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criança é atroPelada por carro na Vila rio branco
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acampamento do mst na fazenda capão do cipó

Morador teve sua casa desmanchada
Um homem procurou a reportagem do Página Um News na
sexta-feira (1), para relatar que
teve sua casa desmanchada, no
acampamento do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST), da Fazenda Capão do

Cipó, (Acampamento Maria Rosa
do Contestado). Segundo Claudivino de Lima, na segunda semana
após a ocupação da área ele construiu no local um barraco de lona,
e posteriormente, adquiriu uma
casa de madeira, porém, não resi-

dia no local. Ele explicou que por
trabalhar com outra atividade na
zona urbana do município, apenas
pernoitava esporadicamente em
sua casa no acampamento, e com
freqüência, ajudava nas atividades.
“Eu mantive plantas lá, tirava gua-

rita e quando não podia, pagava
para alguém ficar no meu lugar,
além disso, pagava 20 reais por
mês de contribuição e por algum
tempo também, pagamos 60 reais,
segundo eles, para ajudar a pagar
a conta de luz”, destacou. página 5
NA PR-151

APÓS LUTA NA BÓSNIA

Rodrigo Passos
já fala em novos
desafios

Divulgação

Motorista
alcoolizado é
levado à delegacia

estadão diz que DEPUTADOS gastARAM com empresas fantasmaS

Aline se defende de acusações

Divulgação

Divulgação

PASSOS ficou em sexto lugar

O castrense Rodrigo Passos recém chegou da Bósnia e
Herzegovina, onde conquistou
o sexto lugar na categoria Low
Kicks, até 63,5 kg, lutando no
Campeonato Mundial de Kickboxing. O evento aconteceu
entre os dias 19 e 27 de outubro, e o lutador enfrentou dois
adversários, de nacionalidades
página 5
diferentes.

FORTE IMPACTO

Kombi e Siena
se chocam no
trevo de Castro
Na manhã desta segundafeira (4) ocorreu um acidente
no trevo de acesso a Castro,
perto da localidade de Santa
Leopoldina. A VW/Kombi de
uma empresa de segurança da
cidade se deslocava pela PR
151 quando um veículo Fiat/
Siena descia pela estrada da
Santa Leopoldina, invadindo a
pista. Com o impacto da batida
a Kombi tombou. Ninguém
página 7
saiu ferido.

LOTE DE OURO

Civil realiza
operação em
Imbituva

A Polícia Civil de Imbituva
desencadeou na manhã desta
segunda-feira (4), a Operação Lote de Ouro, realizada
conjuntamente com a Divisão
de Combate a Corrupção de
Curitiba (DCCO).
Com apoio de policiais civis
da 13° SDP de Ponta Grossa,
estão sendo cumpridos sete
mandados na cidade de Imbituva,
sendo três de prisão temporária
e quatro de busca e apreensão,
inclusive nas dependências da
Prefeitura Municipal. página 7

carro foi parar na canaleta

Na tarde de domingo (3),
um acidente foi registrado na
PR 151 Km 291+900m. O
condutor perdeu o controle do
carro e foi parar na canaleta,
a ocorrência foi atendida pela
Polícia Rodoviária e equipes da
CCR Rodonorte, que submeteram o condutor ao teste do
página 7
etilometro.

Matéria foi publicada
pelo Estadão no sábado (2)

O nome da deputada federal Aline Sleutjes foi citado em uma matéria do ‘Estadão’/ ‘O Estado de São
Paulo’, do dia 2 de novembro. Segundo a matéria, que tem como título ‘Deputados do PSL gastam verbas
com firmas fantasmas’, Aline teria buscado consultoria de marketing em uma empresa chamada Prisma.
Mas no endereço desta firma, em Brasília/DF, há um imóvel residencial. Conforme o texto, a deputada teria
gasto R$ 14 mil, de verba da Câmara, para que a citada empresa executasse serviços de levantamento de
dados, montagem de bancos de imagem e atualização de suas redes sociais. Jornalistas do Estadão também
entrevistaram o proprietário da empresa Prisma, que teria afirmado não conhecer ou não se lembrar da
deputada. Na segunda-feira (4), a assessoria de imprensa de Aline Sleutjes encaminhou uma nota aos veículos
página 3
de comunicação, com o objetivo, segundo o próprio comunicado, de esclarecer alguns pontos.
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Procon de Castro
participa da
'Quinzena da
Solução'
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pela série b do brasileiro

Divulgação

Operário pega o Criciúma
em casa nesta terça-feira

Divulgação / José Tramontin

CIDADES DOS CAMPOS GERAIS

Governo confirma
R$ 19,9 milhões

Ponta Grossa e outros 12 municípios
dos Campos Gerais vão investir R$ 19,9
milhões em pavimentação de ruas, compra
de equipamentos de videomonitoramento,
máquinas, ambulância e ônibus escolares,
além de ações na área da saúde. Os recursos são do governo do Estado. As licitações
e homologações das obras e aquisições
foram autorizadas pelo governador Carlos
Massa Ratinho Junior na quinta-feira (24)
em Ponta Grossa. A confirmação dos
recursos encerrou a passagem do governo
página 3
do Estado por Ponta Grossa.

'sepultados em
Harmonia' agora
é mundial
página 4

Aline destina
meio milhão
para obra de
piscina na UEPG
operário ocupa o 8º lugar com 45 pontos

O Operário Ferroviário recebe
o Criciúma-SC pela 33ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série B
nesta terça-feira (5). A partida acontece as 20h30 no Estádio Germano
Krüger. Na rodada anterior, o alvinegro

empatou com o Atlético-GO por 1 a 1,
em casa. O Criciúma também empatou
com o São Bento, pelo mesmo placar. A
equipe de Vila Oficinas está em oitavo
lugar na tabela do Brasileirão Série B,
página 4
com 45 pontos.
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venda de
ingressos para o
Show de Gusttavo
Lima já iniciou
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EDITORIAL

FALTA INVESTIMENTO SIM
O lutador Rodrigo Passos, que bem tem representado Castro e o Brasil em competições que ocorrem fora, inclusive agora, de nível mundial, fez uma bela colocação em
relação à falta de investimento, do governo brasileiro, em esporte e nos atletas em geral.
Durante entrevista ao Página Um News, ele lembrou uma triste realidade: que é preciso
lutar durante anos e se submeter a uma jornada que muitas vezes não desperta nenhuma
esperança, para talvez um dia poder viver do esporte e ser reconhecido. Conhecedor desta
realidade que descreve, Rodrigo ainda apontou a diferença entre os investimentos feitos na
área aqui no Brasil, onde o esporte é visto como algo que tira pessoas do caminho da falta
de oportunidades, e do que ocorre em países da Europa, onde o esporte é considerado
justamente um caminho de oportunidades. Nesta competição, quem perde são os brasileiros. E se o dinheiro investido na corrupção, ou, por exemplo, parte daquele que é gasto
para promover políticos, fosse gasto com esporte? Fica a dica!

O sonho da grande pátria
O dado é surpreendente.
Cerca de 80 grupos criminosos
têm algum controle sobre os presídios. Exercem o extraordinário
poder de mandar matar, extorquir, comercializar drogas, enfim,
expandir a violência por todo o
território. A situação preocupa
ante a moldura que se desenha,
no caso, o fim das prisões após
condenação em 2ª instância. Ah,
mas a prisão provisória vai continuar, alguns argumentam. Mas
a previsão é de que os cárceres
ficarão ainda mais superlotados.
Hoje, já somam 337 mil os
presos “provisórios”, 41,5% de
todos os encarcerados. A perspectiva é a de que, acabada a
prisão após condenação em 2ª
instância, o país aprofunde o
ciclo da prisão provisória. O que
seria mais um estrangulamento
no nosso sistema prisional. Pior,
um retrocesso com o endosso de
nossa mais alta Corte.
Generaliza-se a sensação de
que o País continuará a navegar
nas ondas da impunidade. Donos
de lavanderias de dinheiro, exércitos do crime, bandidos de todos
os espectros, flagrados com a
mão na massa, continuarão leves
e soltos, a confirmar a tese de
que o Brasil é, por excelência, o
território da desobediência explícita. Nada mais surpreende. O

* Gaudêncio Torquato

esculacho chega a tal ponto que
os chefes dos grupos criminosos, mesmo jogados em prisões
longínquas dos grandes centros, transformam o cárcere em
escritórios. O Estado formal não
consegue enfrentar o mando do
Estado informal.
Os criminosos, aliás, têm na
ponta da língua a indagação: qual
a diferença entre nós e os bandidos de colarinho branco?
Ondas de terror se expandem, sob a expressão enganadora de governantes que dizem
controlar grupos organizados do
crime. Balela. O poder invisível,
que parece festejar a barbárie
que consome o País, não tem
escrúpulos nem receio de mostrar a cara.
Elevam-se ao nível do poder
do Estado. Só falta mesmo os
grupos criminosos mobilizarem
seus “exércitos nas ruas e nos
cárceres” em movimentos cívicos
pela punição aos “criminosos da
política”.
E não será surpresa se parcela significativa da população
aplaudir a bandidagem do andar
de baixo contra a turma que faz
zoeira no andar de cima. Afinal de
contas, a passarela da criminalidade e o desfile de impunidade
assumem dimensões grandiosas
e formas escandalosas. O ex-

juiz Sérgio Moro até imaginou
que, na condição de ministro do
governo, poderia agregar mais
força e aumentar a estrutura para
combater o crime. Ledo engano.
O Legislativo, por conveniência,
faz sérias restrições aos projetos
do ministro.
O fato é que, ante a possível
decisão do STF no sentido de
acabar com a prisão de condenados em 2ª instância, corruptos e facínoras, com o mesmo
status perante a lei, vão se valer
dos mecanismos de protelação –
recursos e embargos até eventual
condenação em 3ª instância ou
em última e com trânsito em julgado de suas causas.
Não é de estranhar que a anomia - o descumprimento da lei tome conta do País. Voltaremos
aos idos da Colônia e do Império. Pinço um caso do passado.
Tomé de Souza, primeiro governador-geral, chegou botando
banca. Os crimes proliferavam.
Avocou a si a imposição da lei,
tirando o poder das capitanias.
Mandou amarrar um índio que
assassinara um colono na boca
de um canhão. Mas o tiro não
assombrou os tupinambás. Não
havia jeito de evitar a desordem.
Foi então que apareceram as
Ordenações do Reino (Afonsinas, Manuelinas e Filipinas), que

vigoraram até 1830. Severas,
estabeleceram a pena de morte
para a maioria das infrações,
coisa que chegou a espantar Frederico, o Grande, da Prússia,
que ao ler Livro das Ordenações,
indagou: “Há ainda gente viva
nas terras de Portugal?” Com o
tempo, o rigor foi atenuado e o
crime voltou com força.
Entre sustos e panos quentes,
o Brasil semeou a cultura do fazde-conta na aplicação das leis.
E aí passamos a sofrer a doença
espiritual da Nação: a indiferença
da população diante de crimes
mais atrozes.
Esse é o ambiente que faz
florescer o poder invisível, cancro das democracias contemporâneas. O custo da violência no
Brasil passa de cerca de R$ 300
milhões por dia, em cálculos feitos pelo ex-secretário nacional de
Segurança Pública, coronel José
Vicente. Fosse esse o único saldo
negativo, o País poderia comemorar. Mas o custo emocional é
impagável. Morre-se um pouco
a cada dia, levando a esperança,
a fé e o sonho de termos uma
Grande Pátria.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Solidariedade literária e cultural
incessante, a professora pode
dizer que a recompensa chegou.
Principalmente quando seus
pupilos leem e comentam com
entusiasmo as leituras feitas. É
muito prazeroso, para ela, ver
este processo acontecendo.
Recentemente, diz a professora, "lembrei, na sala de aula,
do que dissemos acima sobre a
leitura. Tenho um aluno muito
engraçado, chamado Sérgio. No
início do ano pedia-lhe para ir a
biblioteca e ele dizia: 'Ah, não,
professora, eu não gosto de ler e
nem sei que livro pegar'. Percebi
que o trabalho seria mais difícil
do que imaginava. Então ia à
biblioteca, lia muitos livros para
chegar na sala de aula e dar boas
referências de obras e de autores e, assim, o tempo foi passando e a fala do Sérgio hoje é
diferente. Há poucos dias estava
corrigindo exercícios e percebi
que o garoto estava quietinho
na carteira, deliciando-se com a
leitura de um livro, quando falei

Um dos meus assuntos
recorrentes é a iniciativa, sempre inovadora e quase sempre
original, de pessoas ou grupos, no sentido de incentivar o
hábito da leitura, possibilitando
o acesso ao livro.
Pois a professora Edna, de
Divinópolis, em Minas Gerais, é
uma dessas pessoas dedicadas e
abnegadas, que investe tudo na
educação, que investe em uma
escola melhor e vive tendo ideias
boas, que transforma em projetos, realizando-os com sucesso,
para benefício dos seus alunos.
Ela passou, como sempre,
pelo meu blog e leu a crônica
sobre livros, leitura e bibliotecas e comentou como o livro é
importante para ela e para todos
nós. Ela tem vários alunos que
não tinham nenhum contato com
esse receptáculo de conhecimento, magia e encantamento,
nem tinham a responsabilidade
ou curiosidade de conhecê-lo e
agora, depois de um trabalho

* Luiz Carlos Amorim
algo e ele disse: 'Ah, não, professora, a leitura está tão boa,
deixe eu continuar, por favor!' E
neste momento tive a sensação
de missão cumprida em relação
à implementação da leitura na
sala de aula, na vida dos alunos
e principalmente na minha vida.
E este é apenas um dos relatos
no meio de tantos."
Professora Edna acha muito
bom trabalhar atividades relacionadas ao livro literário com
seus alunos. O projeto Histórias
Viajantes está a todo vapor, mas
ela precisa, ainda, sensibilizar
muito mais pessoas para ajudarem nesta causa. Já arrecadou mais de 500 livros, mas a
necessidade ainda é grande e o
projeto precisa de muitos exemplares, pois são muitos lugares
e pessoas a ajudar, a aproximar
dos livros.
Então eu conclamo a quem
tiver livros que já leu e pode doar,
que os envie à professora, para
que ela continue a brilhante mis-

são de fazer com que as pessoas
gostem de ler e tenham, efetivamente, livros para ler. O endereço
para a remessa de obras literárias, inclusive infanto-juvenis, é:
Professora Edna Cristina Matos,
Rua Paulo Ferreira da Silva, 60
– Santa Rosa – 35500-497 –
Divinópolis – MG.
Isso é solidariedade cultural.
É dar condições a quem quer
realizar alguma coisa de bom
em favor de nossos filhos, em
favor de um futuro melhor para
todos. E isso me lembra uma
outra professora aqui pertinho,
em Joinville, que faz o mesmo
trabalho de incentivar e incutir o
gosto pela leitura, de proporcionar livros para todos, a professora Marisa.
* Luiz Carlos Amorim é
fundador e presidente do
Grupo Literário A ILHA
em SC, com 39 anos
de atividades e editor
das Edições A ILHA.

O uso da tecnologia como
aliada na segurança residencial
* Leandro Martins
Há poucos anos, imaginar
uma portaria que funcionasse
à distância poderia soar futurista demais. Mas assim como
aconteceu em outras áreas, a
tecnologia chegou aos condomínios residenciais e, por mais
que algumas pessoas, por falta
de conhecimento, ainda sejam
avessas à modernidade, não há
como ir na contramão da evolução. A presença física do porteiro
ainda é em muitos casos atrelada
a segurança e, principalmente,
comodidade, mas é, também,
um elo bastante frágil na portaria
residencial.
Embora bastante controversos, há dois motivos que demonstram essa fragilidade: o primeiro
é a ausência do porteiro que,
ainda que por poucos minutos,
ao deixar a portaria para auxiliar
em atividades corriqueiras, como
entregar a correspondência ou
ajudar a manobrar o carro, deixa o
condomínio suscetível. A segunda
questão é a sua própria presença,
que o deixa mais exposto, sendo
uma presa fácil de ser rendido ou
ameaçado para abrir os portões
e liberar a entrada dos bandidos.
A contrapartida de tais eventualidades pode ser a contratação
de uma portaria remota, por
exemplo. Como os atendimentos
são rotativos, o próprio sistema
identifica qual dos profissionais
da central está disponível naquele
momento para atender o chamado, mantendo a impessoalidade tão necessária nesse tipo de
atendimento.
As vantagens vão ainda além,
alcançando também a questão
financeira. Na portaria convencional, o profissional acaba, por
muitas vezes, ficando ocioso a
maior parte do tempo, acarretando uma despesa alta para os
condôminos. Na portaria remota,
os colaboradores são alocados
dentro de uma central e são
capazes de atender diferentes

condomínios ao mesmo tempo.
A consequência é que, com uma
melhor gestão do tempo, é possível diminuir consideravelmente
os custos da portaria, uma das
maiores despesas do condomínio, gerando uma redução em
até 60% do total gastos com
esse serviço. Outras vantagens
vêm, muitas vezes, por consequência, tais como: a possibilidade
da redução da mensalidade do
condomínio, que pode acarretar
na diminuição da inadimplência
e maior facilidade na venda e
locação dos imóveis ou investimento em mais equipamentos de
segurança, lazer ou fachada dos
edifícios.
O que vale de alerta na contratação de uma portaria remota
é pesquisar com bastante critério
quais são as empresas prestadoras do serviço, visto que muitas
passaram a ofertar esse tipo de
produto sem ter estrutura capaz
de atender com qualidade, seja
no quesito segurança e/ou no
respaldo ao cliente. Para evitar a
preocupação em torno da banalização do termo, o ideal é que o
síndico ou gestor administrativo
se certifique das qualificações e
referências da empresa no mercado, além de, principalmente,
atentar-se às facilidades de
comunicação com o suporte aos
clientes. É preciso, no que compete a segurança, que o atendimento seja sempre no menor
tempo possível, de forma eficaz
e extremamente assertiva.
* CEO da Peter Graber,
Leandro Martins é
administrador de empresas
com MBA executivo em
Gestão Estratégia e
Financeira de Negócios,
possui longa experiência no
setor, tendo ocupado
inclusive posições de
liderança nas empresas
Teleatlantic e Siemens.

05/11 - Dia da Ciência e Cultura / Dia do Cinema Brasileiro
Dia do Radioamador e Técnico em Eletrônica
Dia Nacional do Designer
06/11 - Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil
Dia Nacional do Riso
07/11 - Dia do Radialista
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Temperatura

31 ºC
17 ºC

Umidade
61%
32%

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Quarta
06/11

23

ºC

15 ºC

97%
63%

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

Quinta
07/11

REDAÇÃO

Clima

23 ºC
15 ºC

95%
78%

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

Fonte: ClimaTempo
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ESTADÃO DIZ QUE ALINE E OUTROS DEPUTADOS GASTARAM COM EMPRESAS FANTASMAS

Deputada Aline Sleutjes se defende
Divulgação

Aline diz que
matéria foi
construída
de forma
tendenciosa
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O nome da deputada federal Aline Sleutjes foi citado em
uma matéria do ‘Estadão’/ ‘O
Estado de São Paulo’, do dia
2 de novembro. Segundo a
matéria, que tem como título
‘Deputados do PSL gastam
verbas com firmas fantasmas’,
Aline teria buscado consultoria de marketing em uma
empresa chamada Prisma.
Mas no endereço desta firma,
em Brasília/DF, há um imóvel
residencial.
Conforme o texto, a deputada teria gasto R$ 14 mil, de
verba da Câmara, para que
a citada empresa executasse
serviços de levantamento de

Matéria foi publicada pelo Estadão no sábado (2)

dados, montagem de bancos
de imagem e atualização de
suas redes sociais. Jornalistas
do Estadão também entrevistaram o proprietário da empresa
Prisma, que teria afirmado não
conhecer ou não se lembrar da
deputada.
Na segunda-feira (4), a
assessoria de imprensa de
Aline Sleutjes encaminhou uma

nota aos veículos de comunicação, com o objetivo, segundo o
próprio comunicado, de esclarecer alguns pontos.
Parte da nota afirma que
a empresa citada pelo Estadão, “não só existe como tem
toda sua documentação regularizada em todos os órgãos”.
Em seguida, declara que o serviço contratado não teria sido

prestado pelo proprietário da
empresa, mas de forma terceirizada, no mês de fevereiro de
2019.
A nota também diz “O fato
do empresário não se lembrar
da Aline [...] não comprova a
não execução do serviço, uma
vez que a contratação foi feita
por assessores da deputada.
Neste trecho o texto afirma que
a matéria que acusa os deputados, tratou a entrevista do proprietário da empresa de forma
confusa e sem a devida identificação.
Por fim, o conteúdo enviado
pela assessoria de Aline diz
que a matéria (do Estadão) é
tendenciosa e parcial, e que a
premissa de ouvir e dar voz aos
dois lados foi ignorada. “Destacamos que a matéria foi construída, desde sua apuração, até
sua escrita, de forma tendenciosa e parcial. A abordagem
ao entrevistado não foi feita de
forma clara, intencionalmente
para confundi-lo e manchar
diretamente a imagem da deputada federal”.

PARA OBRAS NA PISCINA

Aline destina meio milhão para UEPG
Divulgação

Da Assessoria
A deputada federal Aline
Sleutjes destinou emenda individual de R$ 500 mil para reforma
da piscina da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
O recurso, previsto para 2020,
foi formalizado na última quintafeira (31) e será utilizado para
melhorias do complexo da piscina, vestiário e estruturas complementares.
A obra foi um pedido do reitor Miguel Sanches Neto. Ele
afirma que as ações que beneficiem o maior número de pessoas
das comunidades acadêmicas
e externa são prioridade para a
Universidade. “Nossos esforços
e recursos serão direcionados
para obras de maior impacto e
retorno social”, reforça Sanches.
“A obra da piscina é uma conquista para o campus Uvaranas,

Obra foi um pedido do reitor Miguel Sanches Neto
que servirá tanto para projetos
internos quanto externos, destinados à comunidade, e fará parte
das ações ligadas ao Centro de
Treinamento do Operário”, diz.
Para a deputada, que é ex
aluna da instituição, o recurso
enviado é uma forma de retri-

buir o que a UEPG proporcionou
a ela. “Logo depois de eleita,
entrei em contato com a UEPG
para reuniões de diagnóstico e
estudo das prioridades da instituição. É um prazer contribuir
com uma instituição séria e reconhecida como esta, que atende

toda a minha região.”.
Formada
em
Educação
Física, Sleutjes lembra que estudos sugerem que para cada dólar
investido em esporte, economiza-se US$ 3,20 com gasto em
saúde. “Além disso, a piscina fará
parte do complexo do Centro de
Treinamento do Operário, time
de futebol de grande relevância
nacional, ajudando na preparação física e recuperação de lesão
dos atletas da equipe”.
A piscina do campus Uvaranas fica no Bloco G e é utilizada
para aulas práticas do curso de
Educação Física. No local, além
dos projetos de extensão e pesquisa, são ofertadas aulas de
natação e hidroginástica, às terças e quintas-feiras às 7 horas, e
às quartas e sextas-feiras às 12,
17h30, 18h30 e 19h30. Atletas
locais também utilizam a estrutura para treinamento.

PARA CIDADES DOS CAMPOS GERAIS

Governo confirma R$ 19,9 milhões
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa e outros 12
municípios dos Campos Gerais
vão investir R$ 19,9 milhões em
pavimentação de ruas, compra de
equipamentos de videomonitoramento, máquinas, ambulância e
ônibus escolares, além de ações
na área da saúde. Os recursos são
do governo do Estado. As licitações e homologações das obras e
aquisições foram autorizadas pelo
governador Carlos Massa Ratinho Junior na quinta-feira (24) em
Ponta Grossa.
A confirmação dos recursos
encerrou a passagem do governo
do Estado por Ponta Grossa. A
cidade polo dos Campos Gerais foi
a sede administrativa do Executivo
na quarta e quinta-feira (23 e 24).
O governador destacou a
importância da iniciativa e da atenção do governo aos municípios.
“Trazer o governo para o interior
é inovador e nos possibilita estar
perto das pessoas e conhecer
os investimentos que os municípios precisam”, afirmou. “Foi
para investir em setores e ações
prioritárias para a população que
tomamos medidas de economia,
cortamos mordomias”, acrescentou.
A maior parte dos recursos é
para Ponta Grossa: os projetos do
município somam R$ 8,2 milhões.

Castro será beneficiada com uma mini carregadeira
Do total, R$ 3,35 milhões são
convênios com a Secretaria da
Saúde, para custeio da Santa Casa
de Misericórdia no serviço de
oncologia (R$ 2,3 milhões) e para
a compra de tomógrafo, no valor
de R$ 1 milhão, para a Associação Hospitalar Bom Jesus, que faz
70% de seus atendimentos pelo
SUS.
A prefeitura de Ponta Grossa
também vai adquirir aparelhos de
ar-condicionado e de videomonitoramento. Além disso, foi firmado convênio com a Secretaria
da Infraestrutura e Logística, da
ordem de R$ 4,6 milhões, para a
construção de ciclovias na estrada
que leva ao Buraco do Padre, um
dos principais pontos turísticos da
região. “Uma ação em infraestrutura que vai beneficiar ainda mais
o turismo do Paraná”, ressaltou o
secretário Sandro Alex.
“São muitos investimentos

para Ponta Grossa. Todos os
secretários estiveram aqui para
tratar de assuntos de interesse da
cidade e da região. Todos esses
projetos vão se frutificar”, afirmou
Marcelo Rangel, prefeito de Ponta
Grossa.
Outras cidades
Jaguariaíva recebeu R$ 4,8
milhões. A prefeitura vai aplicar
o dinheiro em asfaltamento de
4,5 quilômetros de vias urbanas
e compra de equipamentos. “É
uma obra muito importante para
a população. A chegada do asfalto
muda a vida das pessoas, traz
cidadania”, explicou Juca Sloboda,
prefeito da cidade.
Arapoti vai investir R$ 3,8
milhões também em pavimentação de vias urbanas, compra de
veículo, de uma mini carregadeira
e de uma ambulância. “A pavimentação é uma questão de saúde

também. Com menos poeira em
frente à casa, as pessoas têm
menos doenças”, ressaltou Nerilda
Penna, prefeita de Arapoti.
Os recursos são da Secretaria do Desenvolvimento Urbano
e Obras Públicas, repassados a
fundo perdido e também por meio
do Sistema de Financiamento aos
Municípios (SFM), linha de crédito operada em parceria entre
Fomento Paraná, Secretaria do
Desenvolvimento Urbano e Paranacidade. “Buscamos estar próximos dos municípios, que é de fato
onde as pessoas moram, liberando
recursos que ajudem o paranaense a ter uma vida melhor”, disse
João Carlos Ortega, secretário do
Desenvolvimento Urbano e Obras
Públicas.
As demais cidades beneficiadas
são Bituruna (dois caminhões),
Castro (mini carregadeira), General Carneiro (caminhão), Imbituva (capela mortuária), Palmeira
(veículo), Porto Vitória (unidade
de apoio escolar), Prudentópolis
(pavimentação), Sengés (veículo),
Tibagi (UTI móvel) e Ventania
(ônibus escolar, veículo, equipamentos para praça). “Um município do porte de Ventania tem
recursos apenas para a manutenção da máquina. Para investir precisamos da ajuda do governo do
Estado”, afirmou Helly Santiago,
prefeito da cidade.

MELHOR GOVERNANÇA
A Copel foi apontada
no programa Destaque em
Governança de Estatais da
Bolsa de Valores como a estatal com melhor governança
do Brasil. Das seis empresas
que atendem os critérios da
certificação, a companhia
parananense é a primeira a
alcançar a pontuação máxima
(60. "O programa incentiva
boas práticas de governança
nas estatais, tais como transparência, segurança de controles internos, regras claras
para a composição da administração e alinhamento à
legislação anticorrupção", diz
o presidente da Copel, Daniel
Pimentel Slaviero.

Divulgação / Copel

GESTÃO FISCAL
São Jorge do Ivaí, no
Noroeste, tem a melhor gestão fiscal do Paraná, segundo
o Índice Firjan, e 7º lugar no
ranking nacional. O índice
máximo em cada área avaliada
é 1,000. Em ‘Investimentos’, o
município teve o valor máximo.
Em ‘Autonomia’ 0,9633; em
‘Gastos com Pessoal’ 0,9510.
O prefeito André Luís Bovo
(DEM) diz que o resultado foi
conseguido pela continuidade
de uma matriz de gestão fiscal
responsável, voltada a cumprir as determinações da Lei
de Responsabilidade Fiscal,
com fidelidade aos princípios
do ‘planejamento’, ‘controle’,
‘transparência’ e ‘responsabilidade’.

LONGO PRAZO
Estudo do Ieps (Instituto
de Estudos para Políticas de
Saúde) aponta que - apesar
do corte de verbas, má gestão,
etc - o SUS é sustentável até
2060. O Brasil é o único país
com mais de 100 milhões de
habitantes que prevê acesso
gratuito e universal à saúde.
O gasto, no entanto, é apenas
42% do total em saúde - em
países com modelos similares,
a fatia fica acima de 70%. As
despesas com saúde equivalem a 9,1% do PIB (R$ 546
bilhões). Na projeção do
estudo, as necessidades de
financiamento da saúde chegarão a 12,8% do PIB em 2060
- um avanço de 3,7 pontos percentuais, ou R$ 1 trilhão.

COMO VAI FICAR?
“Se as coisas continuarem
como estão, só as pessoas
que não têm patrimônio, que
não têm família, que não têm
reputação, vão continuar na
política. Temo que só pessoas
muito ricas com interesses
particulares ou financeiros, ou
pessoas que não tem nada a
perder, participem da política”.
- da deputa Maria Victória,
presidente estadual do PP.

BRIGA NO PORTO
A chinesa CMPort comprou
o principal terminal de cargas do
porto de Paranaguá por R$ 3,2
bilhões. O porto paranaense,
segundo maior do Brasil (atrás
apenas de Santos), está localizado em ponto estratégico para
escoamento de produtos agrícolas para a China, principalmente
soja. A partir de agora, 90%
das operações do porto passam
pela estatal chinesa. Além disso,
os asiáticos devem investir para
realizar melhorias no terminal,
mas querem impedir a construção de um novo porto em Pontal
do Paraná. A briga promete.

FEIRA DE PROFISSÕES
Na quarta-feira , 6, o
Senac tem mais uma edição da
Feira de Profissões em todo o
Estado. Serão ofertadas 2,5
mil vagas de emprego disponíveis em todo o Estado. Garçom, cozinheiro, confeiteiro,
barbeiro, técnico em enfermagem, são algumas das profissões que o Senac prepara para
o trabalho no comércio. Nas 31
unidades do Senac, são mais
de 15 mil vagas entre oficinas
de mídias sociais, currículo,
planejamento financeiro, inteligência emocional, quizz com
testes de inglês, workshops
de beleza, gastronomia, artes,
moda, campeonato de games e
palestras sobre profissões.
HOMENAGENS
O ex-deputado e ex-presidente da Itaipu Binacional,
Euclides Scalco será homenageado na próxima segunda-feira, 11, na Assembleia
Legislativa. Scalco é presidente do Conselho Superior
da Associação dos Amigos do
Hospital das Clínicas que também será homenageada pelos
30 anos de serviços prestados.
O HC é vinculado a UFPR.
MUITO AÇÚCAR
O porcentual é grande:
78% dos brasileiros afirmam
que reduziriam o consumo de
refrigerantes e sucos de caixinha se houvesse alertas de
excesso de açúcar nos rótulos.
Para 79%, os preços altos das
bebidas açucaradas também
induziriam à redução do consumo, segundo a pesquisa
Datafolha que entrevistou
2.060 pessoas.

NA BOLSA
A rede de hamburgueria
Madero vai abrir seu capital na
bolsa de valores em 2021. A
previsão antes era em 2020.
PAUTA BOMBA
O deputado Fernando Francischini (PSL-PR), presidente
da CCJ, articula a votação de
propostas explosivas até o final
do recesso parlamentar marcado para final de dezembro.
Entre elas, a redução da idade
de aposentadoria compulsória
dos ministros do STF de 75
para 70 anos e que prevê um
mandato para corte superiores.
BOMBA II
Afinado com o deputado
Paulo Martins (PSC-PR),
Francischini deve colocar em
votação também o fim da Justiça
do Trabalho. A PEC, articulada
por Paulo Martins, está na fase
final da coleta de assinaturas.
CURITIBA NA FRENTE
O vice-prefeito Eduardo
Pimentel atenta que no ranking
das 500 maiores empresas
do sul do Brasil, 186 são do
Paraná e 87 de Curitiba. "A
cidade tem 47% das empresas
paranaenses e 17% do ranking
da região sul. É inegável que um
fator de peso para isso é o trabalho da prefeitura para melhorar o ambiente de negócios em
Curitiba", disse Pimentel.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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LANÇAMENTO OCORREU NA BIBLIOTECA DO SENAI

Divulgação / Edivaldo Oberek

'Sepultados em
Harmonia' agora
é mundial
Muitos
castrenses estão
enterrados
neste cemitério
RENATO DE OLIVEIRA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na véspera de finados, o
jornalista Ulisses Iarochinski
lançou, mundialmente o livro de
sua autoria ´Sepultados em Harmonia’. O evento teve lugar na
sede da biblioteca do Senai, em
Telêmaco Borba, na sexta-feira
(1), reunindo amigos de infância, convidados, parentes e autoridades locais, entre as quais, o
prefeito Márcio Artur Matos e
o presidente da Câmara, vereador Ezequiel Lingoski Betim.
Todo o processo do lançamento
foi acompanhado através de um
telão, em conexão pela internet
pela plataforma do site da Amazon.com. e, desde então, já está
disponível para leitura.

O jornalista que hoje mora
em Curitiba, é nascido em Harmonia, num local chamado de
'Vila Operária'. Criado na épocaem 1.944-, para abrigar trabalhadores das Industrias Klabin
do Paraná e seus familiares, o
cemitério local foi alvo de vandalismo.
Perguntado sobre a motivação que teria levado o autor
a escrever sobre os mortos de
sua cidade, respondeu que a
principal intenção foi levantar o
fato de que a Klabin do Paraná
e a própria prefeitura de Telêmaco Borba, teriam interesse em
acabar com o cemitério de Harmonia, que ocupava há poucos
mais de sete décadas, uma área
de 76 metros de frente, por 52
metros de fundo, e teria passado
por pelo menos duas ampliações. "Precisamos levar o caso
ao Ministério Público que fez
um acordo com a Klabin, Prefeitura, representantes de familiares
dos sepultados e o ex-deputado
Péricles de Melo", enfatizou. De
acordo com Ulisses, no cemitério

da Harmonia, localizado a seis
quilômetros da sede da empresa
Klabin, hoje Fazenda Monte
Alegre, município de Telêmaco
Borba, estão sepultados 4.872
corpos, entre eles, onze de seus
parentes e inclusive o próprio
pai do autor, assassinado aos 24
anos de idade. Muitos desses
mortos, são castrenses que lá
também estão enterrados, atraídos em sua maioria para trabalhar na indústria papeleira.
Preservação histórica
e cultural
O livro conta o perfil de 50
sepultados, dados estatísticos
e sociológicos da população ali
enterrada, fotos e a ainda a íntegra dos livros tombos. "O livro
fala da preservação histórica e
cultural da região dos Campos
Gerais”, ressaltou.
De outro lado, Ulisses Iarochinski também garantiu que
pretende fazer o lançamento do
livro na forma impressa. "Hoje,
a estratégia é em e-book, mas é
justo conseguir patrocínio para

EM CASA

Operário pega o Criciúma
nesta terça-feira
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário recebe o Criciúma-SC pela 33ª rodada do
Campeonato Brasileiro da Série
B nesta terça-feira (5). A partida
acontece as 20h30 no Estádio
Germano Krüger.
Na rodada anterior, o alvinegro
empatou com o Atlético-GO por
1 a 1, em casa. O Criciúma também empatou com o São Bento,
pelo mesmo placar. A equipe de
Vila Oficinas está em oitavo lugar
na tabela do Brasileirão Série B,
com 45 pontos, enquanto o Criciúma ocupa o 18º lugar e acumula
31 pontos. No primeiro turno, o
Operário venceu o time catarinense por 2 a 1.
Em entrevista coletiva, o
treinador Gerson Gusmão falou
sobre as expectativas para a partida. “Temos que buscar o resultado positivo. Vai ser um jogo
diferente, o adversário não vai
pressionar tanto como o Atlético,
mas também é uma equipe de
qualidade que precisa pontuar.
Estamos planejando e estudando
qual é a melhor formação da
equipe para este jogo.”

Para encarar a equipe de
Santa Catarina, o técnico não
contará com o volante Fabio (tratando entorse no pé esquerdo). O
zagueiro Edson Borges cumpre
suspensão após cartão vermelho
na última rodada e também não
participa da partida.
Os ingressos para Operário
e Criciúma custam R$ 150 a
entrada inteira e R$ 75 a meiaentrada na arquibancada geral.
Para o setor coberto, o valor é
de R$ 180 a inteira e R$ 90 a
meia. Os pontos de venda são:
Loja do Fantasma (Rua Padre
Nóbrega, 265 - Oficinas), Keima
Um Lojão (Rua Coronel Cláudio,
59 - Centro) e Supermercado
Vitor (Rua Laudelino Gonçalves,
332 - Chapada).
Divulgação / José Tramontin

Operário ocupa 8º lugar

Jornalista Ulisses Iarochinski, autor do livro editado pela plataforma do Amazon.com

a impressão em papel, na forma
tradicional", definiu.
Ricardo Skalinski, que também é escritor e trabalha como
supervisor de manutenção da
Klabin, disse que achou interessante a iniciativa do lançamento do livro. “A preservação
da memória, independente de
parentesco ou não, como está
fazendo o autor através do lançamento do livro ‘Sepultados
em Harmonia’, é sem dúvida a
preservação de nossa própria
memória", assinalou.
Para Ulisses, depois do
acordo entre o Ministério
Público, a Klabin e a Prefeitura,
o assunto de fechamento do
cemitério de Harmonia, está, a
princípio, sepultado.
De outro lado, o autor
de ‘Sepultados em Harmonia’, ainda não teria recebido
nenhuma sinalização de que o
livro em questão receberia patrocínio por parte do prefeito. A

MASTER 35

Carambeí vence e
é vice-campeão
Da Assessoria
Carambeí - A equipe
carambeiense Máster35 venceu o último jogo do campeonato realizado no domingo
(3) em Ponta Grossa, contra o Verde. Com placar de
1x0 Carambeí conquistou,
pela primeira vez, a prata,
encerrando sua
melhor
campanha, desde 2013,
no tradicional Campeonato
Pontagrossense que reuniu
nesta edição, 14 equipes.
O técnico Carlão Besten
declara que este ano a equipe
se manteve entre os três primeiros colocados durante
todo campeonato sem perder nenhum jogo. "Na primeira partida da final contra
a equipe do Verde tivemos
nossa primeira derrota e com

os desfalques desse jogo e
também do jogo decisivo,
não foi possível vencermos
com a diferença de gols que
era necessária. Encerramos
o campeonato com somente
uma derrota e conquistamos
a segunda colocação que
rendeu a Carambeí mais um
título, sendo motivo de muito
orgulho para os jogadores,
equipe técnica e todos os
nossos apoiadores", enaltece
Carlão.
Para a edição do Campeonato Máster 35 do
próximo ano, com início
em fevereiro, a intenção é
reestruturar a equipe para
novamente estar entre os
melhores. " Vamos trabalhar
para sermos os campeões
de 2020", revela o técnico
Carlão Besten.

única garantia, segundo Ulisses,
era de que o próprio prefeito, na
saída do evento do lançamento
em e-book, teria confidenciado
que entraria no site do Amazon.
E que iria comprar um exemplar
do livro. Cada exemplar tem um
custo de 70 reais.
Ulisses aproveitou o lançamento para fazer a doação de
dois exemplares de livros de sua
autoria- O Polaco e Saga dos
Polacos, para a biblioteca do
Senai, onde inclusive estudou e
trabalhou, na sua juventude.
Mais sobre o autor
Ex professor de fotojornalismo , acompanhou a primeira
turma de acadêmicos de Jornalismo da Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG), formados em 1989.
Ulisses Iarochinski também
é autor dos livros 'Saga dos
Polacos – a história da Polônia
e seus emigrantes no Brasil',

'Polaco – identidade cultural do
brasileiro descendente de imigrantes da Polônia', 'Revelando
o Contestado – imagens do
mais sangrento conflito social do
Brasil nas lentes do sueco Claro
Jansson', 'Escrevendo para falar
no rádio' e 'Cruz Machado –
lenda virou história'. No cinema,
já produziu e dirigiu mais de 15
documentários, sendo quatro
longas-metragens.
É
radialista, historiador,
ator e cineasta. Fez Eletricidade
no Senai – Telêmaco Borba,
Telecomunicações no antigo
CEFET–PR, jornalismo na Universidade Federal do Paraná,
especialização em rádio e TV
na Universidade Complutense
de Madrid – Espanha, e gestão
em trânsito na Universidade de
Linkoping – Suécia, além de
mestrado em Cultura e doutorado em História, na Uniwersytet Jagiellonski de Cracóvia,
Polônia.

PROGRAMA CAIUBI

Projeto de Proteção de
Nascente chega ao Iapará
Divulgação

Escola São Bento participou do projeto
Da Assessoria
Tibagi - Na última semana,
o Projeto de Proteção de Nascentes da Prefeitura de Tibagi,
através da Secretaria Municipal
Meio Ambiente (Sema) e departamento de Habitação, em parceria com a Emater, chegou até
o Assentamento Iapará. 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.
A gerente da Sema, Leri
Ribeiro, destaca que além da
construção da proteção de nascente, o dono do terreno recebeu
informações de como conservar
a benfeitoria. “Aconselhamos o
proprietário a fazer uma cerca
em volta, garantindo mais segurança. Esta é a proteção correta,
para não sujar água, evitando
que animais se aproximem e contaminem”, disse.
Desde o lançamento do projeto, já foram realizadas sete proteções em todo o município. Três
delas no Barreiro, duas na região
do Descalvado, uma no Rincão e
esta no Iapará.
Como é feito
Para receber a proteção, a
nascente primeiramente passa

Projeto já realizou
sete proteções
desde o início
por uma limpeza, que retira o
excesso de material, como raízes
e barro. Em seguida, é preparada uma solução com cimento
e terra para o reboco e calçamento com pedras irregulares
para que a água circule no meio
das pedras. Após isso, é feito
um dreno no fundo com um cano
maior, de 100 mm, dependendo
do volume que sai da água, que
será responsável pela limpeza da
mina. Um pouco acima desse
cano de limpeza está a captação
de água que será aproveitada
para a propriedade e, num nível
um pouco mais elevado, os canos
para o excesso de água que não
está sendo aproveitada. Todos
esses canos possuem telas para
evitar a entrada de insetos. No
ato de construir essa parede, na
parte mais alta, é fixado um cano
com tampa, que será aberto para
colocar cloro e fazer a desinfecção da mina.
Quem tem interesse em participar do programa ou conhecer
mais sobre ele, pode entrar em
contato com o Departamento de
Habitação.
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CONFLITO INTERNO NO MST

Integrante teve casa desmanchada
Divulgação

Homem
teria adquirido
casa no
acampamento
após se
cadrastrar junto
ao MST
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Um homem procurou a
reportagem do Página Um
News na sexta-feira (1),
para relatar que teve sua
casa desmanchada, no acampamento do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Sem
Terra (MST), da Fazenda
Capão do Cipó, (Acampamento Maria Rosa do
Contestado). Segundo Claudivino de Lima, na segunda
semana após a ocupação da
área ele construiu no local
um barraco de lona, e posteriormente, adquiriu uma
casa de madeira, porém, não
residia no local. Ele explicou
que por trabalhar com outra
atividade na zona urbana do
município, apenas pernoitava
esporadicamente em sua casa
no acampamento, e com freqüência, ajudava nas atividades. “Eu mantive plantas lá,
tirava guarita e quando não
podia, pagava para alguém
ficar no meu lugar, além
disso, pagava 20 reais por
mês de contribuição e por
algum tempo também, pagamos 60 reais, segundo eles,
para ajudar a pagar a conta

Meira, fala-se de fato na possibilidade de venda da casa,
e que inclusive, já existiam
pessoas interessadas.
Após ouvir Claudivino de
Lima e os citados áudios, a
reportagem entrou em contato
com Celio de Oliveira Meira.
Ele explicou que a casa foi
desmanchada por que o proprietário não cumpria com as
regras do acampamento. “A
gente tem as regras e normas do acampamento, e uma
delas, a principal, é a pessoa vir morar, plantar, cultivar, desenvolver a vida aqui.
Essa situação já ocorreu
com outras pessoas, vieram,
prometeram pra gente que
iriam morar, fizeram todos os
encaminhamentos, construíram a casa, mas não vieram
morar, aí fica vindo uma vez
na semana, uma vez a cada

APÓS LUTAS NA BÓSNIA

Rodrigo já fala em novos desafios
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O castrense Rodrigo Passos recém chegou da Bósnia e
Herzegovina, onde conquistou
o sexto lugar na categoria Low
Kicks, até 63,5 kg, lutando no
Campeonato Mundial de Kickboxing. O evento aconteceu
entre os dias 19 e 27 de outubro, e o lutador enfrentou dois
adversários, de nacionalidades
diferentes.
Sua primeira luta ocorreu
no dia 23, quando Rodrigo
venceu um canadense. Já no
segundo confronto o brasileiro enfrentou um lutador
croata, e acabou perdendo,
sendo eliminado do campeonato. “O campeonato tinha
aproximadamente 800 atletas
de 60 países diferentes. Só a
minha chave tinha 20 atletas, a
maioria da Europa, e pelo chaveamento, fiquei com o sexto
lugar, isso conta pontos para
o ranking mundial”, explica
Rodrigo.
Está foi a primeira competição de nível mundial da qual
Rodrigo Passos participou.
Ele avaliou o campeonato pelo
grau de dificuldade, graças à
qualidade dos atletas participantes. “Estamos falando de
uma competição muito difícil,
na verdade, a mais difícil do
calendário, apesar de serem
regras amadoras, alguns atletas têm grandes investimentos de seus países, por conta
disso, os melhores atletas
estavam lá”, destaca.
Para Rodrigo, sua participação no Campeonato
Mundial de Kickboxing foi um
divisor de águas em sua carreira, e inclusive, o lutador

15 dias, tocando a vida na
cidade, tranqüilo, e dando
um de oportunista para cima
da gente. Ligamos, falamos,
companheiro vem morar,
desenvolver, participar da
vida do acampamento, e a
pessoa não vem. Aí a coordenação entrou em contato
e disse: olha você não vai
mais fazer parte do acampamento, vamos dar baixa no
seu cadastro, você tem que
retirar a sua casa, ou autorizar vender [...] mas ele
não autorizou vender e não
apareceu ninguém para comprar também. A gente toma
decisões coletivas, com toda
comunidade, e decidimos
que ele deveria desmanchar a
casa e levar embora. O que
garante a terra é a pessoa vir
morar e cultivar nela, se não,
não tem lógica”, destacou.

“

Eu mantive
plantas lá,
tirava guarita
e quando não
podia, pagava
para alguém

Cadastro
Claudivino de Lima informou à reportagem que antes
mesmo de o Movimento
dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) ocupar a

Passos venceu um canadense e foi eliminado por um croata
já pensa em voltar à Europa,
onde considera ter muito que
aprender. A preparação a partir de agora é para participar
de um torneiro que será realizado em fevereiro, na Croácia.
“Antes eu era o atleta que já
tinha construído minha reputação aqui no Brasil, mas vi
que a nível mundial, tenho que
adotar outros estilos de treinamento, e outras maneiras
de construir minha carreira.
Foi uma experiência que vai
contribuir não só com a minha
vivência de atleta, mas também
como professor e treinador.
Agora farei o possível para voltar e para participar de novas
competições, não parou por
aqui”, enfatiza Passos.
Investimentos
Com a experiência de ter
feito sua primeira participa-

ção em um campeonato de
nível mundial, Rodrigo Passos
também traz para o Brasil sua
percepção e análise quanto à
diferença nos investimentos,
feitos no esporte aqui no país
em vizinhos das Américas,
com o que ocorre na Europa.
“A gente sempre soube que
o Brasil e as Américas ficam
atrás nessa questão de investimentos, mas agora pude ver
com meus próprios olhos. Na
Europa o desenvolvimento
e os investimentos feitos
no esporte e nos atletas em
geral são muito diferentes
daqui, assim como a forma
como é tratado o atleta. Aqui
no Brasil o governo e a nossa
cultura tratam esporte como
um salvador, já lá as pessoas
o tratam como uma forma
de viver, como um estilo de
vida”, finaliza.

possui histórico de trabalho
rural, que teria trabalhado
por mais de dez anos no
Centro de Treinamento para
Pecuaristas (CTP) de Castro.
Na segunda-feira (4), a
reportagem entrou em contato com a assessoria de
imprensa do INCRA, para
saber quais são todos os critérios para a aprovação deste
tipo de cadastro junto ao
órgão, porém, a responsável
por estas informações não
estava disponível para entrevistas.

ONLINE

Madeiras foram deixadas ao lado de fora do acampamento

de luz”, destacou.
Na sexta-feira (1) Claudivino teria sido informado
pelo coordenador do acampamento que sua casa havia
sido desfeita, e que as madeiras estavam do lado de fora
da Fazenda, disponíveis
para que fossem recolhidas.
Segundo Claudivino, em
seguida ele foi até o acampamento, mas foi impedido de
entrar para conversar com os
responsáveis. “Antes disso já
haviam me pedido para tirar
a casa de lá, e me falaram até
de propostas para a venda da
casa, mas eu não queria vender e nem tinha interesse em
sair de lá”, ressalta.
Em um áudio apresentado
por Claudivino, e segundo
ele enviado por mensagem
pelo coordenador do acampamento, Celio de Oliveira

Fazenda Capão do Cipó, ele
já havia se cadastrado junto
ao Instituto de Colonização
e Reforma Agrária (INCRA),
para se beneficiar em possíveis assentamentos que
pudessem ocorrer no município. Com a chegada dos integrantes do MST à Fazenda,
ele também teria conquistado
a aprovação de um cadastro
junto ao grupo, porém, este
segundo teria sido baixado
pela coordenação, conforme
cita Celio de Oliveira Meira.
Claudivino justificou os
cadastros, afirmando que

Procon de Castro participa
da 'Quinzena da Solução'
Divulgação

Resolução de reclamações contra operadoras de telefonia
Da Assessoria
O Procon de Castro realiza
entre os dias 1º e 15 de novembro, um mutirão online para
resolução de reclamações contra
operadoras de telefonia. A ação,
de iniciativa do Procon-PR e do
Procon de Castro acontecerá
exclusivamente pela internet, por
meio da plataforma de solução
de conflitos www.consumidor.
gov.br
De acordo com o diretor do
Procon, Thiago Maciel Ribas, as
reclamações contra operadoras
de telefonia e TV por assinatura são responsáveis pelo maior
número de atendimentos realizados no órgão diariamente. "Estas
duas modalidades de reclamação
são sem dúvida um transtorno
para os consumidores que não
conseguem solucionar os problemas diretamente com as empresas", disse.
Para participar da 'Quinzena

de Solução' online, basta o consumidor fazer seu registro na
plataforma www.consumidor.gov.
br para receber login e senha.
Em seguida, o consumidor escolherá a operadora e fará o relato
do seu problema, mencionando
protocolos anteriores, se houver.
Após finalizar o registro, a operadora tem o prazo de dez dias
para apresentar uma proposta ou
resposta para o consumidor.
No momento do preenchimento do registro, é imprescindível que o consumidor informe
corretamente número de telefones e e-mail para contato, pois
esses dados facilitarão o atendimento por parte das operadoras
participantes.
Terminado o prazo para
resposta do fornecedor, o
consumidor tem 20 dias para
avaliar o retorno dado. Participarão da 'Quinzena da Solução'
as operadoras TIM, Vivo Claro,
NETO e OI.

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

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

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

3232-5148

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.

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!

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.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender
com o resultado!

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

NEWS

Áries: Cuidado com planos
que parecem ser bons demais
para ser verdade. Clima de concorrência no trabalho, não confie
em qualquer um. Cuide da saúde
diminuindo o ritmo. Clima de mistério agita a paquera. Cor: creme.

Libra: Além da simpatia,
você também vai contar com muita
criatividade e bom humor para
encarar o serviço. Mas terá que
redobrar a atenção e o empenho
no final do expediente. Paquera
movimentada! Cor: preto.

Touro: Procure agir com
jogo de cintura e diplomacia ao
lidar com pessoas próximas.
Procure cuidar melhor da saúde
e fique longe dos exageros. Os
amigos podem dar uma ajuda na
paquera. Cor: azul.

Escorpião: Desavença com
familiar pode deixar o astral tenso.
No trabalho, seu lado prático se
destaca, mas cuidado com fofocas.
Seu jeito romântico e carinhoso
tem tudo para deixar o par ainda
mais apaixonado! Cor: vermelho.

Gêmeos: Será preciso um
esforço extra se quiser cumprir
suas obrigações, mas abordagem
diferente ajudará a render. Mostre
seu lado ambicioso e lute para chegar onde deseja. O casal poderá se
desentender. Cor: branco.

Sagitário: Os astros avisam
que uma pessoa mal-intencionada
pode se aproximar, portanto,
pense bem no que vai falar. Podem
surgir desafios na conquista, mas
você saberá como dar a volta por
cima. Cor: vermelho.

Câncer: Bom dia para cuidar
de assuntos ligados a dinheiro.
Podem surgir mudanças inesperadas, especialmente no trabalho, siga sua intuição para lidar
com isso. Há chance de reatar
com um ex-amor. Cor: preto.

Capricórnio: Bom momento
para se concentrar nas finanças e
buscar melhorar ganhos. Não se
envolva em um negócio sem avaliar
cada passo primeiro. Há chance
de se envolver em um lance passageiro se está só. Cor: branco.

Leão: A saúde pede um
pouco mais de atenção: preste
atenção no seu corpo. Na vida
amorosa, driblar o ciúme talvez
não seja tão fácil. Mas a paixão
promete pegar fogo na hora de
fazer as pazes! Cor: azul-claro.

Aquário: Habilidade de liderança estará em alta. Use o bomsenso e evite confrontos só para
mostrar que está sempre com
razão. Se está a fim de alguém,
não vai pensar duas vezes para
mostrar o que sente. Cor: roxo.

Virgem: Preste atenção para
não repassar informações erradas ou se envolver em confusão,
ok? As finanças pedem um pouco
mais de cautela. Mas talvez não
tenha tanta sorte se está a fim de
alguém. Cor: lilás.

Peixes: Sua sensibilidade
e religiosidade estarão mais
aguçadas. Não deixe que possíveis conflitos acabem com
a amizade. Se está de olho
em alguém, vale a pena Cor:
cinza.
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LOTE DE OURO

Civil realiza operação em Imbituva
Divulgação

Prejuízo total
aos cofres
públicos é
estimado
em até
R$ 500 mil

ACIDENTE NA PR-151

Condutor alcoolizado é
encaminhado á delegacia
Divulgação

Redação
Imbituva - A Polícia Civil
de Imbituva desencadeou na
manhã desta segunda-feira
(4), a Operação Lote de Ouro,
realizada conjuntamente com a
Divisão de Combate a Corrupção de Curitiba (DCCO).
Com apoio de policiais civis
da 13° SDP de Ponta Grossa,
estão sendo cumpridos sete
mandados na cidade de Imbituva,
sendo três de prisão temporária
e quatro de busca e apreensão,
inclusive nas dependências da
Prefeitura Municipal.
As investigações se inicia-

Operação teve apoio de policiais civis da 13º SDP de Ponta Grossa

ram há aproximadamente dois
meses, com o surgimento de
indícios da prática dos crimes
de falsidade ideológica, falsa
perícia, associação criminosa,
dentre outros.

VILA RIO BRANCO

Carro atropela
criança
Da Assessoria
De acordo com a Guarda
Municipal de Castro, uma
menina aparentando ter 12 anos
de idade foi atropelada na tarde
desta segunda-feira (4).
O acidente ocorreu por volta
das 14h50, em um cruzamento
na Vila Rio Branco.
De acordo com informações
apuradas preliminarmente, um
Toyota Corolla seguia pela Santos Dumont e ao entrar na Conselheiro Jesuíno, teria atingido
a garota. A vítima foi socorrida
pelo Siate do Corpo de Bombeiros e encaminhada à Unidade de
Pronto Atendimento (UPA). Ela
sofreu lesões sem nenhuma gravidade.

NO FERIADO

PR teve 65
acidentes e
seis mortos
em rodovias
estaduais
O fim de semana com o
feriado de Finados registrou 65
acidentes, com 69 feridos e seis
óbitos nas rodovias estaduais do
Paraná. O Batalhão de Polícia
Rodoviária realizou no período a
Operação Finados, que reforçou
o policiamento em toda a malha
rodoviária, desde a sexta-feira
(1) e até meia-noite de domingo
(3). O trabalho resultou em
mais de mil autuações lavradas
por infrações de trânsito e quatro prisões por embriaguez ao
volante.
Em comparação com o
mesmo feriado de 2018, que foi
mais longo, houve um aumento
de 18,8% nos acidentes (de 55
para 65), de 50% no número
de pessoas feridas (de 46 para
69) e de 50% nas mortes (de
4 para 6).
Fiscalização
A fiscalização intensa das
equipes rodoviárias policiais
focou a embriaguez ao volante
e o excesso de velocidade,
com abordagens a motoristas,
operações bloqueio, aplicação
de radares móveis em pontos
estratégicos e, também, testes
etilométricos. Além das quatro prisões por embriaguez ao
volante, houve 1.130 imagens
de radar e 1.043 autuações de
infração de trânsito.

De acordo com o delegado
responsável pelo caso, Luís
Gustavo Timossi, os pontapés
para as investigações foram
após a notícia de que estaria
ocorrendo uma fraude no pro-

Condutor perdeu o controle do carro e foi parar na canaleta

cedimento de desapropriação
de um imóvel para construção
de um centro de reabilitação
na cidade. O prejuízo total aos
cofres públicos é estimado em
até R$ 500.000,00.

FORTE IMPACTO

Da Redação
Na tarde de domingo (3),
um acidente foi registrado na
PR 151 Km 291+900m. O
condutor perdeu o controle do
carro e foi parar na canaleta,
a ocorrência foi atendida pela
Polícia Rodoviária e equipes da

CCR Rodonorte, que submeteram o condutor ao teste do
etilometro. Como o aparelho
acusou embriaguez, foi dada
voz de prisão ao motorista.
Ele ainda passou mal e foi
encaminhado para a UPA de
Castro, antes de ser levado a
delegacia.

EM PONTA GROSSA

Kombi e Siena se chocam na PR-151 PRF atendeu atropelamento
Divulgação

Da Redação

Na manhã desta segundafeira (4) ocorreu um acidente
no trevo de acesso a Castro,
perto da localidade de Santa
Leopoldina. A VW/Kombi de
uma empresa de segurança da
cidade se deslocava pela PR
151 quando um veículo Fiat/
Siena descia pela estrada da
Santa Leopoldina, invadindo
a pista. Com o impacto da
batida a Kombi tombou. Ninguém saiu ferido.

Com impacto da batida a Kombi tombou, ninguém saiu ferido

EM PONTA GROSSA

Mullher fica em coma após agressão
Ponta Grossa - Franciele
Gonçalves, 22 anos, está internada na Unidade de Tratamento
Intensivo (UTI) do Hospital Universitário Regional dos Campos
Gerais (HU-UEPG). A jovem
teria sido agredida pelo excompanheiro na noite do último
sábado (2) em Ponta Grossa - o
crime aconteceu na rua Lambari.
De acordo com amigos de
Franciele, ela sofreu AVC póstraumático causado por chutes
na cabeça. De acordo com a
assessoria do HU-UEPG, Franciele está na UTI e é considerada

Divulgação

Franciele Gonçalves, 22 anos
estável hemodinamicamente - ela
está sedada e entubada. Ainda
de acordo com o HU, a jovem

foi transferida pelo Samu do
Pronto Socorro Municipal ao
HU no domingo (3), por volta
das 17h30.
Crime causa comoção
nas redes sociais
Após o crime, amigos e familiares de Franciele tem usado as
redes sociais para prestar homenagens a jovem. “Prima, vai dar
tudo certo! Vamos orar muito por
você para que possa sair dessa!
Esse covarde que fez isso com
você vai pagar, vai demorar mas
Deus é mais”, escreveu uma das
internautas.

NO MARMELEIRO

Ameaça ex e filhos e vai preso
Nas primeiras horas de
sábado (2), a equipe da Guarda
Municipal se deslocou até a
localidade do Marmeleiro, onde
a solicitante S.A.C, 40 anos,
informou que seu ex-marido,
O.C.F de 53 anos, a ameaçava
e aos filhos de cinco, nove e 16

anos, correndo atrás dos mesmos com um facão, tendo estes
que se esconder no mato. A
vítima conseguiu pedir ajuda na
casa de um vizinho, até a chegada da equipe, a quem S.A.C.
relatou que contra o ex-marido
havia uma medida protetiva.

Encontrado na casa, o agressor
recebeu voz de prisão, sendo
necessário uso de algemas, conforme súmula vinculante 11 do
STF. Diante dos fatos, o homem
foi encaminhado à delegacia
de Polícia para procedimentos
cabíveis.

EM PALMEIRA

Desmatamento atinge 7 mil metros
Palmeira - Policiais ambientais do posto de Vila Velha
identificaram uma grande área
de desmatamento na cidade
de Palmeira, região dos Campos Gerais. Os danos atingem
quase 7 mil metros quadrados
de vegetação nativa, conforme
relato das autoridades.
O proprietário do terreno

Divulgação

Da Redação

foi autuado pela destruição de
vegetação nativa em 0,38 hectares de área considerada de
preservação permanente (próximo a córrego) e também pela
destruição de floresta por meio
de destoca (arrancar o toco de
árvores) numa área de 0,29
hectares.
Foram elaborados os autos

de infração ambiental e a área
foi embargada pelas autoridades. O caso foi repassado à
Polícia Civil para investigação.
A Polícia Ambiental informa
que as denúncias sobre crimes
ambientais devem ser feitas
através do telefone 181 ou pelo
e-mail
denunciaambiental@
pm.pr.gov.br.

Ponta Grossa - No sábado
(2), por volta das 19 horas no km
174+400 da BR 373 (Avenida
Souza Naves), a PRF atendeu um
atropelamento de pedestre. Conforme levantamento da equipe
policial, o condutor da motocicleta, um jovem de 23 anos,
sofreu apenas ferimentos leves.
A motocicleta Honda CG, placas
de Ponta Grossa, seguia sentido
bairro quando atropelou uma
pedestre que cruzava a rodovia.
A vítima, uma senhora de 46
anos, foi socorrida pelo SAMU e
encaminhada ao Hospital Regional
de Ponta Grossa com ferimentos
graves. Após prestar esclarecimentos e submeter-se ao teste do
bafômetro (resultado negativo), o

Condutor de 23 anos,
teve apenas ferimentos leves
condutor da motocicleta foi liberado no local.
* INFORMAÇÕES
PRF

E IMAGENS:

ABANDONO DE INCAPAZ

GM de Castro realiza
atendimento
Da Redação
Nas primeiras horas de
domingo (3), em patrulhamento
de rotina a equipe da Guarda
Municipal de Castro atendeu
uma ocorrência de abandono de
incapaz. Uma criança havia sido
deixada dentro de um veículo

pelos seus tios. Após quarenta
minutos do chamado e na presença do Conselho Tutelar, a tia
L.C.S disse que havia ido chamar
o marido no bar.
A tia, em estado de embriaguez, foi encaminhada à delegacia
de polícia e a criança foi levada
para casa pelo Conselho Tutelar.

DURANTE ABORDAGEM

PM de Tibagi apreende
0,9 g de maconha
Da Redação
Tibagi - A Polícia Militar
de Tibagi apreendeu na tarde
deste domingo (3), 0,9 gramas
de maconha, durante abordagem a um veículo VW Parati, na
Avenida Manoel das Dores. No
carro, além do condutor, também estavam duas mulheres.

Em busca pessoal, foi encontrada dentro de uma carteira de
cigarro, que estava com uma
das mulheres, uma bucha de
substância análoga a maconha.
O condutor assumiu a propriedade da droga e todos foram
encaminhados para a delegacia
de Tibagi para as providências
cabíveis.

NO ALVORADA

Mulher tem surto psicótico
A equipe da Guarda Municipal foi solicitada para dar
apoio ao Samu, no Jardim Alvorada, aonde uma mulher estava
em surto psicótico e ameaçava
populares, assim como à equipe

do Samu. No local a Guarda
Municipal fez uso de um disparo
eletroincapacitante da spark para
conte-la, logo em seguida, a
mulher foi encaminhada ao Upa
para ser medicada.
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'Assim como os pássaros, precisamos aprender a superar os desafios que nos
são apresentados, para alçarmos voos mais altos. ' Dirk Wolter
Divulgação

Dia 11 de
novembro, a
professora e
poetiza
Cleotilde
Mainardes
Carneiro será
alvo de flores,
mimos e
muitas
mensagens
pela estreia de
idade nova.
Parabéns!

Parabéns
Divulgação

Divulgação

Em tempo de parabenizar Patrícia Barros de Oliveira
pelo aniversário. Na foto a aniversariante ao lado
do marido, o secretário Estadual de Infraestrutura
e Logística, Sandro Alex Cruz de Oliveira,. Parabéns!

Dia 10 de novembro, o Coronel Marco Aurélio Paredes
Czerwonka recebe muitas felicitações de aniversário. No
registro ao lado de sua esposa Linda. Muitas felicidades!
Divulgação

Dia 5 de novembro é dia de parabenizar a escritora
e professora Luísa Cristina dos Santos Fontes, da
Academia de Letras dos Campos Gerais, por mais um
aniversário natalício. Ela ministrou brilhante palestra
intitulada “Abismo de Rosas”, dia 25 de outubro, na
Biblioteca Pública Municipal Professor Bruno Enei. A
atividade integrou a Festa Literária da Biblioteca Pública do
Paraná, FLIBI Paraná, que nesta terceira edição discutiu a
trajetória literária do escritor Dalton Trevisan. Parabéns!

BRIBLIOTECA REALIZA ATIVIDADES

Divulgação

André Luis
Carneiro
recebendo
cumprimentos
de aniversário.
Parabéns!

Divulgação

Cristina Ribeiro
Saraiva festeja
idade nova nesta
quarta-feira (6) e
com uma animada
festa a fantasias
na Miu Miu. A festa
será também de
despedida de
Cristina que está
de mudança de
cidade, após o seu
marido Coronel
Daniel Moreira
Marques transferir
o comando do
13º Batalhão de
Infantaria Blindado
(13º BIB). Parabéns!

Dias 04 a 06 de novembro, a Biblioteca Municipal Professor Bruno Enei realiza uma série de atividades em comemoração ao seu 79° aniversário.
A programação inclui o curso 'A Biblioteca Pública
e a Mediação da Leitura', que traz oficinas, batepapos e rodas de leitura.

07/11

05/11

Renata Tomadon
Bart Janssen
Eros Danilo Araujo
(Telêmaco Borba)
Joseane Berti Torres
Kamile Dantas
Karoline Hashiguchi
Alexandre Hubert

Ana Claudia Gomes
Alexandra Schell Bastos
Roseli Maria Bongestabs

06/11

Aline Toniolo
Helton Luiz Araújo
Rodolfo Lopes Pereira

28 de novembro

Inicia venda de ingressos
para Gusttavo Lima
O cantor Gusttavo Lima
acaba de confirmar o show
'Embaixador in Ponta Grossa'.
A apresentação, que ocorrerá no
Pavilhão do Centro de Eventos,
está agendada para o dia 28 de
novembro (quinta-feira) e tem
a assinatura de da LG, X9 e
Versuz Produções. Os portões
serão abertos às 20h30 e o
cantor subirá ao palco às 23
horas.
No dia 31 de outubro iniciaram as vendas de ingressos.
Eles poderão ser adquiridos em
uma loja exclusiva no primeiro

piso do Shopping Palladium de
Ponta Grossa (Rua Ermelino
de Leão, 703, Olarias), Posto
Contorno 24 horas da Avenida
Balduíno Taques e Barbaridade. Pela internet no site www.
minhaentrada.com.br.
Preservando sua origem e
raízes simples, Gusttavo Lima
segue com a bagagem de quem
domina a arte de compor, tocar
e cantar, conquistando cada vez
mais seu espaço. Entre os últimos hits do artista estão 'Milu'
e 'Quem Traiu Levou'.
Divulgação

Gusttavo Lima promete casa cheia

