Na redação : R$ 3,00

www.paginaum.com

Castro-PR, Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019 * Ano XXX * Nº 3296

Diretor Geral: Sandro Adriano Carrilho

Divulgação
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80 metros

Proibida pesca
de espécies
nativas

Operário
morre
após
cair de
construção
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Divulgação

Civil prende autor de crime

saúde
Prefeitura
entrega
mais um
módulo no
interior

Na tarde de quarta-feira (30), a Polícia Civil de Castro
prendeu J.A.R., de 41 anos, pela prática de crime de feminicídio
e três tentativas de homicídio. Ele se apresentou na 43ª DRP,
acompanhado de seu advogado. Após tomar conhecimento dos
fatos, a Polícia Civil representou, em regime de plantão, pela
prisão preventiva do autor e o pedido foi sumariamente deferido,
sendo encaminhado para a Cadeia Pública de Castro. página 7
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CASO CHOCA

Mata a esposa e tira a
própria vida em hotel

Quem for pego pescando
poderá ser enquadrado em crime

O período de restrição à
pesca de espécies nativas no
Paraná começa a partir desta
sexta-feira (1) e segue até
março de 2020, informou o
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP). Todas as espécies nativas do Estado são protegidas,
como bagre, dourado, jaú,
pintado e lambari. É durante
esse período, conhecido como
piracema, que a maioria delas
página 6
se reproduz.

Andre Cavalheiro é suspeito de ter matado a facadas a
esposa e psicóloga Leonisse Micheli Kobelnik, de 31 anos.
Ele foi encontrado morto em um hotel de Ponta Grossa,
horas depois do crime, registrado na manhã de terça-feira
(29). Um amigo de André revelou, em depoimento à Polícia
Civil, que o homem teria confessado o assassinato para
ele por telefone. A afirmação foi feita pelo delegado Luis
Gustavo Timossi ao portal G1.
A psicóloga Leonisse Micheli Kobelnik foi morta a
facadas dentro da casa onde morava, em Ivaí. Segundo as
investigações, um tipo de ácido também foi jogado no corpo
da mulher. A polícia ainda não sabe informar se a psicóloga
página 7
estava viva quando recebeu o ácido.

TIBAGI

Sema promove
limpeza no
Rio Capivari
Na terça-feira (29), a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente (Sema), em parceria
com a Associação Tibagiana
de Canoagem (Atica), realizou
a limpeza no Rio Capivari, na
localidade de São Bento. A ação
foi pedida pelos alunos do quarto ano da Escola São Bento que,
como parte do Programa Caiubi,
realizado em parceria com a
Klabin, escreveram uma carta e
enviaram para a Sema. página 5

André Cavalheiro e Micheli Kobelnik

fazenda 'Capão do cipó'

r$ 600 mil

Indicação
de Plauto é
autorizada
governo 5.0

Estado reúne
lideranças em
Foz do Iguaçu
O Governo do Estado reúne
nesta quinta e sexta-feira (31
e 1º), em Foz do Iguaçu, prefeitos, vereadores, secretários,
técnicos das administrações
municipais e lideranças para
o encontro de capacitação
Governo 5.0. Dos Campos
Gerais, um grande número de
prefeitos se farão presentes, a
exemplo de Osmar Blum, de
Carambeí, e de Rildo Leonarpágina 3
di, de Tibagi.

Policia Militar
de PG apreende
pé de maconha
em bota
página 7
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A Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grossa
contará com novos equipamentos que auxiliarão no
atendimento à população.
Cerca de R$ 660 mil serão
encaminhados pelo governador Ratinho Junior para
a compra de dois aparelhos
de ultrassons tipo 2 e um
arco cirúrgico, que gera
imagens digitais, em tempo
real, por meio da incidência
de Raio-X. Os equipamentos
são reivindicações do provedor da Santa Casa, Flávio
Kaiber, e do vice-provedor,
Otto Santos Cunha. página 3
Divulgação

PLAUTO intermedia

MST e União estão mais perto de um acordo
Divulgação

De acordo com os resultados da nova audiência entre
integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e representantes
da União e do Estado do Paraná, realizada em Curitiba na
terça-feira (29), aproxima-se
uma definição para o destino

da Fazenda Capão do Cipó
(Assentamento Maria Rosa do
Contestado). O encontro desta
semana estava marcado desde
setembro, quando ocorreu em
Ponta Grossa a primeira audiência de conciliação entre os
ocupantes e demais interessados na área.
página 5

palmeira

Município entrega van adaptada

Divulgação

Encontro realizado em Curitiba, na terça-feira

Rotary Club
e Secretaria
premiam

Conservação de
túmulos só
até quinta-feira

Na noite de sexta-feira
(25), na Sociedade Esportiva
e Recreativa Perdigão – SERP
aconteceu à premiação da 10ª
edição da Maratona Intelectual
realizada pelo Rotary Club de
Carambeí em parceria com a
Secretaria Municipal de Educapágina 8
ção e Cultura. ´

A Secretaria Municipal
de Meio Ambiente alerta
aos proprietários de lotes
e túmulos no Cemitério
Municipal, da necessidade
de regulamentar a documentação, bem como realizar a
conservação até esta quintapágina 5
feira (31).

PARCERIAS foram destacadas

A Prefeitura de Palmeira, através da Secretaria Municipal
de Assistência Social, entregou à Associação dos Pais e Amigos
dos Excepcionais de Palmeira (Apae) uma van zero quilômetro,
página 3
adaptada para pessoas com deficiência. 		
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EDITORIAL

COMO TERMINARÁ ESSA NOVELA?
Depois de quatro anos e três meses, parece que finalmente haverá uma decisão
quanto ao futuro da Fazenda Capão do Cipó. A última audiência para tratativas foi
realizada esta semana, e de acordo com o que foi discutido, agora está mais perto
de a União ceder para as ideias apresentadas até agora, destinando definitivamente
a área para o assentamento das famílias do MST, e para que continue sendo usada
pelo CTP. Este último, aliás, também parte bastante interessada na questão, não foi
ao último encontro. Vale lembrar que depois que Aline Sleutjes e Cia pressionaram
para que a reintegração de posse fosse emitida, o CTP também acabou recebendo
uma 'cartinha', que dava à entidade prazo de 30 dias para deixar a área. Depois
disso, muita gente suou a camisa pensando em como convencer as autoridades e os
donos da terra a deixarem o Centro de Treinamento para Pecuaristas por lá.

Drones e a internet dos céus
À medida que o uso de drones
no setor comercial se expande
rapidamente, analisamos se as
medidas de segurança estão
acompanhando o ritmo de tal
expansão. Os avanços no setor
de drones comerciais estão acontecendo a uma velocidade tal que
estamos prestes a testemunhar
o que Graham Trickey, diretor
de IoT da GSMA, chama de "a
internet dos céus".
A aplicação dos drones
comerciais já pode ser encontrada em cinco importantes setores, como no de varejo, como a
Amazon que vem usando os drones para melhorar seus prazos
de entrega; na agricultura, no
monitoramento de condição das
colheitas; no setor de energia,
com o fornecimento de leituras
de medição de energia em tempo
real e melhoria na segurança das
inspeções humanas; no setor de
construção civil, com o uso por

* Letice Kubert

trabalhadores com mais segurança; e, na segurança pública,
usados para auxiliar nas operações de resgate.
No entanto, em abril de 2019,
três voos que aterrissariam em
Gatwick, no Reino Unido, foram
desviados após a observação
de drones no espaço aéreo. Em
junho de 2019, a observação de
drones não autorizados interrompeu as decolagens do Aeroporto
Changi de Singapura: uma pista
foi fechada e dezenas de voos
atrasaram.
Estas notícias estão impactando cada vez mais o nosso dia a
dia, e devem continuar no futuro,
já que a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA)
prevê que, até 2020, haverá sete
milhões de drones no ar. Colocando isso em uma perspectiva,
haverá dez vezes mais drones
comerciais do que aeronaves tripuladas até 2020.

Este mundo novo e conectado, que vem trazendo muitas
vantagens para a nossa vida cotidiana, engloba também desafios
em termos de privacidade de
dados e segurança cibernética,
sendo o mundo digital o maior
risco de segurança para os drones atualmente.
Os governos precisarão
desempenhar seu papel e criar a
regulamentação e padronização
que permitirão aos drones operar com segurança, incluindo a
autenticação e rastreabilidade de
drones e quaisquer processos de
dados.
Sendo necessário um sistema
remoto de rastreamento de identificação que usa a mesma tecnologia que a indústria de telefonia
móvel global, por exemplo. Possibilitando que os drones em voo
estejam autorizados, rastreados
e monitorados com segurança,
permanecendo
continuamente

protegidos contra hackers e
gerando registros completos de
todas as suas ações.
Como todos os produtos que
fornecemos em torno da autenticação, conectividade e cibersegurança, é possível criar um
ambiente seguro para os drones que atenderão esse tipo de
necessidades.
Enquanto
continuarmos
focados na segurança dos seres
humanos durante a evolução da
tecnologia de drones e suas aplicações, poderemos realmente
aguardar ansiosos pela internet
dos céus, em vez de temê-la.
Para superar esses desafios, é
importante colocar o usuário
final no centro dessa reflexão e
levar a confiança digital para esse
novo mundo conectado.
* Letice Kubert é diretora
comercial de IoT para a
América Latina na Thales.

ICRH 16 anos - Fomento e promovendo transformações
* Felipe Hansen
Pesquisadores constataram,
a partir de análise de dados do
Ministério da Saúde, que, em
cinco anos, o tratamento de
doenças por falta de saneamento
custou mais de R$ 1 bilhão ao
Sistema Único de Saúde – SUS.
Outro número assustador: 94%
dos casos de diarreia ocorrem
devido à falta de água de qualidade e à precariedade do saneamento, segundo a Organização
Mundial da Saúde - OMS.
Diante dessa falta de perspectiva e de melhoria real da situação, o Instituto Carlos Roberto
Hansen (ICRH) alia-se cada vez
mais aos objetivos do Grupo

Tigre e passa a buscar soluções
pontuais para o problema, desenvolvendo e apoiando projetos de
captação de água da chuva, reuso
de água e saneamento básico
para comunidades em vulnerabilidade social.
Projetos nesse sentido foram
ou estão sendo desenvolvidos na
Comunidade Caminho Curto, no
Colégio Dom Bosco e nas casaslares do Instituto Priscila Zanetti,
para ficarmos apenas nos exemplos da cidade de Joinville (SC).
Nossa atuação, no entanto, se dá
em todas as regiões onde a Tigre
mantém suas fábricas.
Neste 30 de outubro, o

ICRH completa 16 anos de atividades e tem números relevantes
para apresentar: nosso investimento neste período foi superior a R$ 52 milhões (divididos
entre recursos próprios e incentivados), com benefício para 4,5
milhões de jovens em cerca de
6.500 projetos.
Transformar a vida das pessoas, com a geração de suporte
básico e oportunidade de melhoria da situação dos jovens tem
sido nosso direcionador. Por
meio do trabalho voluntário dos
funcionários da Tigre e de parceiros diversos na comunidade,
estamos presentes na vida de

milhares de famílias, com projetos que capacitam e oferecem
sustentabilidade a pessoas e instituições.
Embora tenhamos concentrado mais esforços na saúde, por
meio do saneamento, não fugimos dos nossos pilares e continuamos investindo na Educação,
na Cultura e no Esporte, sempre
que bons projetos venham a oferecer um impacto positivo real na
vida daqueles que são responsáveis pela construção do futuro do
país.

Sandro A.
Carrilho
SEM RANGEL
Sem Marcelo Rangel comandando a Prefeitura de Ponta
Grossa a partir de 2021, e com
o impedimento de Sandro Alex,
uma vez que a Justiça Eleitoral
proibe terceiro mandato envolvendo irmãos, as apostas são
grandes para se saber quem será
o sucessor na maior cidade dos
Campos Gerais.
PAULIKI NA FRENTE
Nesse mar de especulações,
surgem os nomes do empresário
e ex-deputado estadual Márcio
Pauliki encabeçando a lista em
dois cenários, seguido do deputado federal Aliel Machado. A
pesquisa realizada pelo IRG
Pesquisa, teria ouvido de 7 a 12
de outubro 600 moradores de
Ponta Grossa. Registrada pela
3ª Região sob o numero J3140,
aponta 95% de confiabilidade
e margem de erro de 4% para
mais, ou para menos.
COISA PRETA
Se em Castro, por enquanto,
impera a calmaria no Palácio
Iapó, em Reserva a coisa ficou
preta para o atual prefeito de

cinco mandatos, Frederico Bittencourt Hornung, que governa
a cidade até 31 de dezembro de
2020, e para o ex-prefeito Luiz
Carlos Vosniak (gestão 2013 a
2016). Isso porque o Tribunal
de Contas do Estado (TCE-PR),
determinou que ambos restituam
os cofres do município a bagatela
de R$ 646.636,16.
PORQUE DEVOLVER?
Além de ser devidamente corrigida, a devolução ocorre porque
de 2005 a 2014 foram utilizados
profissionais da área da saúde
vinculados ao Instituto Corpore
para o Desenvolvimento da Qualidade de Vida, uma organização de
sociedade civil de interesse público
(Oscip). Se não me falha a memória, algo bastante semelhante pode
ter acontecido aqui, na gestão de
um certo prefeito. Comentaremos
na próxima edição.
ÚLTIMAS
* Apesar de estar pela boa,
tudo indica que a Fazenda Capão
do Cipó continuará abrigando o
Assentamento Maria Rosa do
Contestado e o Centro de Treinamento para Pecuaristas (CTP).

Divulgação

* Felipe Hansen,
presidente do ICRH

Obesidade Infantil: um desafio para as novas gerações
* Lílian Cristina Moreira
A obesidade na criança e no
adolescente cresce de forma alarmante no mundo e muitos deles
se tornam adultos com uma série
de problemas de saúde devido ao
sobrepeso. Por isso a importância do pediatra nessas fases para
monitorar a criança ajudando a
permanecer saudável.
Há muitas causas para a
obesidade na infância, mas sem
dúvida as escolhas alimentares
dos pais têm papel fundamental
na instalação desta doença.
O aleitamento materno exclusivo é o grande fator protetor
contra a obesidade e é o primeiro

passo para uma vida saudável.
Assim, o bebê aprende a regular
o apetite e a saciedade.
A introdução de outros alimentos nunca deve acontecer
antes dos 4 meses. É fundamental apresentar à criança alimentos
naturais e saudáveis.
Nunca ofereça açúcar! Doce,
só o das frutas. Não ofereça
comidas industrializadas.
A partir dos 9 meses o apetite
do bebê diminui; ele passa a se
interessar mais pelo meio que a
cerca, e se nega a comer quando
não tem fome. Isso se chama
“inapetência fisiológica” pois há

uma desaceleração no seu crescimento e já não precisa ganhar
tanto peso quanto nos primeiros
meses de vida.
Outro ponto: a partir de 1
ano, a alimentação da criança
deve ser a mesma da família.
Você vai notar que seu filho
vai gostar das mesmas coisas
que você. Pais que se deleitam
comendo chocolates e frituras na
frente do filho podem induzi-lo a
comer o mesmo!
O sobrepeso pode levar a
outros problemas de saúde,
como a síndrome metabólica,
que consiste em propensão ao
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Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde eà noite.
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Até onde vai a criatividade de um cidadão de Ponta Grossa, se
assim pode ser chamado. Talvez por falta de recipiente, ou querendo
demonstrar os seus dotes artítisticos, um homem foi preso por não
apenas cultivar a cannabis, planta da maconha, no fundo de casa,
como também num pé de bota. Acabou detido, e conduzido a delegacia. Resta saber se ele vai querer o 'pisante' de volta.

* Lílian Cristina Moreira
Pediatra e Homeopata

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

ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

diabetes, alteração no colesterol
e pressão alta.
3 dicas para evitar a obesidade infantil:
1- Mamar apenas ao seio até
6 meses e depois até os 2 anos
de vida da criança ou mais.
2- A partir de 6 meses introduza novos alimentos sob orientação de seu pediatra.
3- Pratique atividade física:
Não deixe a criança criar o hábito
de ficar horas em frente à TV e
outras telas.

23

ºC

17 ºC

93%
70%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/10/2019

QUINTA-FEIRA, 31 DE OUTUBRO DE 2019

3

APRESENTAR O GOVERNO 5.0

Estado reúne lideranças na fronteira
Prefeitos dos
Campos Gerais
marcarão
presença
Da Assessoria
O Governo do Estado reúne
nesta quinta e sexta-feira (31 e
01), em Foz do Iguaçu, prefeitos,
vereadores, secretários, técnicos
das administrações municipais e
lideranças para o encontro de
capacitação Governo 5.0. Dos
Campos Gerais, um grande
número de prefeitos se farão
presentes, a exemplo de Osmar
Blum, de Carambeí, e de Rildo
Leonardi, de Tibagi.
O evento que acontece no
Hotel Rafain Palace & Convention busca discutir mudanças na
administração pública, dentro

do conceito “Novo Pensar. Novo
Fazer”, programa que orienta
a prática inovadora nos serviços públicos para que o Estado
seja mais eficiente na entrega de
resultados à população.
“É um novo conceito de gestão. Pensar diferente para fazer
diferente. Queremos um Estado
mais tecnológico, mais seguro
e eficiente, e menos burocrático”, destacou o governador
Carlos Massa Ratinho Junior.
“Esse encontro é fundamental
para transmitir essa nova visão,
espalhando a nova forma de
pensar por todos os municípios
do Paraná”, completou.
Palestras
O encontro Governo 5.0
é uma parceria entre o Executivo Estadual, a Associação dos
Municípios do Paraná (AMP)
e a Assembleia Legislativa. No
primeiro dia, além da abertura

Workshops
Será realizada, também,
uma extensa programação de
workshops paralelamente às
exposições. Iluminação pública,
uso do gás para o desenvolvimento econômico do Paraná,
cidades inteligentes, captação
de recursos e capacitação de
vereadores serão alguns dos
temas abordados.
Apoio
Todas as secretarias de
Estado, autarquias e empresas
públicas como Copel, Sanepar
e Compagás, terão estandes
de apoio aos participantes
durante o evento, agilizando
a interlocução entre Estado e
municípios.
O encontro tem o patrocínio
da Itaipu Binacional, Copel,
Sanepar, BRDE, Fomento
Paraná, Portos do Paraná,
Compagas e Celepar.

SAÚDE NO INTERIOR

R$ 660 MIL

Indicação de
Plauto para a
Santa Casa
é autorizada

Prefeitura entrega mais um módulo

Da Assessoria
A Santa Casa de Misericórdia de Ponta Grosa contará com
novos equipamentos que auxiliarão no atendimento à população.
Cerca de R$ 660 mil serão encaminhados pelo governador Ratinho Junior para a compra de dois
aparelhos de ultrassons tipo 2 e
um arco cirúrgico, que gera imagens digitais, em tempo real, por
meio da incidência de Raio-X.
Os equipamentos são reivindicações do provedor da Santa
Casa, Flávio Kaiber, e do viceprovedor e ex-prefeito do município, Otto Santos Cunha, e foram
encaminhadas ao governo do
estado pelo Deputado Estadual
Plauto Miró Guimarães Filho.
“Fico feliz em receber a notícia de que mais essa indicação
encaminhada ao governador foi
autorizada. A Secretaria de Saúde
já está iniciando o processo licitatório para a entrega desses
equipamentos, que contribuirão
ainda mais para a qualidade no
atendimento da Santa Casa de
Misericórdia. Uma grande conquista para o município. Quem
ganha é a população.”
Com este investimento,
só em 2019 já foram destinados por meio de indicações do
deputado Plauto mais de R$
4,5 milhões para o município
de Ponta Grossa só na área da
saúde. Deste valor, R$ 660 mil
foram confirmados pelo governo
do estado também para a compra de um novo Arco Cirúrgico
e dois aparelhos de Ultrassom
para o Hospital Universitário
Regional dos Campos Gerais
(HURCG). E para o Hospital da
Criança Prefeito João Vargas de
Oliveira (HC), foram confirmados R$ 407 mil para a aquisição de uma UTI Móvel adaptada
para atendimento pediátrico e
um veículo, tipo Van, para realizar o transporte de crianças e
familiares até outros centros de
atendimento dentro ou fora do
município.
Divulgação

Mais de R$ 4,5 milhões
em indicações em 2019

oficial, a partir das 9 horas,
comandada pelo governador
Ratinho Junior, haverá palestras com diversos secretários de
Estado. Eles farão balanço das
ações das pastas nesses primeiros dez meses de governo.
Também haverá palestra
com o economista Paulo Rabello
de Castro, ex-presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) e do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES).
O evento segue na sexta-feira
(01), novamente com apresentações de secretários e diretores de autarquias. Historiador
e professor da Universidade de
Campinas (Unicamp), Lenadro
Karnal encerrará a conferência.
“Precisamos de mais sinergia e
diretriz em busca de uma linha
para o Paraná do futuro”, afirma
Guto Silva, chefe da Casa Civil
do Governo do Estado.

A Secretaria Municipal de
Saúde entregou nesta terça-feira
(29), na comunidade de São
Luiz dos Machados, região do
Socavão, um módulo de saúde
para atender a população. Este é
o segundo de dez módulos fixos
que estão sendo instalados nas
localidades onde o atendimento
médico era realizado em antigas
escolas ou espaços cedidos pela
comunidade, sem a estrutura
adequada para atendimento. O
primeiro espaço a ser entregue
foi na região dos Agostinhos, em
setembro.
O módulo conta com estrutura
de sala para médico, enfermeira,
banheiro e recepção. A equipe
de atendimento é composta por
médico, enfermeiro, técnico de
enfermagem, agente comunitário
de saúde e pessoal administrativo.
Em algumas localidades, o atendimento será quinzenal e em outras,
semanal, conforme a demanda.
A secretária Maria Lídia Kravutschke explica que a aquisição

Divulgação

Módulos querem melhorar a estrutura de atendimento
de módulos é para melhorar a
estrutura do atendimento, pois
os espaços onde atualmente funcionam as unidades de saúde são
de propriedade particular e o
município não pode fazer obras
e reformas em prédios que não
sejam públicos. "Buscamos alternativas e a aquisição dos módulos
foi a forma de ampliar e melhorar
o atendimento à população rural

que já está sendo acolhida com
dignidade e respeito", disse.
Além de São Luiz dos Machados e dos Agostinhos, também
vão receber os módulos as localidades de Ferreiras, Matias, Serra
do Apon, Arroio Bonito, Lagoa
dos Alves, Quebrada Funda, Herval dos Lima e Santa Leopoldina.
Para 2020 a Prefeitura deve
adquirir outras unidades.

PARA USO DA APAE DE PAMEIRA

Município entrega van adaptada
Palmeira - A Prefeitura de
Palmeira, através da Secretaria
Municipal de Assistência Social,
entregou à Associação dos Pais e
Amigos dos Excepcionais de Palmeira (Apae) uma van zero quilômetro, adaptada para pessoas
com deficiência. A entrega foi
realizada na manhã desta quartafeira (30), na sede da Apae.
O veículo tem 11 lugares,
sendo quatro deles para cadeirantes, e conta com plataforma
elevatória de acessibilidade.
A van foi adquirida através de
recurso do Conselho Estadual
de Assistência Social, com o
objetivo de propiciar o acesso e
fortalecimento da rede socioassistencial, resultando na melhoria
da locomoção e inclusão social,
pelo valor de R$ 168.800,00.
O prefeito Edir Havrechaki
falou da importância das ações
de assistência social no município. “Fico muito feliz em chegar
aqui na Apae e ser recebido com
tantos abraços sinceros e sem
maldade. A entrega da van é
um mero detalhe hoje, pois alegria mesmo é estar aqui neste
ambiente. Faço um mandato
que é voltado para a assistência
social e considero que Deus me
colocou neste lugar que ocupo
hoje justamente para ajudar o
próximo e assim vou continuar
fazendo”, disse o prefeito.
Mário Wieczorek, secretário
de Assistência Social, contou
sobre as etapas para que a van
fosse adquirida. “Não medimos
esforços para conseguir este veí-

Divulgação

Parcerias entre prefeitura e entidades foi destacada em assinatura
culo e hoje entregamos ele com
muita alegria. O fato de Palmeira
ser um dos poucos municípios do
país com as todas as certidões e
documentações em dia, foi crucial para que conseguíssemos
esse recurso, desde as primeiras
conversas com o Governo do
Estado, até o encerramento do
processo licitatório. Isso serve
para mostrar a seriedade e competência com que a Administração do prefeito Edir vem atuando
no município”, relatou.
Silvio
Ademir
Schactai
Ribeiro, presidente da Apae destacou que “a van recebida será
de extrema importância para a
instituição. Destaco também as
parcerias que a Prefeitura de
Palmeira realiza com as entidades de assistência social do
município, pois percebemos que
eles nunca medem esforços para
obter recursos e auxiliar no que
for preciso”, relatou.

Michele de Freitas Kapp,
diretora da Apae de Palmeira,
agradeceu pela parceria que o
Município tem com a entidade.
“Somos muito gratos pela parceria que temos com a Prefeitura,
pelo diálogo que mantemos,
pelas oportunidades e pela preocupação que o Município tem
com as pessoas com deficiência.
Com certeza essa van fará muita
diferença em nossa instituição
e ajuda a suprir uma demanda
que possuímos no transporte de
nossos alunos”, destacou. Na
sequência alguns alunos também
falaram mensagens de agradecimento pelo recebimento do veículo.
Ao final da cerimônia, Havrechaki entregou as chaves e documentos do veículo para Ribeiro,
que na sequência, juntamente
com Wieczorek, assinou o Termo
de Cooperação para que a Apae
possa utilizar a van.

IMPORTÂNCIA
DOS PARTIDOS
"Os partidos são os pilares da organização política
de uma nação. Quanto maior
a participação popular e a
cultura política de um país,
mais fortes são os partidos e
melhor é a democracia. Por
meio dessas instituições é
que se assegura a pluralidade
de pensamentos necessária
para que um sistema político não caia em um governo
totalitário. A diversidade de
ideias e a vontade do povo
chegam ao poder por meio
das lideranças partidárias" do deputado Toninho Wandscheer (Pros).

Divulgação / Agência Câmara

GRECA INOVADOR
O prefeito Rafael Greca
prova que está falando sério
quando quer inovação em
Curitiba. Na segunda-feira, 4
de novembro, Greca sanciona
a criação do Fundo Municipal
de Inovação, o Inova Vale do
Pinhão. A Prefeitura vai aportar R$ 10 milhões no fundo,
que será administrado pela
Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, capitaneado pela presidente Cris
Alessi.

cies nativas no Paraná a partir desta sexta-feira (1º de
novembro) e segue até março
de 2020. Todas as espécies
nativas do estado são protegidas como bagre, dourado, jaú,
pintado e lambari. É durante
esse período, conhecido como
piracema, que a maioria delas
se reproduz. Proibição objetiva proteger a reprodução
natural de espécies de peixes
no Paraná.

AGRICULTURA FAMILIAR
A agricultura familiar é
um dos fatores no desenvolvimento do setor de proteína
animal nos estados do sul do
país. A produção de carne de
frango no Brasil deve passar
de 12,8 milhões de toneladas
(em 2018) para 13 milhões
em 2019, segundo a Associação Brasileira de Proteína
Animal. A suinocultura atingiu 4,1 milhões de toneladas
superando as 3,97 milhões de
toneladas do ano passado. “A
agricultura familiar é estratégica na fabricação de alimentos, para o desenvolvimento
do país e também na formação de novos empregos”, diz
Dimitri Valle, da Expedição
Agricultura Familiar.
FUNCOR
Lei que institui o Fundo
de Combate à Corrupção foi
sancionada pelo governador
Ratinho Junior (PSD). O
governador ressaltou que o
Paraná é o primeiro estado
a implantar um programa de
compliance e integridade. O
fundo vinculado à CGE Tem
recursos provenientes de acordos de leniência, contratos e
multas aplicadas no âmbito
da Lei Anticorrupção. “Com
o aporte possibilitado pelo
fundo, conseguiremos reforçar
ações e a estrutura de prevenção, fiscalização e repressão a
práticas que causam prejuízo
aos cofres públicos e, consequentemente, à população
do Paraná”, afirmou Ratinho
Júnior.
ESTRADA DO COLONO
Relatório do Ministério
Público Federal de Foz do
Iguaçu aponta diversas falhas
no projeto de lei que tenta reabrir a Estrada do Colono. A
procuradora Daniella Caselani
Sitta critica quatro pontos da
proposta: irregularidade formal, falsa premissa de que há
demanda turística na região,
consequências ambientais da
medida e o alto custo que a
reabertura teria para os cofres
públicos. A Estrada do Colono
é o trecho de 17 km que corta
a mata preservada do Parque
Nacional do Iguaçu no Oeste
do Paraná.
PIRACEMA
O Instituto Ambiental do
Paraná anuncia o período de
restrição à pesca de espé-

SEGUNDA ETAPA
Balanço parcial divulgado
pelo Ministério da Saúde indica
que o Brasil atingiu a meta global de vacinação de sarampo
para crianças de 6 meses a
menores de 1 ano, com o registro de 95% da população geral
nessa faixa etária imunizada.
A segunda etapa da campanha
de vacinação está prevista para
começar em 18 de novembro.
O foco é a população adulta.
Um novo grupo, composto por
adultos de 20 a 29 anos que
não estão com a caderneta de
vacinação em dia.
TOPO DO RANKING
A Copel tem a melhor
governança do Brasil dentre
as empresas estatais. É o que
aponta o programa a bolsa de
valores brasileira. Entre as seis
empresas que atendem aos critérios de certificação, a Copel é
a primeira a atingir a pontuação
máxima desde o lançamento
dessa iniciativa, em 2017.
FERIADÃO LOTADO
A rede hoteleira de Foz do
Iguaçu está com a ocupação
de 100% dos leitos para Dia
da Proclamação da República,
15 de novembro, aponta o Sindhotéis.
Para o feriado de Natal
a taxa de ocupação, até o
momento, é de 70%. "Isso significa quase a totalidade dos
seus apartamentos utilizados.
Acreditamos que muita gente
vai sair de casa e procurar um
estabelecimento hoteleiro para
ficar dois ou três dias em Foz
do Iguaçu", disse o presidente
do Sindhotéis, Neuso Rafagnin.
CAPACITAÇÃO
“O Sistema Fiep, através
do Senai, tem ampla estrutura
e conhecimento para capacitar
trabalhadores dos mais diversos setores, já levando em
conta as últimas tendências que
têm sido aplicadas na indústria” - do presidente da Fiep,
Carlos Valter Martins em entrevista exclusiva a ADI-PR.
PLANOS DE GOVERNO
O pré-candidato a prefeito
Zé Boni (PTC) diz que fará um
plano de governo para cada um
dos 75 bairros de Curitiba. Zé
Boni completa nessa semana
ainda nada mais que 200 visitas aos bairros da capital paranaense.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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Divulgação

MST e União
estão mais perto
de um acordo
Novo encontro
ficou agendado
para o mês
de novembro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
De acordo com os resultados da nova audiência entre
integrantes do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST) e representantes da União e do Estado do
Paraná, realizada em Curitiba
na terça-feira (29), aproxima-se
uma definição para o destino da
Fazenda Capão do Cipó (Assentamento Maria Rosa do Contestado). O encontro desta semana
estava marcado desde setembro, quando ocorreu em Ponta
Grossa a primeira audiência de
conciliação entre os ocupantes

e demais interessados na área.
Na ocasião, o juiz da 2ª Vara,
Antônio César Bochenek suspendeu a reintegração de posse,
que havia sido determinada no
último mês de julho, e deu mais
tempo às partes, para que definissem o futuro da Fazenda.
Desta vez, tanto os representantes do MST, como representantes do governo do estado
teriam defendido a ideia de a
área ser usada para assentamento das famílias, sem que os
ocupantes e nem o Centro de
Treinamento para Pecuaristas
(CTP), que também usa parte da
Capão do Cipó, tivesse que deixar a Fazenda. Segundo o coordenador do grupo do MST em
Castro, Celio de Oliveira Meira,
só não houve uma decisão porque nenhum representante do
CTP participou desta segunda
audiência. “A Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e
Abastecimento do Paraná) tam-

bém tem essa mesma visão, e a
equipe de governo do Ratinho
Junior aceitou a proposta, falaram em fazer essa conciliação.
O único que desentoou dessa
fala foi o representante da AGU,
mas em tom amigável dessa
vez, só não saímos ontem com
a proposta aprovada para levar
ao juiz, doutor Antônio, porque
o CTP não estava presente na
reunião”, explicou.
Desta forma, uma nova audiência foi agendada pelo representante da Advocacia-Geral da
União (AGU), para o dia 26 de
novembro, às 9 horas. O novo
encontro também será realizado em Curitiba, na AGU, e
deve reunir novamente MST e
representantes do estado e da
União, além de representantes
dos demais órgãos, interessados nas negociações. “Para
essa nova reunião o CTP vai
ser intimado pela AGU para
comparecer e dar a sua opi-

NA LOCALIDADE DE SÃO BENTO

Sema promove limpeza no Rio Capivari
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Nesta terça-feira
(29), a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente (Sema),
em parceria com a Associação Tibagiana de Canoagem
(Atica), realizou a limpeza no
Rio Capivari, na localidade de
São Bento. A ação foi pedida
pelos alunos do quarto ano da
Escola São Bento que, como
parte do Programa Caiubi,
realizado em parceria com a
Klabin, escreveram uma carta
e enviaram para a Sema. Uma
grande quantia de resíduos,
entre pneus, carcaças de automóveis, motores de eletromésticos, foi retirada do local.
Leri Ribeiro, gerente da
Sema, comentou que é muito
importante esta preocupação
das crianças com a limpeza do
meio ambiente. “Fiquei muito
contente desta atitude dos alunos, em solicitar a limpeza.
Esta ação sensibiliza e conscientiza a população de que
não pode jogar lixo no rio, na
beira de nascente, de córregos,
de área de preservação perma-

Muitos dejetos
foram retirados
nente, pois polui e contamina a
água”, falou.
A professora Inez Maria
Garcia Krastch contou que
além da solicitação da limpeza,
a classe está realizando outras
atividades para preservação
da água. “Fizemos a primeira
visita, vimos que tinha muito
lixo às margens do rio, e que
as crianças não iriam conseguir
tirar todo o lixo. Por isso enviamos a carta pedindo ajuda e
prontamente fomos atendidos.

Além disso, estamos fazendo a
revitalização de uma nascente,
na propriedade de um aluno da
escola, e iremos plantar árvores
no local”, explicou.
A estudante, Maria Eduarda
Nascimento, de nove anos, destacou o que ela aprendeu com
o projeto. “Achei muito importante, porque estamos ajudando
o meio ambiente e também conservando o meio ambiente bem
limpo. Aprendi que as pessoas
não podem jogar lixo no rio e
em nenhuma parte. A gente deve
guardar o lixinho que a gente
gerou e jogar em casa”, relatou.
O professor da Atica, André
de Paula, levou seis alunos para
a ajudar na limpeza. “A gente
preza muito essa conscientização com os alunos e para nós
é muito legal poder ajudar e
mostrar para eles. Isso faz
parte do nosso trabalho também. A ideia é fazer um trabalho de conscientização mesmo
e isso é aos pouquinhos a gente
vai mudando e esse é o caminho para daqui vinte anos estar
todo mundo conscientizado”,
garantiu.

Encontro realizado em Curitiba, na terça-feira

nião, para que possamos dar
sequência às tratativas, mas eu
acredito que o CTP vai concordar com essa situação, afinal já
estamos convivendo há quatro
anos, se respeitado, cada um
com seu espaço, e é uma forma
de trazer tranquilidade para
eles também”, opina Celio.
Instituto Federal do
Paraná (IFPR)
Também esteve presente
na audiência o representante
do Instituto Federal do Paraná
(IFPR), que desta vez teria afirmado não existir mais interesse
do órgão, em construir unidade
na Fazenda Capão do Cipó. É
o que explicou à reportagem
Celio de Oliveira Meira.
“O Instituto Federal fez uma

fala consoante aquela proposta
que nós do MST temos de que
parte da área seja destinada
para o CTP definitivamente, e o
restante seja usado para fazer o
assentamento das famílias , e se
o Instituto quiser construir dentro do espaço, tem terra para
isso, mas eles deixaram claro
que não querem, que não tem
mínimo interesse, irão construir
em Castro, mas em outra área,
além disso, eles fizeram proposta de compor com o MST e
o CTP, para fazer um trabalho
de pesquisa com a gente, eles
assumiriam a fazenda dessa
forma e trabalhariam junto
com as famílias, afinal eles são
adeptos à agroecologia, e é justamente a proposta que a gente
tem”, finalizou.

TÚMULOS E LOTES

Encerra na quinta prazo
para 'recadastramento'
Divulgação

Mais de 50% procuraram a secretaria
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
alerta aos proprietários de
lotes e túmulos no Cemitério
Municipal, que não realizaram o recadastramento em
2018, da necessidade e obrigatoriedade de regulamentar
a documentação, bem como
realizar a conservação até
esta quinta-feira (31).
O secretário municipal
de Meio Ambiente, Rosney
Ribeiro, afirma que mais de
100 túmulos e lotes estavam
abandonados e a partir da
chamada para o recadastro

mais de 50% procuraram a
Secretaria Municipal de Meio
Ambiente para a regulamentação e manutenção dos túmulos
e lotes. "O recadastramento, a
limpeza e a conservação são
obrigatórios. Aqueles que não
realizarem na dada prevista
terão o risco de desapropriação", avisa o secretário.
O recadastramento é realizado diretamente na Secretaria de Meio Ambiente,
localizada na Avenida dos
Pioneiros, 480, de segunda a
sexta-feira, das 8 às 11h30 e
das 13 às 16h30.

MÉDICO-HOSPITALARES

Município
recebe doação
de materiais
Tibagi - Nesta segundafeira (28), a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, em contato
com a empresa Medway Equipamentos Médicos, de Curitiba,
obteve a doação de materiais
médico-hospitalares em favor
da saúde pública de Tibagi.
Dentre os vários insumos doados estão estetoscópios, esfigmomanômetros, laringoscópios,
equipamentos para ventilador
pulmonar, tenda de oxigênio,
inaladores e ambu reanimador.
Os materiais foram entregues já
na terça-feira (29), ao secretário municipal de Saúde, Wilson
Silva, e ao diretor do Hospital
Luiza Borba Carneiro (HLBC),
Paolo Pavesi.
A vice-prefeita ressaltou a
gratidão pela doação recebida.
“Registro meu agradecimento à
empresa Medway, pelos materiais doados que, com certeza,
serão de grande utilidade para
a saúde de nossos munícipes”,
disse.
O secretário de Saúde, Wilson Silva, destacou que a doação será de grande valia para os
trabalhos nas unidades. “Vem
para somar nas atividades das
equipes de saúde, tanto à nível
de atenção básica quanto hospitalar”, afirmou.

UNIDADE SOCIAL

Ordem de
serviço de obra
é assinada
Tibagi - Na terça-feira (29),
o prefeito Rildo Leonardi assinou
a ordem de serviço de reforma
no telhado e forro da Unidade
Social. A obra é um investimento
de R$ 252 mil e marca o início
de uma revitalização muito mais
ampla, que vai acontecer em
várias etapas.
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A PARTIR DE SEXTA-FEIRA

Pesca de espécies nativas fica proibida
Divulgação

Proibição tem
a ver com a
reprodução de
alguns peixes
Da Assessoria
O Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) anuncia o período
de restrição à pesca de espécies
nativas no Paraná a partir desta
sexta-feira (01) e segue até
março de 2020. Todas as espécies nativas do Estado são protegidas, como bagre, dourado,
jaú, pintado e lambari. É durante
esse período, conhecido como

Quem for pego pescando em desacordo será enquadrado em crime
piracema, que a maioria delas se
reproduz.
Considerando o comporta-

mento migratório e de reprodução, a pesca é proibida na bacia
hidrográfica do Rio Paraná – que

compreende o rio principal, seus
formadores, afluentes, lagos,
lagoas marginais, reservatórios e
demais coleções de água inseridas
na bacia de contribuição do rio.
Multas
Quem for flagrado pescando
em desacordo com as restrições
determinadas pela portaria será
enquadrado na lei de crimes
ambientais. A multa é de aproximadamente R$ 700,00 por
pescador e mais de R$ 20,00
por quilo de peixe pescado. Além
disso, os materiais de pesca
como varas, redes e embarcações, poderão ser apreendidos
pelos fiscais. Além da pesca, o
transporte e a comercialização
também serão fiscalizados.

Instrução
A restrição é instruída pelo
Instituto Brasileiro de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos
(Ibama) pela instrução normativa
nº 25/2009, e reforçada pela
portaria do IAP (nº 262/2018).
A restrição anual acontece há
mais de 15 anos.
Não entram na restrição as
espécies consideradas exóticas,
que foram introduzidas no meio
ambiente pelo homem, como
bagre-africano, apaiari, blackbass, carpa, corvina, peixe-rei,
sardinha-de-água-doce, piranhapreta, tilápia, tucunaré e zoiudo.
Além de híbridos - organismo
resultante do cruzamento de duas
espécies que podem ser encontrados em rios paranaenses.

Competições
Serão proibidas, também,
competições de pesca, como
torneios, campeonatos e gincanas. Exceto as competições de
pesca em reservatórios, visando
a captura de espécies não nativas
e híbridos.
Penalidades
Fiscais do IAP e a Polícia
Ambiental reforçarão as ações de
fiscalização em todo o Estado.
Aos infratores serão aplicadas
às penalidades e sanções, previstas na Lei n° 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998, no Decreto
n° 6.514, de 22 de julho de
2008, na Lei n° 10.779, de 25
de novembro de 2003, e demais
legislações específicas.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento.
R$100.000,00. Tratar: 9 9943-8139.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

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

Áries: Você vai se aproximar
de quem tem ideias parecidas
com as suas. Os estudos estarão
favorecidos: aprenda tudo que
puder. No romance, valorize as
afinidades, sem perder tempo
com discussões. Cor: vermelho.

Libra: Você terá muita facilidade para negociar, pechinchar
e convencer as pessoas. Seu
jeito extrovertido também fará
sucesso na paixão: escolha o alvo
e invista. Já a dois, resolver tudo
com diálogo. Cor: rosa.

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.

Touro: O céu envia ótimas
vibrações para quem vai iniciar um novo trabalho ou para
quem tem vontade buscar outro
emprego. A vida a dois ganha
mais intensidade. Desejos ardentes! Cor: vermelho.

Escorpião: Terá que agir e
batalhar se quiser ver o resultado
no bolso. Paixão proibida pode
ficar irresistível. Mas seu coração
quer segurança, então, só insista
se estiver feliz. União estável com
boas conversas. Cor: branco.

Gêmeos: Somar forças continua sendo a indicação dos astros.
E você terá muita sorte para atrair
pessoas certas que te ajudem. É
uma boa época também para
encontrar um novo amor e iniciar
um romance. Cor: branco.

Sagitário: Será mais fácil
mostrar o seu valor e atrair aliados para os seus projetos. Se você
está livre, anime sua vida social e
convide a turma para sair. A dois,
vai ser fácil mostrar porque o par
escolheu você. Cor: marrom.

Câncer: Cuidar da saúde
deve estar entre as suas prioridades. No trabalho, pode ter boas
oportunidades, mas terá muitas
tarefas: dedique-se para deixar
tudo em dia. Há sinal de atração
por alguém conhecido. Cor: roxo.

Capricórnio: No trabalho, você pode se sentir mais
cansado(a). Respeite seus limites. Romance com colega deve
ser mantido em segredo por um
tempo. Cuidado com desconfianças na relação. Cor: pink.

Leão: Lua e Júpiter no seu
paraíso astral lhe darão sorte em
tudo. O trabalho vai fluir bem e
você terá solução para qualquer
situação. A dois, não faltarão
carinho e paixão. Só não deixe o
papo virar desavença. Cor: azul.

Aquário: Você pode ter
ideias incríveis e inovadoras
ao longo do dia. Vai pensar no
futuro e pode definir metas muito
importantes. Na união, sejam
companheiros e confidentes um
do outro. Cor: amarelo.

Virgem: No emprego, use
a experiência que adquiriu em
serviços anteriores para agilizar as tarefas e se destacar. Seu
signo está mais caseiro e pode
faltar pique para sair e paquerar. Cor: amarelo.

Peixes: Seu foco está na
carreira e você vai se sentir mais
confiante para investir em suas
ambições. Seu charme pode
atrair alguém que é muito cobiçado. Na união, invistam nos
projetos do casal. Cor: marrom.

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso. Valor de R$
1.100. Fone (42) 9 9972-0758.

CARTA CONTEMPLADA
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.

CRUZADAS

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Quinta-Feira (31/10)
Thiago e Jaqueline terminam o
namoro. Rita questiona Rui sobre
suas intenções com Raíssa e Nanda.
Raíssa e Nanda convidam Rui para
ser seu produtor. Max expulsa Serginho de sua casa. Vânia passa mal,
e César cuida dela. Rui surpreende
Filipe e Lígia e pede para conhecer
Nina.
BOM SUCESSO
Quinta-Feira (31/10)
Paloma não aceita sair com
Marcos. Marcos compra o prato
com a foto de seu beijo em Paloma.
Leo se casa com Toshi. Diogo desconfia quando William lhe convida
para sua festa de despedida. Diogo
descobre que é estéril. Peter conta
a Paloma que Gabriela voltou a
jogar basquete e está no projeto
de Ramon. Felipe fica triste com
a reação de desprezo de Thaíssa e decide ir embora da festa.
Diogo manda uma mensagem para
William do celular de Gisele, e o
orienta a ir para o estacionamento.
Alguém entra no elevador que estaria em manutenção e acaba caindo
no poço.
ÉRAMOS SEIS
Quinta-Feira (31/10)
Júlio incentiva Almeida a conti-

nuar cortejando Clotilde. Lola e os
filhos chegam a Itapetininga. Inês
escreve uma carta para Afonso e
entrega a João, que a esconde. João
sugere que ele, Inês e Shirley façam
uma viagem à Europa. Justina
não percebe a rejeição de Emília.
Lola conversa com Clotilde sobre
Almeida. Júlio se preocupa quando
Assad e Elias não aparecem na
loja. Neves convence Zeca a fazer
uma festa de despedida de solteiro.
Assad anuncia Elias como seu novo
sócio, e Júlio reage com despeito.
A DONA DO PEDAÇO
Quinta-Feira (31/10)
Yohana e um médico entram
no quarto de Téo e surpreendem
Jô. Fabiana afirma que não irá
ao encontro com Maria da Paz.
Fabiana anuncia que Abel terá de
acumular o trabalho de Beto. Jô
recusa o convite de Maria da Paz
para o encontro em família. Yohana
conversa com Sílvia e Merlin e
garante que descobrirá o que aconteceu com Téo. Sabrina extorque
Otávio. William pensa em fugir com
Jô para Rio Vermelho. Cornélia,
Dorotéia e Eusébio compram roupas com a ajuda de Gladys. Maria
da Paz, Amadeu e Kim visitam
Téo. Antero ignora Marlene. Rock
declara seu amor por Joana. Vivi
chega com Camilo para o encontro
de família.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - Fernando José
Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob
nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e
on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e
“online” através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização
do imóvel: Castro-PR. Jd. das Nações. Rua Matilde Baer, s/nº (Lt. 06-Qd. U).
TERRENO. Área cͭ862,00m². Matr. 18.708 do RI Local. Obs.: Regularização e
encargos perante os órgãos competentes referente a eventual demarcação física
do terreno, inclusive com terceiros, correrá por conta do comprador. Ocupado
(AF). 1º Leilão: 11/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 256.000,00. 2º Leilão:
13/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 153.600,00. Condição de pagamento:
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local
de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.
br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600 Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844
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CRIME PASSIONAL, DESCREVE O DELEGADO LUCAS MENDES

Civil prende autor de feminicídio
Divulgação

Além da
morte, três
tentativas de
homicídio
Da Redação

torax, Edneia Carneiro dos
Santos, 40 anos, foi namorada do autor dos disparos
e atualmente era cunhada. A
segunda vítima, sobrinho de
Edneia, foi baleado no abdômen e encaminhado para o
Hospital Regional de Ponta
Grossa.

Na tarde de quarta-feira
(30), a Polícia Civil de Castro prendeu J.A.R., de 41
anos, pela prática de crime
de feminicídio e três tentativas de homicídio. Ele se
apresentou na 43ª DRP,
acompanhado de seu advogado.
Após tomar conhecimento dos fatos, a Polícia
Civil representou, em regime
de plantão, pela prisão preventiva do autor e o pedido
foi sumariamente deferido,
sendo encaminhado para a
Cadeia Pública de Castro,
local no qual se encontra à
disposição da Justiça.
Para o delegado Lucas
Mariano Mendes, trata-se
de um crime passional, uma
vez que a vítima morta no
sábado (26) com um tiro no

Entenda o caso
Na terça-feira (29),
a reportagem do Página
Um News trazia a matéria
de que a mulher havia sido
morta na Rua Adolfo Gustavo Lesnau, região do Poço
Grande, Vila Santa Cruz.
De que um homem, segundo
testemunhas, por volta das
20 horas de sábado (26),
passou carregando duas
armas, uma garrucha e mais
um revólver, atirando em
direção a algumas pessoas.
Na ocasião, Edneia chegou a
receber os primeiros socorros dos bombeiros, bem
como o sobrinho, inclusive
foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento
de Castro - UPA 24 Horas,
mas a mulher veio a óbito
em seguida.

PONTA GROSSA

GM prende
mulher por maus
tratos a animais
Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa encaminhou para a delegacia, na tarde
de quarta-feira (30), mulher suspeita de praticar maus tratos a
animais na vila San Martin, em
Uvaranas. Segundo a denúncia encaminhada por moradores
da região à Central de Monitoramento/ 153 da Secretaria
Municipal de Cidadania e Segurança Pública (SMCSP), além
de agredir um cachorro, ela teria
pendurado o animal com a boca
amarrada na tentativa de enforcá-lo.
Diante da informação, a
Guarda Municipal procedeu até o
local, onde foi constatada a situação de maus tratos.

TELÊMACO BORBA

Carro invade
casa e atinge
caminhão
Telêmaco Borba - Militares
de Telêmaco Borba se deslocaram
por volta do meio-dia de terça-feira
(29), onde na Rua dos Franças,
Bairro Área VII, o solicitante informava que um veículo havia invadido
sua residência e colidido com o seu
caminhão. No local, foi contatado
que havia ocorrido uma colisão tipo
choque, onde o Ford/Focus, cor
prata, havia adentrado a residência,
vindo a colidir com o caminhão,
estacionado na garagem, bem
como, com o muro. Foi realizado o
exame etilômetrico no condutor do
carro, tendo como resultado aferido
0,77 mg/l, valor considerado 0,70
mg/l. Diante dos fatos, foi encaminhado à 18º SDP pelo crime previsto no art. 306 do CTB.

Momento da prisão de J.A.R, sndo encaminhado à carceragem

Assassino da própria esposa se mata

Acidente registrado às 8h45
de segunda-feira (28), na estrada
rural do Maracanã, movimentou o
setor policial que prestou atendimento à um acidente de trânsito do
tipo capotamento. No local, após
primeiros socorros, motorista e
passageiro foram encaminhados
até uma unidade de saúde.

Divulgação

Nada pode ser retirado
Palmeira - Quatro dias
após ter sua casa consumida
pelo fogo, a família de Alessandro continua recebendo doações diretamente no Posto PP
Ipiranga, de Palmeira, onde ele
trabalha.
No domingo (27), Alessandro, Raquel e as filhas de 9 e 14
anos, se preparavam para dormir
quando perceberam uma fumaça
nos quartos. Com as chamas se

alastraram rapidamente, só tiveram tempo de sair da residência
localizada na rua Marino Passoni, no bairro Regina Vitória,
com as roupas do corpo.
Como a família não teve
tempo para retirar nada, tudo foi
consumido, entre roupas e mobília.
Para quem deseje ajudar a
família, pode entrar em contato
pelo (42) 3252-2700.

Divulgação

PM apreende pé de
maconha em bota
Divulgação

Ponta Grossa - Andre Cavalheiro é suspeito de ter matado
a facadas a esposa e psicóloga
Leonisse Micheli Kobelnik, de
31 anos. Ele foi encontrado
morto em um hotel de Ponta
Grossa, horas depois do crime,
registrado na manhã de terçafeira (29). Um amigo de André
revelou, em depoimento à Polícia
Civil, que o homem teria confessado o crime para ele por telefone. A afirmação foi feita pelo
delegado Luis Gustavo Timossi.
Para o delegado, o amigo
de André disse que o suspeito
entrou em contato com ele por
volta das 4 horas de terça-feira,
pedindo para que buscasse a filha
do casal. No entanto, o homem
disse à polícia que recusou o
pedido do suspeito, por achar
que ele sequestraria a criança.
Após saber da morte da
psicóloga, o amigo entrou em
contato com Andre. O delegado
disse que foi neste momento que
o suspeito confessou o crime.
"Ele acabou dizendo para o
amigo que teria feito uma besteira. O amigo então questionou
se ele teria matado a Micheli,
tendo o Andre então respondido
que teria dado 40 facadas na
vítima. Ele disse ainda que explicaria o ato em uma rede social
e, depois acabaria com a própria
vida", afirmou.
Por volta do meio-dia de
terça-feira, mensagens e fotos
ofendendo a psicóloga foram
publicadas em uma rede social
do casal. De acordo as investigações, as publicações foram feitas
pelo suspeito.
Investigação
A Polícia Civil ouviu testemunhas e vizinhos do casal ainda

DOIS FERIDOS

Carro capota
no Maracanã

Família recebe doações
após casa ser queimada

PONTA GROSSA

CONFESSOU O CRIME PARA UM AMIGO E SE MATOU

Da Redação

PALMEIRA

André Cavalheiro e Micheli Kobelnik
na terça-feira. De acordo com o
delegado, outras pessoas também devem prestar depoimento
nos próximos dias.
"Nós vamos continuar diligências. Vizinhos relataram sobre o
relacionamento conturbado do
casal. Já temos uma conclusão
preliminar, indicando que o crime
foi causado por um ciúmes possessivo", disse o delegado Luis
Gustavo Timossi.
Peritos que estiveram na casa
onde aconteceu o crime também
recolheram amostras de DNA
em um abrigo que existia no terreno da residência. No local, os
policiais encontraram restos de
alimento e lençóis.
O delegado que acompanha o
caso acredita que o espaço estava
sendo usado pelo suspeito. No
entanto, a perícia irá fazer uma
comparação do material recolhido com o DNA de Andre.
O crime
A psicóloga Leonisse Micheli
Kobelnik foi morta a facadas
dentro da casa onde morava,
em Ivaí. Segundo as investigações, um tipo de ácido também
foi jogado no corpo da mulher. A
polícia ainda não sabe informar

se a psicóloga estava viva quando
foi agredida com o ácido.
Após o crime, o suspeito deixou a filha do casal com uma tia,
que mora em Ponta Grossa. A
parente acionou a polícia dizendo
que o homem estava transtornado.
Os policiais tentaram contato
telefônico com a vítima e também
com o suspeito, no entanto sem
sucesso. Servidores da Prefeitura de Ivaí, onde a psicóloga trabalhava, disseram que a mulher
não havia comparecido ao trabalho. Na sequência, a mulher foi
encontrada morta na casa.
A Polícia Civil iniciou buscas
pelo marido dela, que já era considerado o principal o suspeito.
No fim da tarde de terça-feira, o
corpo dele foi encontrado com a
marca de um tiro na cabeça, dentro do quarto de um hotel.
De acordo com a polícia, o
suspeito se hospedou no hotel,
que fica no bairro Uvaranas,
utilizando um nome falso e um
chapéu. Ele também estava com
um notebook. Uma câmera de
segurança registrou o momento
que o homem se apresentou na
recepção.
* COM G1

PALMEIRA

Plantou pé de maconha em pote
Palmeira - Denúncia anônima
levou na manhã de segunda-feira
(28), por volta das 10 horas, policiais militares até uma residência
localizada no Bairro Rocio II, em
Palmeira, onde um menor de idade
estaria plantando pé de maconha.
Diante do fato e em contato
com a proprietária da residência, a

qual autorizou a entrada da equipe
da PM, foram realizadas buscas nos fundos do terreno, onde
foi encontrada duas plantas com
características similares a maconha, em um pote de cor azul.
Em buscas no quarto do
menor também foi encontrada uma
arma de fogo em más condições,

de confecção artesanal, com um
cartucho deflagrado aparentando
ser de calibre .32. O indivíduo não
se encontrava na residência, mas
após patrulhamento foi avistado
em via pública. Apreendido, ele foi
encaminhado a 40ª DRP de Palmeira, juntamente com a planta e
a arma apreendida.

Além dos pés de maconha, porções de cocaína foram apreendidos
Ponta Grossa - Dois pés de
maconha foram apreendidos em
Ponta Grossa, um deles dentro
de uma pé de bota. A apreensão
foi realizada pela Polícia Militar
(PM) após a abordagem de dois
homens, na noite de segundafeira (28), no Bairro Orfãs.
Junto com os detidos, os

policiais encontraram porções de
cocaína e maconha.
Posteriormente, na casa de
um dos suspeitos, a PM chegou
aos pés de maconha.
Encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta
Grossa, eles foram ouvidos e
liberados.

ALTURA DE 80 METROS

Operário morre após
cair de construção
Ponta Grossa - Erivelton
Gaspar, de 28 anos, é o nome
do operário morto na construção de um prédio no Centro de
Ponta Grossa, na manhã de terça-feira (29). Segundo o Corpo
de Bombeiros, a suspeita é que
o equipamento que ele usava
tenha desprendido-se e empurrado a vítima para o poço do
elevador.
Ainda conforme o Corpo
de Bombeiros, o homem operava um equipamento no 27º
pavimento do prédio, que está
sendo construído no Centro da
cidade, quando caiu de uma
altura de aproximadamente de
80 metros.
O tenente Adonis Bacuri, do
Corpo de Bombeiros de Ponta
Grossa, disse que o operário
estava com os equipamentos
básicos de proteção, como capacete. No entanto, ainda não é
possível afirmar se o trabalhador
usava uma cadeirinha ou não.
"Em uma observação preliminar ele não possuía a cadeirinha, mas vai ter que ser feita

Divulgação

Homem operava
equipamento no 27º andar
uma perícia para apurar exatamente quais equipamentos de
segurança ele estava usando",
disse o bombeiro.
A Construtora LCS, responsável pela obra, informou
que está focando no suporte e
amparo à família do operário. A
empresa disse ainda que preza
pela segurança dos colaboradores. Leia a nota na íntegra
abaixo.
Após o acidente, o prédio
foi esvaziado. Peritos do Instituto de Criminalística e fiscais
da Prefeitura de Ponta Grossa
foram até a obra.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Castro já tem
nova advogada

Divulgação

Divulgação

Karoline
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MARATONA INTELECTUAL

A beleza de Ana
Karoline de Souza
Garcia, eleita 1ª Princesa
da 41ª edição da
EFAPI (Exposição Feira
Agropecuária e Industrial
de Ponta Grossa),
ganha hoje destaque
na página D+

Rotary Club e Secretaria
premiam vencedores
Divulgação

Divulgação

O show de Luan
Santana, no
primeiro final de
semana de Efapi,
levou fãs de todos
os cantos para o
Centro de Eventos
Cidade de Ponta
Grossa. De
Carambeí,
marcaram
presença as belas
Jaqueline Eleutério,
Fabiane Pedroso,
Flávia Alves e
Isabel Medeiros

Gessika Fries Mantovani, minha filha,
que Deus te abençõe nessa jornada.
Mais uma linda conquista. Que teu futuro
seja brilhante e de muito sucesso. Com
amor e carinho de seu pai Antonio, de
sua mãe Rosângela, irmão Matheus
Mantovani e noivo Frederico Bozak

Divulgação

Divulgação

Toda a
alegria da
princesa
Kamilly
Victória,
de 4 anos

colocado, 7.6, mas com o tempo
de realização de 9 minutos e 35
segundos.
A secretária municipal de
Educação e Cultura, Ana Wieslava, presente no evento, enalteceu
o resultado da escola Municipal.
“A terceira colocada, nossa aluna
da escola municipal Fátima Bosa,
conquistou a mesma nota do segundo colocado, a diferença entre
os dois ficou no tempo da realização da prova. O troféu itinerante
foi também para a Fátima, que é a
soma total dos nossos alunos que
tiveram média superior que a Escola Evangélica, isso demonstra a
qualidade do ensino municipal”,
enfatizou Ana.
Os alunos foram premiados
com um aparelho celular. A terceira colocada, Bruna, faturou ainda
duas bolsas de estudo, da Escola
Evangélica, para estudar do 6° ao
9° ano e da The Idiom House.

Café com as professoras castrenses, vencedoras do Agrinho
Divulgação

Divulgação

MUCHENFEST

Inscrições para Rainha
terminam na quinta

Divulgação

A fofurice
de Davi
Gaulik de
Lima,
1 ano
e dois
meses

Na noite de sexta-feira (25),
na Sociedade Esportiva e Recreativa Perdigão – SERP aconteceu
à premiação da 10ª edição da
Maratona Intelectual realizada
pelo Rotary Club de Carambeí
em parceria com a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura.
O evento também marcou a comemoração dos 24 anos do Rotary
no município.
De um universo de 48 alunos,
sendo seis representantes de cada
escola, o aluno da Escola Evangélica, Gustavo Kremer conquistou
o primeiro lugar com a nota
8.0. No segundo lugar, o aluno
da Evangélica, Eitor Alexandre
Basso Los, com a nota 7.6 e com
tempo de realização da prova de
9 minutos e 22 segundos. A terceira posição foi conquistada pela
aluna da Escola Municipal Fátima
Bosa, Bruna Lais Alves Carneiro,
com a mesma nota do segundo

Sueli Giovanetti Vieira, senhora
Renato Castro Vieira, ex-primeira
dama do Lions Clube Pitangui.
Nesta quinta-feira (31) será muito
cumprimentada pela passagem
do seu aniversário. Parabéns!

Também aniversariando, só
que nessa sexta-feira (1º de
Novembro), Ruth Godoy Devicchi.
Ela, ao lado do marido Hilário
Devicchi, integram o Lions
Clube de Ponta Grossa Centro

A Prefeitura de Ponta Grossa, através da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), recebe
até às 18 horas desta quinta
feira (31) as inscrições para
o Concurso da Rainha da 30ª
Munchenfest. O regulamento
e a ficha de inscrição estão
disponíveis na página da Setur
no site da Prefeitura de Ponta
Grossa.
Para a edição deste ano, a
Setur promoveu uma mudança

significativa em relação aos anos
anteriores, permitindo que as
majestades de outras edições,
com exceção das rainhas, também participem do certame.
Esse tipo de participação era
vedada até então pelo regulamento, explica o secretário de
Turismo, Edgar Hampf.
Premiação
As majestades eleitas na
competição deste ano receberão, respectivamente: Rainha,
duas passagens para a Alemanha (ida e volta, sem hospedagem) e mais R$ 10.000,00. A
1ª Princesa, duas passagens
para Buenos Aires (ida e volta,
sem hospedagem) e mais R$
8.000,00 e 2ª Princesa, duas
passagens para Porto Alegre
(RS) (ida e volta, sem hospedagem) e mais R$ 5.000,00.

30/10

Bruna Moers
Mario Endo
Jose Mauricio
Martins Barbosa
Viviane de Moura Fonseca
Eneide Tchmolo
Hilário Devicchi

31/10

Larissa Wiltemburg
Marcos Miguel Ferraz
Clovis Maximiliano
Mainardes Carneiro

