A bala atingiu de raspão a
cabeça da vítima, que precisou ser
medicada. O homem não soube
identificar o autor do disparo.

do-se a dar um substancial valor
de entrada no negócio.
Passados dias, o valor não

foi pago, ocasião em que a farsa
foi descoberta.
O investigado, inclusive,

Número de mortes sobe para 6
Seis é o número de mortos registrados no acidente
registrado no fim da tarde de
domingo (13), na PR-092,
entre Cerro Azul e Doutor
Ulysses, Região Metropolitana
de Curitiba.
Uma caminhonete caiu em
uma ribanceira de aproximadamente 40 metros, às margens
da rodovia.
Além dos óbitos, mais de
20 pessoas ficaram feridas
no acidente. O grupo retornava para Cerro Azul, depois
de um culto evangélico em
Doutor Ulysses, conforme a
Polícia Rodoviária Estadual
(PRE) descreveu, sendo que
no veículo haviam cerca de 30
pessoas.
De acordo com a Secretaria de Saúde de Cerro Azul, a
sexta vítima é uma paciente que
morreu na ambulância antes de
chegar à capital paranaense.

Um dia antes
Na noite de domingo, a
PRE informou que quatro
vítimas morreram no local e
uma no hospital. O motorista
da caminhonete e um pastor,
segundo a PRE, estão entre
os mortos.
Para retirar os corpos do
local do acidente, os bombeiros precisaram montar um sistema de roldanas com cordas.
O declive dificultou o trabalho
do Corpo de Bombeiros, que
durou cerca de uma hora.
A informação inicial é de
que, pelo menos, três pessoas
que morreram eram da mesma
família. Essas vítimas eram o
condutor, o filho dele – que
era cadeirante – e a cunhada
do motorista.
Os seis corpos foram levados ao Instituto Médico-Legal
(IML) de Curitiba. Até as 9h
desta segunda-feira, ninguém
havia ido ao IML para liberar
os corpos.

Irregularidades
Conforme a PRE, três
infrações de trânsito consideradas gravíssima foram
cometidas: Transportar passageiros em compartimento
de carga do veículo; motorista
estava com a carteira vencida;
veículo estava com licenciamento vencido.
Feridos
Dez feridos ficaram em
estado grave, de acordo com
a PRE. Todas as vítimas foram
transferidas para três hospitais
de Curitiba: Mackenzie Evangélico, Cajuru e Trabalhador.
Há crianças e idosos entre as
vítimas. A maior parte dos
feridos mora em Cerro Azul.
Conforme a PRE, o trecho da rodovia onde aconteceu o acidente, na altura do
km 124, não tem asfalto e é
de difícil acesso.
* Com G1 PR

Pai e filho perdem a vida afogados
Divulgação

enviados ao Instituto Médico
Legal (IML) para necropsia.

MANHÃ DE SÁBADO

Capota 11 vezes antes de morrer
Ponta Grossa - Grave acidente registrado no quilômetro
187 da BR-373, na manhã de
sábado (12), em Ponta Grossa,
tirou a vida de seu motorista.
O VW/Gol, com placas de
Ponta Grossa, teria perdido
o controle da direção quando
saiu da pista, capotando pelo
menos 11 vezes. O condutor
do carro, Michel Ramos, de
29 anos, morador da Vila
Romana, chegou a ser levado
com vida ao Hospital Universitário Regional de Ponta
Grossa, mas veio a óbito
momentos depois.
Segundo o que informou

Divulgação

Veículo ficou destruído
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF), o motorista não pos-

Jaguariaíva
Durante
patrulhamento, equipe policial
de Jaguariaíva abordou em um
bar da Rua Lajeado, Bairro Bela
Vista, um revólver calibre .38,
com cinco munições; uma carabina calibre .22, com oito munições; quatro buchas de cocaína e
outras munições variadas. Após
diligências, ainda foi localizada
em uma residência, outra carabina de produção artesanal.
Dois homens, um de de 26 e
outro de 41 anos, foram presos

Divulgação

Além das armas,
dois acabam presos
e encaminhados até a delegacia
de polícia. Um dos autores possuía mandado de prisão em seu
desfavor.

FRONTAL

Morre em colisão na BR-153
Tibagi - Acidente envolvendo um caminhão e um Fiat/
Palio, deixou uma pessoa morta
na noite de domingo (13).
A colisão foi registrada por
volta das 22h30, no quilômetro
189 da BR-153, em Tibagi. O
motorista do Palio (J.M.C), de

67 anos, veio a óbito ainda no
local, já o motorista do caminhão
não se feriu. Segundo a Polícia
Rodoviária Federal (PRF), o Fiat
Palio deslocava-se na contramão
no momento do acidente.
Com débitos, o carro foi
recolhido ao pátio da PRF.

Motorista é feito refém
após scania ser roubada
Qualquer pista que leve a localização do Scania/R480 A6X4,
com placas de Ibarama, Rio
Grande do Sul, placas IWT-0480,
de cor preta, pode ser repassada diretamente pelos canais de
atendimento da PM, através dos
números 181 ou 190.
Na noite de sábado, ele foi
roubado na PR-151, logo após
passar pela praça de pedágio de

Corpos foram encontrados no domingo
ajudar o pai que também estava
se afogando. Os corpos foram

Polícia descobre armas e
drogas em residências

NA PR-151

PONTA GROSSA

Ponta Grossa - Desaparecidos desde a manhã de sábado
(12), foram encontrados nas primeiras horas de domingo (13) os
corpos de Esvaldo José Angieski,
53 anos, e Diego Rafael Angieski,
de 19 anos. Segundo o que apurou-se, na tarde de sábado, pai e
filho se banhavam em uma lagoa
localizada atrás da empresa
Masisa, no Distrito Industrial de
Ponta Grossa.
Segundo informações, o
jovem teria se afogado ao tentar

outros dois mandados de prisão
expedidos pela 4ª e 6ª Vara Criminal de Guarulhos pela prática
do crime de estelionato.
Identificou-se, inclusive, que
o preso tem (pelo menos) 11
CPFs (falsos) diferentes.
No momento da prisão, o
indivíduo se identificou com o
nome falso, inclusive, afirmando-se ser Auditor da Receita
Federal, razão pela qual também responderá pelo crime de
falsa identidade. Nas buscas,
localizou-se uma série de documentos falsos, como portaria
de Auditor da Receita Federal, extrato bancário com mais
de 1 milhão de reais de saldo,
carteiras de identidades falsas,
dentre outros documentos que
serão analisados.
A Polícia Civil reforça o
seu número de denúncias através do aplicativo WhatsApp:
42-99827-9684.

JAGUARIAÍVA

VEÍCULO CAI DE RIBANCEIRA

* Da Redação

possuía um perfil falso nas
redes sociais, com a sua foto
pessoal de termo e gravata e
com o símbolo da receita federal como foto de capa.
Identificado o autor do
suposto crime ocorrido nesta
Cidade (estelionato e falsificação de documento particular),
constatou-se que o indivíduo
não era auditor da Receita Federal, mas indivíduo com inúmeras
passagens policiais e judiciais
pela prática de estelionato e uso
de documento falso.
O indivíduo preso, inclusive,
é procurado em dois Estados
(São Paulo e Paraná), sendo
localizado um mandado de prisão pela prática de uso de documento falso expedido pela Justiça
Federal (13ª Vara Federal de
Curitiba), mandado de prisão
por fuga de estabelecimento
prisional expedido pela Vara de
Execução Penal em Curitiba e

suía Careira Nacional de Habilitação (CNH).

Carambeí.
O caso aconteceu perto das
22 horas, quando dois homens
armados com uma pistola abriram
a porta do caminhão e renderam o
motorista.
Ainda de acordo com a PM, a
vítima foi mantida refém por várias
horas em uma área de mata da
região até ser liberada e conseguir
chamar a polícia.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Ex-convivente é preso
após fazer ameaças
Tibagi - Uma mulher buscou ajuda de policiais militares,
após ser impedida de ir embora.
Foi durante a Tibagi Arena Show,
que acontecia no Horto Florestal, na madrugada de sábado
para domingo (14), por volta das
2h05.
Relatou que por várias vezes
tentou sair do local, porém, foi
impedida pelo mesmo. Que em
datas anteriores, e até mesmo na
festa, teria sofrido com a violênciaa
sua integridade física e psicológica.
Que na festa, encontrou a
mesma nas proximidades da arena
e ficou insistindo em querer conversar com ela e diante da negativa
o mesmo lhe ameaçou de morte,

dizendo que havia comprado uma
arma e que faria uso da mesma
longe de todo mundo.
Também disse que já havia
registrado um boletim de ocorrência contra o seu ex-convivente,
onde o mesmo lhe ameaçava de
morte, se caso a mesma terminasse com ele.
Voz de prisão
Durante a conversa com a
solicitante, o homem chegou até
a equipe policial, visivelmente
embriagado e agressivo. Diante
dos fatos, o individuo recebeu voz
de prisão e foi encaminhado para a
delegacia de tibagi, para as providências cabíveis.
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'Não valorizar um professor é não se importar com o futuro de uma nação!'
15 de outubro - Dia do Professor

Tibagi Arena Show elegeu suas majestades
Divulgação

Divulgação

Divulgação

ALANA

Para coroar mais uma edição do Tibagi Arena Show, foi realizado no Horto
Florestal o concurso que elegeu a Rainha
Mirim e a Rainha da festa. Organizado
pela Rádio Itay FM, na quinta-feira (10),
o evento que abriu os festejos de três dias,
trouxe jurados de fora, e belas garotas.
Confira alguns momentos.
Divulgação

O ex-prefeito de Tibagi,
Sinval Ferreira Silva e a
esposa Maria Rosalina

Quem aniversariou
no sábado (12)
foi a bela Alana
Pinheiro Gomes.
Gosto refinado
pela música e
outras qualidades
que a definem, são
as suas marcas.
Parabéns!

Divulgação

14 belas jovens participaram do Concurso
da Rainha do Tibagi Arena Show, categoria
Adulto, acima de 16 anos. Suelen Batista
faturou o título de princesa da festa, Larissa
Conti com o título de xodó do peão, e
Kelly Martins foi eleita rainha. Parabéns!
Divulgação

Na categoria Mirim, de 6 a 10 anos,
participaram 10 lindas garotinhas e o
resultado foi Isys Rodrigues, eleita 1ª
Princesa; Melissa Raphaeli, rainha, e
Maria Eduarda Arpelau, 2ª princesa

Divulgação / Beto Machado

A vereadora Cila Nanuzi
Pavesi e o marido,
empresário Nelson Pavesi
Divulgação

Divulgação

No corpo de jurados do concurso da Rainha,
Dionathan Jayme Queiroz, Evelin Ferreira
Coraiola, Raíla Pasiecznik Raila, Brenda
Makely, Jade Laenny Feliciano, Flávia
Pavesi, esta colunista e André Coraiola
Logo após o concurso, o show ficou
por conta da cantora Thayná
Bitencourt. No registro com o
jurado Dionathan Jayme Queiroz

O amor todos os dias cumpre uma nova etapa, mas há
metas que devem ser lembradas quando são atingidas.
Parabéns pelas bodas de zinco, dez anos de casados.
Que a união perdure por muitos anos e vocês continuem
descobrindo um no outro, motivos para caminharem
lado a lado eternamente. Parabéns Tony e Vanessa!

Márcio Ferreira, secretário de Obras
e Serviços Públicos de Ponta Grossa, em
ritmo de aniversário. Felicidades!
Divulgação

Empresária Bia Liss,
leia- se Arte Belle
Noivas, em ritmo de
aniversário. Parabéns!
Malu Barreto,
gerente de
Comunicação e
Marketing do Mabu
Thermas Grand
Resort de Foz do
Iguaçu, reserva o dia
17 de outubro para
receber felicitações
de aniversário
Divulgação

JOSIANE

Divulgação

O governador do Paraná, Ratinho Junior
esteve no domingo (13) ao lado da esposa e do filho, e do secretário estadual
de Estado do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, Márcio Fernandes
Nunes, no Parque Estadual de Vila Velha,
prestigiando o 'Festival de Balonismo de
Vila Velha'. Eles foram recepcionados
pelo prefeito de Ponta Grossa, Marcelo
Rangel e o secretário de Turismo de
Ponta Grossa, Edgar Hampf. O parque
de Vila Velha será privatizado em breve e
poderá contar com voos de balão

Divulgação

Em ritmo de
aniversário nesta
terça-feira (15),
a simpatissíssima
primeira-dama de
Carambeí, Josiane
Blum Chinato

15/10

Rosiane de Fatima de Lima
Vereador Jeverson
Gomes da Silva
(Câmara de Carambeí)
Josiane Blum Chinato
(Primeira-dama
de Carambeí)

16/10

Yasmin Marinho
Osmario Ortiz Castro Junior
Kelly Francisco Florêncio

17/10

Orlei C. Zececki
Sirlei Ap. Guimarães

