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pacientes diagnosticados com sarampo recebem alta
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NO ESTACIONAMENTO DO supermercado PRIOTTO

PM é baleado em assalto a malote
Divulgação

Forças de segurança de
Castro realizaram durante toda
a tarde e noite de segundafeira (11), patrulhamentos para
tentar prender os autores da tentativa de assalto ao Cabo da PM
da Reserva, Sedineu Bueno da
Luz, que levaria até uma agência
bancária de Castro o malote
de dinheiro do Supermercado
Priotto, localizado na Avenida
Doutor Ronie Cardoso.
A ação aconteceu por volta
das 14h35 dessa segunda-feira
(11), quando Sedineu já se
posicionava para abrir a porta

de sua caminhonete, sendo
surpreendido por dois homens
que o aguardavam no interior
de uma Nissan Livina, estacionada ao lado.
Em entrevista ao Página
Um News, tenente Muleta,
da 3ª Cia da PM, disse que
Sedineu estava consciente e
conversava bem. Que a princípio, o disparo pegou no ombro
e ficou alojado na mandíbula.
Que seria encaminhado à Santa
Casa de Misericórdia, em Ponta
Grossa, em razão do projétil ter
página 7
ficado alojado.

Divulgação

45 ESCOLAS

Cerimônia
de abertura
marca início
do 32º Jeca

Carro abandonado pelos ladrões tinha alerta de furto desde outubro

Cães sem novo local, voltam para abrigo antigo
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Divulgação

Aline intermedia US$ 1 bi
em aporte dos chineses
Um bilhão de dólares é o valor que um grupo de empresários,
representantes de empresas chinesas, estão dispostos a investir na
área de saneamento, infraestrutura e energia limpa no estado. O
grupo de representantes está cumprindo agenda no Brasil junto a
parlamentar Aline Sleutjes que, no início desse ano, manteve contato
com as empresas durante missão pela Ásia. Na quinta-feira (7), a
comitiva chinesa e a deputada paranaense estiveram reunidas com
o Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e com o secretário
página 3
do Ministério da Economia, Diogo Mac.		

EM SÃO PAULO

Governador
ganha elogios

Divulgação

jeca iniciou no domingo

INFRAESTRUTURA

"O governador Ratinho Junior
surpreende o Brasil inteiro por
estar na contramão e espantar a
crise no Paraná, o que é muito
bom para o Brasil". A frase é do
ex-senador Heráclito Fortes, conselheiro da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP). página 3

Obras avançam
em Tibagi

Marcos Bertolini, nonononononononon
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POVOS TRADICIONAIS SE APRESENTARAM
Divulgação

Divulgação

GOVERNADOR Ratinho Junior

Cerca de duas mil pessoas prestigiaram no domingo
(10), à tarde, a abertura da
32ª edição dos Jogos Estudantis de Castro (JECA), no
Ginásio de Esportes Padre
José Pagnacco. A cerimônia
contou com a presença de
representante das 45 escolas e colégios municipais e
estaduais.
página 5

Diversidade de culturas foi o ponto alto

Mais de 10 mil pessoas circularam pela Praça Marechal Floriano Peixoto nos três dias de realização do 2º Encontro de Tradições,
em Palmeira. Além dos moradores locais, turistas de várias regiões
do Paraná estiveram no município apreciando os talentos. Apresentações como Congada, Fandango, Boi de Mamão, música afro,
danças indígenas, ucranianas, japonesas, além de outras atrações,
página 4
encantaram a todos.

Web série mostra cases de sucesso
apoiados pelo BRDE no Paraná
Um agricultor paranaense que investe na
criação de peixes em cativeiro, uma empresa de tecnologia que desenvolve sistemas
inovadores e um hotel que recebe hóspedes
que não tinham onde ficar em uma cidade
do interior do Paraná. Três cases de sucesso
que traduzem o espírito dos projetos apoiados pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), e começaram a
ser apresentados ao grande público a partir
de novembro.
Os personagens fazem parte do projeto Realizadores, uma websérie que começou a ser
produzida no mês de julho envolvendo as áreas
de planejamento e comunicação do banco. A
produtora de vídeo contratada percorreu mais

de 5 mil quilômetros para colher imagens e
depoimentos de quem mudou de patamar a
partir da parceria do BRDE. São 30 horas de
gravações que foram resumidas em nove
vídeos com um minuto de duração. O conteúdo
vai ser exibido em rede nacional através do
canal Globonews, disponibilizado no Youtube
e redes sociais do banco.
O projeto tem duração de dois meses e
prevê nove histórias de empreendedores três de cada estado. Mas, segundo a área de
comunicação do BRDE, pode ter continuidade em 2020, sempre com a intenção de
retratar o dinamismo empresarial do Sul e
servir de inspiração para quem pretende
empreender ou ampliar os negócios.
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EDITORIAL

Um medo constante
Da invasão adiante
O preconceito doravante
Da piada insistente.
O toque retal
Da forma correta
A entrada que desconserta
Que poderá salvar a vida
Incerta.
A bolinha que prende
A circulação
Ela cresce, cresce…
Com insistência.
Até que em uma tarde
O juízo arde !
Em uma operação
Sem solução…
Tudo isso
Porque um homem
Grandão
Tem medo de fazer
Um teste
Que salvará sua vida
Te livrando de preocupação.

R$ 1 BILHÃO
A deputada federal Aline Sleutjes (PSL-PR) mantém a sua agenda cheia, mesmo às vésperas de passar por uma cirurgia complicada. Na quinta-feira (7),
ela se sentava ao lado do Ministro do Meio Ambiente
Ricardo Salles e junto uma comitiva da China, realizava tratativas para viabilizar US$1 bilhão de dólares
em investimentos estrangeiros nas áreas de saneamento e energia renovável. A reunião foi mediada
pela deputada e pelo empresário Rodrigo Veloso,
protagonista de uma das importantes relações
comerciais construídas pela deputada paranaense na
Missão à China. Ganhando holofotes e com um bom
trânsito junto a alta cúpula do governo federal, Aline
se projeta em Brasília, mas com um olho em Castro
e nos Campos Gerais.

MARCELO DE OLIVEIRA SOUZA

O poder de quem
Paraná Turismo participou tem caneta cheia
* Gaudêncio Torquato
da Festuris Gramado 2019 O presidencialismo de coa- sistema presidencialista tem que

ACONTECEU

Sandro A.
Carrilho
FESTURIS
Ao lado do estande do
Rio Grande do Sul, o do
Paraná estava em local estratégico na Festuris 2019.
Apresentando três vídeos
em um grande painel de led,
aleatoriamente, quem foi à
Feira Internacional de Gramado pode conhecer não só
a potencialidade da capital
do estado, como também a
do interior. O Página Um
marcou presença no evento
e considerou o receptivo dos
paranaenses excelente. O
que ficou a desejar, comparado a estados muito menores, foi o material impresso
de divulgação. Fraquíssimo!

FOCO
Com agenda cheia todos
os dias, a deputada federal
Aline Sleutjes (PSL-PR) não
quer saber de eleições municipais. Não neste ano. Todo
o seu foco está voltado para
Brasília em 2019, mas sabe
ela que, em 2020, vai ser
vital para a continuidade de
sua carreira política, eleger
prefeitos e também ganhar
em casa. Antes, porém, ela
tem uma preocupação a mais
que não pode ser adiada.
Passará por uma cirurgia
nessa quarta-feira (13), em
Curitiba.
DE LÁ, PARA CÁ
O prefeito municipal que
recentemente mostrou preocupação com os animais, pelo
menos os que tem donos, ao
criar o 'Parcão' no Parque
Lacustre, deveria dar atenção
também para os 23 animais
tirados do Centro de Zoonoses e levados para um novo
abrigo. Sem donos, eles estariam em local inadequado.

SARAMPO
Já receberam alta os dois
pacientes que haviam contraído sarampo no município de
Castro. Eles permaneceram
internados, após serem diagnosticados com o vírus, há
cerca de duas semanas, revelou a secretária Municipal de
Saúde, Lídia Kravutschke

A Paraná Turismo esteve
presente na Festuris Gramado – Feira Internacional de Turismo em sua 31ª edição, que
começou na sexta-feira (7), e
terminou neste domingo (10). A
Paraná Turismo teve um estande
compartilhado com o Instituto
Municipal de Turismo de Curitiba de 42 metros, em um dos
principais locais do complexo.
O diretor técnico Rafael Andreguetto, a coordenadora de
feiras e eventos Vânia Climinacio e o assessor técnico Álvaro
Pavanelli, representaram a Paraná Turismo neste importante
evento do Trade com informações, e assessoramento sobre o
segmento no estado. “A Paraná
Turismo volta a ser protagonista
numa importante Feira com estande próprio, isso demonstra
a preocupação e o interesse do
governo em relação ao Turismo.
São várias ações, como o Voe
Paraná, a TV Paraná Turismo,
a concessão do parque estadual
de Vila Velha, a elaboração de
materiais relacionados as atrações turísticas, tudo isso tem
gerado muitos elogios ao Estado, pelas iniciativas relacionadas ao segmento”, disse Rafael
Andreguetto.
A feira ocupou 25 mil me-

tros quadrados, no Serra Park
em Gramado, e é considerada
pelo trade a mais efetiva plataforma de negócios da América
do Sul, sendo a segunda maior
em tamanho.
Nesta edição o festival reuniu 17 mil participantes e mais
de 2.700 marcas expositoras.
Dos participantes, 11 mil são
visitantes profissionais e mais de
mil vem de destinos internacionais. Após dois dias de network,
capacitações e negócios.
A Feira de Negócios é segmentada e reuniu as principais
tendências do turismo, atualmente o Festuris conta com
os espaços: Espaço Business;
Espaço Luxury; Espaço Tech e
Corporativo; Sustentabilidade e
Acessibilidade; Espaço Boutique; Espaço LGBT; Espaço Entretenimento; Espaço Wedding;
Espaço Gastronomia e Espaço
Cultural e Religioso.
Contando com diversos
painéis de conhecimento, é um
canal aberto de diálogo com o
público, profissionais do turismo, agentes de viagens, representantes de destinos turísticos,
empreendedores, órgãos oficiais
de turismo, estudantes e universidades, além de todos interessados em conteúdo.
Divulgação

Divulgação

Com a demolição do Centro de Zoonoses, que dará lugar a nova
rodoviária, os chamados 'cães sem dono' foram transferidos para um
novo espaço. O problema é que o local, provisório, está sendo considerado inadequado para os 23 animais. Talvez por serem 'vira-latas', a
questão não seria problema na visão das autoridades.
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lizão no Brasil terá vida longa?
A interrogação leva em conta
a propensão do atual governo
em manter certa distância dos
representantes políticos temendo
pressão por espaços e cargos na
estrutura. A esfera parlamentar,
observa-se, quer ganhar proeminência e maior independência do Executivo. Aliás, nessa
direção age o presidente da
Câmara, Rodrigo Maia, ao procurar impor a pauta dos deputados e levar adiante um avançado
programa reformista.
Há uma premissa verdadeira,
mas desprezada pelo presidente
Bolsonaro: “quanto mais extensa
a aliança em torno do Executivo,
maior a probabilidade do governante administrar sismos nas
frentes congressuais e garantir
a governabilidade”. Siglas e blocos, sob essa ideia, teriam largo
espaço na condução do País.
Essa relação de troca tem sido
medida histórica do equilíbrio
entre os dois Poderes. O presidencialismo de coalizão alimenta-se da base política e esta come
do seu pasto para engordar. Mas
Bolsonaro considera essa hipótese como “velha política”.
O presidencialismo mitigado, ou um parlamentarismo
à moda francesa, até foi tentado
pelo presidente Michel Temer,
que, de certa forma, governou
com o Parlamento. Mas o DNA
do presidencialismo está bem
presente em nossa cultura política. A semente presidencialista
viceja em todos os espaços. O
termo presidente faz ecoar grandeza, forma associação com a
aura do Todo-Poderoso, com as
vestes do monarca, com a caneta
do homem que tem influência,
poder de mandar e desmandar.
Até no futebol o presidente é o
mandachuva. O chiste é conhecido: como o ato mais importante da partida de futebol, o
pênalti deveria ser cobrado pelo
presidente.
O culto à figura do presidente e, por extensão, a outros
atores com o poder da caneta faz
parte da glorificação em torno
do Poder Executivo. Tronco do
patrimonialismo ibérico. Herdamos da monarquia os ritos da
Corte: admiração, bajulação,
respeito e mesuras, incluindo o
beija-mão.
O sociólogo francês Maurice
Duverger defende a tese de que
o gosto latino-americano pelo

redacao@paginaum.com
luana.m.dias@hotmail.com

NEGÓCIOS
sandrocarrilho@paginaum.com
comercial@paginaum.com

FINANCEIRO
financeiro@paginaum.com

* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Terça
12/11

Clima

Temperatura

Umidade

21 ºC
15 ºC

94%
68%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Quarta
13/11

23

ºC

15 ºC

93%
67%

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

Quinta
14/11

REDAÇÃO

ver com o aparato monárquico
na região. O vasto e milenar
Império Inca, com seus grandes
caciques, e depois o poderio
espanhol, com seus reis, vicereis, conquistadores, aventureiros e corregedores, plasmaram
a inclinação por regimes de
caráter autocrático.
O presidencialismo por estas
plagas agrega uma dose de autocracia. Já o parlamentarismo que
vicejou na Europa se inspirou na
ideologia liberal da Revolução
Francesa, cujo alvo era a derrubada do soberano. Isso explica
a frieza europeia ante o modelo
presidencialista. A disposição
monocrática de exercer o poder
vem, no Brasil, desde 1824,
quando a Constituição atribuiu a
chefia do Executivo ao imperador.
A adoção do presidencialismo, na
Carta de 1891 – que absorveu
princípios da Carta americana
de 1787 –, só foi interrompida
no interregno de 1961 a 1963,
quando o País passou por ligeira
experiência parlamentarista.
Assim, o presidencialismo se
eleva ao altar mais alto da cultura política. O poder que dele
emana impregna a figura do
mandatário, elevado à condição
de protetor, benemérito. Essa
imagem ganha tintas fortes no
desenho de nossa cidadania. De
acordo com o traçado do sociólogo Thomas Marshall, os ingleses construíram sua cidadania
abrindo, primeiro, a porta das
liberdades civis, depois, a dos
direitos políticos e, por fim, a
dos direitos sociais. Entre nós,
os direitos sociais precederam
os outros. A densa legislação
social (benefícios trabalhistas e
previdenciários) foi implantada
entre 1930 e 1945, no ciclo
de castração de direitos civis e
políticos.
Portanto, o civismo e o sentimento de participação ficaram
adormecidos por muito tempo no
colchão dos benefícios sociais.
Imaginar que o parlamentarismo
terá chance só mesmo ante uma
ruptura mais acentuada entre
o Executivo e o Legislativo. E
com a aprovação popular. Por
enquanto, temos de conviver
mesmo com o fardão presidencialista.

22 ºC
15 ºC

96%
83%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 11/11/2019
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INVESTIMENTO CHINÊS NO BRASIL

Aline intermedia negócios de US$ 1 bi
Divulgação

PATO BRANCO
O governador Ratinho Junior transfere hoje a sede do
Governo do Estado para Pato Branco, no Sudoeste do Paraná.
A interiorização é mais um sinal de prestígio do chefe da Casa
Civil, Guto Silva. O governador, o vice-governador Darci Piana,
secretários estaduais e diretores de empresas e autarquias despacharão do local até amanhã (quarta-feira, 13). A transferência ocorre durante a IV Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação
– Inventum.
Divulgação / Alep

Deputada Aline Sleutjes sentou-se ao lado do ministro Ricardo Salles, durante encontro

Tecnologia e
investimentos
estrangeiros
serão de grande
valia, diz Aline
Da Redação
Um bilhão de dólares e
inúmeras possibilidades de
melhorias para o Paraná. Esse
é o valor que um grupo de
empresários, representantes
de empresas chinesas, estão
dispostos a investir na área

de saneamento, infraestrutura
e energia limpa no estado. O
grupo de representantes está
cumprindo agenda no Brasil
junto a parlamentar Aline Sleutjes que, no início desse ano,
manteve contato com as empresas durante missão pela Ásia.
Na quinta-feira (7) a
comitiva chinesa e a deputada
paranaense estiveram reunidas com o Ministro do Meio
Ambiente, Ricardo Salles, e
com o secretário do Ministério da Economia, Diogo Mac,
para tratar sobre a viabilidade do aporte financeiro no
país. Um dos representantes

PARA JOVENS CARENTES

Governo quer
abrir 20 mil vagas
de emprego
O
governador
Carlos
Massa Ratinho Junior anunciou na segunda-feira (11) a
criação do programa Cartão
Futuro para incentivar a abertura de vagas de trabalho para
20 mil jovens de 14 a 18 anos
em situação de vulnerabilidade
social. “É uma iniciativa para
dar a primeira oportunidade de
emprego para pessoas que têm
dificuldades de colocação no
mercado de trabalho”, afirma
o governador.
Um dos objetivos do programa é incentivar as micro e
pequenas empresas a contratar aprendizes. Para isso, o
Governo do Estado vai subsidiar parte dos vencimentos,
com recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza.
Com o mesmo mecanismo,
a administração estadual vai
estimular as grandes empresas
a abrir novas oportunidades
para jovens. A medida será trabalhada mesmo junto às companhias que já cumprem a cota
estabelecida por lei federal.
O programa Cartão Futuro
será administrado pela Secretaria da Justiça, Trabalho e
Família, que está finalizando a
regulamentação da medida. “É
uma iniciativa que abre novas
possibilidades para meninos e
meninas que buscam a chance
de um futuro melhor. Com o
estímulo do Estado, acreditamos que os empresários ficarão
sensíveis a esta ideia”, afirma
o secretário Ney Leprevost.
Leprevost explica que a
determinação do governador é
para que a pasta contribua de
todas as formas para ampliar
as oportunidades de trabalho
no Paraná, seja por meio de
qualificação ou intermediação
de mão de obra. “O Paraná
já se destaca na geração de
empregos formais, com 60 mil
vagas abertas neste ano e o
nosso objetivo é ampliar esses
resultados”, afirma o secretário.

do Comitiva, Rodrigo Veloso,
frisou que as vantagens ao
Paraná e ao Brasil vão além
dos
valores
financeiros.
“Além dos dinheiro investido,
será um gigantesco ganho
para o país ter acesso a uma
tecnologia de ponta como a
chinesa”.
A deputada Aline comemora a possibilidade de um
investimento
estrangeiro

Aline acompanha
comitiva
chinesa ao Brasil

dessa magnitude no Paraná e
classifica como determinante
o papel da missão pela Ásia
para que a China escolhesse
o Brasil para receber os valores. “Na época, a missão foi
questionada. Hoje, depois
de muito trabalho, os frutos
estão aparecendo. Já exportamos, como nunca antes, carne
para a China. Agora teremos
a oportunidade de contar com
investimentos e intercâmbio
de tecnologia. Nossa missão
foi um sucesso e isso é cada
vez mais claro”, finalizou.
*Com Assessoria

PELO 'PROGRAMA MAIS CIDADES'

Blum assina liberação para uma van
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O prefeito
Osmar Blum (PSD) participou na segunda-feira (11), no
Palácio Iguaçu, de solenidade
com o Chefe da Casa Civil,
Guto Silva e com o deputado
estadual e líder do Governo,
Hussein Bakri (PSD), onde
assinaram a liberação de recursos para o município adquirir
uma Van 0km, através do Programa Mais Cidades.
Além de Carambeí, mais
33 municípios de todas as
regiões do estado foram beneficiados por meio do programa
que conta com um total de R$
351 milhões, oriundos de economias feitas ao longo do ano
pelo Governo do Estado e pela
Assembleia Legislativa.
“Num primeiro momento,
apertarmos o cinto com a redução de secretarias, a entrega de
aeronaves alugadas, o congelamento de salários do primeiro
escalão. Com essa economia,
agora estamos podendo transferir recursos aos 399 municípios do Paraná. E o deputado
Hussein tem sido um parceiro

Hussein Bakri, Osmar Blum e Guto Silva em Curtiba

Prefeito Osmar Blum
esteve em Curitiba
assinando a liberação
importante para podermos
estar aqui hoje anunciando a
liberação desses investimentos, enquanto vemos outros
estados do país em grande
dificuldade financeira”, disse o
Secretário Guto Silva.
“Ao longo dos primeiros
meses de gestão, o Governa-

dor Ratinho Junior promoveu
economias significativas enxugando a máquina, de forma a
permitir a liberação de recursos
e investimentos aos municípios
ainda neste ano. Com o apoio
da Assembleia, que também
vem cortando gastos, temos
hoje a felicidade de autorizar
a destinação de verbas importantes para a vida da população de mais de 30 municípios.
É o Governo fazendo a diferença no dia a dia dos mais de
11 milhões de paranaenses”,
afirmou Hussein Bakri.

PESOS PESADOS DA POLÍTICA ENALTECEM

Governador ganha elogios em SP
"O governador Ratinho Junior
surpreende o Brasil inteiro por
estar na contramão e espantar a
crise no Paraná, o que é muito
bom para o Brasil". A frase do
ex-senador Heráclito Fortes, conselheiro da Associação Comercial
de São Paulo (ACSP), demonstra que o governador paranaense
está surpreendendo quem o ouve
falar sobre o Paraná. A ACSP
foi palco de uma apresentação
do mandatário paranaense, que
mostrou aos conselheiros da
instituição paulista os potenciais
de seu estado. “O senhor é um
governador com o farol alto, no
momento em que no Brasil só se
discute o curto prazo”, disse o ex-

Divulgação

Ratinho Junior tem atuação
destacada na ACSP

deputado e também conselheiro
de Itaipu, José Carlos Aleluia. O
ex-governador gaúcho, Germano
Rigotto, elogiou a visão, a capacidade administrativa e de articulação do governante paranaense
“Esse processo de pacificação
política do Paraná é algo para
ser elogiado”, disse. “É uma
figura muito rara no quadro político nacional. É um administrador público de resultado e que se
comunica muito bem. É impossível pensar que sua ação política
fique restrita ao Paraná”, destacou o cientista político Rubens
Figueiredo que sugeriu a Ratinho
Junior maior inserção no debate
político nacional.

CONSTITUINTE
O deputado Ricardo Barros (PP) defende que somente
uma Assembleia Constituinte
poderia alterar a presunção
da inocência. Segundo ele, é
uma cláusula pétrea da Constituição e não pode ser modificada por lei ou por emenda
constitucional. A Constituinte
é o caminho para incluir a
prisão em segunda instância
na legislação com segurança
jurídica.
SÓ ESSE CAMINHO
“Se queremos mudar o
trânsito em julgado, temos
que resolver da maneira correta. Só uma assembleia
pode decidir sobre a prisão
em segunda instância e por
isso vou propor uma emenda
à Constituição estabelecendo
um plebiscito, para que a
população autorize uma nova
Assembleia Nacional Constituinte. A Assembleia Constituinte decidirá o assunto da
prisão em segunda instância
com a segurança jurídica
necessária”, diz Barros.
CANDIDATO
O empresário Phelipe
Mansur decidiu disputar a prefeitura de Foz do Iguaçu nas
eleições municipais de outubro
de 2020. Mansur está filiado
ao PSDB, mas deve buscar
outro partido, o que só deve
ocorrer depois da movimentação política do atual prefeito
Chico Brasileiro (PSD).
MDB MULHER
A
vereadora Noemia
Rocha foi eleita presidente do
MDB Mulher do Paraná. Sua
missão: organizar as mulheres medebistas, candidatas
a prefeita e a vereadora, nas
eleições de 2020. Na chapa
proporcional (a vereador),
30% dos candidatos tem
ser mulheres que receberam
ainda 30% da verba do fundo
partidário para campanha. É
o que diz a lei eleitoral.
SÓ VOU OLHAR
O governador Ratinho
Junior não deve participar, ou
apoiar qualquer candidato, nas
eleições municipais de 2020,
principalmente nas grandes
cidades. Ratinho Junior deve
esperar das eleições e depois
definir o quadro político para
2020 - quando serão eleitos
os deputados estaduais e federais, um senador por Estado,
governadores e presidente da
República.
SEGUNDA INSTÂNCIA
Os deputados Felipe Francischini (PSL), presidente da
CCJ, e Pedro Lupion (DEM),
vice-líder do Governo, articulam para colocar em votação a
PEC 470 que trata da prisão

em segunda instância. “Os
brasileiros de bem querem e
esperam isso”, diz Lupion.
Francischini deve colocar a
OEC em votação nesta terçafeira, 12, na CCJ da Câmara
dos Deputados.
TRÊS EM FOZ
Os presidentes David
Alcolumbre (DEM-AP), do
Senado; Dias Toffoli (STF) e
Rodrigo Maia (DEM-RJ), da
Câmara dos Deputados, abriram ontem, em Foz do Iguaçu,
da abertura do 1º Congresso
Internacional dos Tribunais de
Contas.
SEM CRISE
“O Judiciário e a Justiça
são feitos para a pacificação
social. Se alguém quer se valer
da Justiça para uma luta social,
não vai conseguir. A Justiça
não tolerará uma crise institucional e saberá agir a tempo e
a hora”, afirma Toffoli.
VAZOU PESQUISA
A menos de um ano, mais
uma pesquisa mostra um quadro indefinido na disputa de
segundo turno com o atual
prefeito Rafael Greca (DEM)
em Curitiba. No levantamento,
Greca aparece na frente com
22,5% das intenções de voto,
seguido por Ney Leprevost
(PSD), com 14,8%; Gustavo
Fruet (PDT), com 13,8%; e
Delegado Francischini (PSL),
com 11,1% A margem de erro
de 3% sinaliza um segundo
turno entre Greca - líder isolado com mais de 10 pontos
de vantagem - contra Ney,
Fruet ou Francischini.
MAIS PONTUADOS
As pesquisas, sem registro
eleitoral, podem ser feitas até
o final deste ano. Na de Curitiba, pontuaram ainda Luciano
Ducci (PSB), com 6%; Christiane Yared (PL), 5,7%; Tadeu
Veneri (PT), 2,9%; Luizão
Goulart (Republicanos), 2,5%;
João Arruda (MDB), 2,4%;
Maria Victória (PP), 2,1%;
Eduardo Pimentel (PSDB),
1,7%; Zé Boni (PTC), 0,3%.
Não sabe, não responderam e
nenhum somaram 14,1%.
INTELIGÊNCIA
INTEGRADA
A equipe de Sergio Moro
acaba de colocar para rodar
uma plataforma que deve reunir em um só sistema os dados
de inteligência das polícias de
países do Mercosul (Argentina,
Brasil, Paraguai e Uruguai)
sobre criminosos presos. O
objetivo é reforçar o combate
ao crime organizado transnacional e dar agilidade ao intercâmbio de informações.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

4

TERÇA-FEIRA, 12 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019

EM TIBAGI

Obras de mais de R$ 5,2 mi avançam
Divulgação

Vias vem
recebendo
sinalização
horizontal
desde sábado
Da Assessoria
Tibagi - Duas grandes
obras de infraestrutura no
município, nas ruas Frei Gaudêncio e Ernesto Kugler, que
juntas, representam mais de
R$ 5,2 milhões, entram em
fase final neste mês. Com os
serviços complementares de
drenagem na Avenida Manoel
das Dores, de uma ligação da
tubulação da Rua Machadinho,
e sinalização horizontal, as
obras avançam em mais uma

600 atletas
já competem
no JECAR
em Carambeí
Carambeí - Iniciou na segundafeira (11), a 17ª edição dos Jogos
Estudantis de Carambeí (JECAR),
este ano com 600 atletas de dez
instituições de ensino do município,
em disputas acontecendo no Ginásio da Frísia e na Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão (SERP).
Os primeiros confrontos foram no
futsal, mas a partir do dia 13 já inicia as novas fases da competição.
O JECAR, realizado pela
Secretaria Municipal de Esportes,
conta também com mini voleibol,
mini handebol, queimada, xadrez,
dama, tria e ainda atletismo com
lançamento de pelotas e corrida
60 metros rasos.
Os jogos com as escolas
municipais e das particulares Elo
Sagrado e Evangélica de Carambeí, além da Casa Padre Theodorus Kopp, seguem até dia 22.

Tibagi terá
programação
cultural intensa
Tibagi - Com a chegada do
fim de ano, a Prefeitura de Tibagi
está montando uma intensa programação cultural, com eventos
para toda a família. Apenas neste
mês de novembro, estão agendadas a 2° Edição do Festival de
Food Trucks, celebração do dia
Consciência Negra, exposição de
animais empalhados, trazidos pela
Força Verde, lançamento do livro
'Patrimônio Geológico', de Antônio
Licardo e apresentações culturais.
Eventos:

15 a 17 de Novembro
* 2° Festival de Food Truck, na Praça
Edmundo Mercer. Horário: sextafeira e sábado a partir das 19 horas
e domingo a partir das 13 horas.
18 e 19 de Novembro
* Exposição de animais empalhados
da Força Verde, na Praça Edmundo
Mercer. Horário: manhã das 8 às 12
horas e à tarde das 13 às 17 horas.
20 a 22 de Novembro
* Programação alusiva ao dia
da Consciência Negra, na Praça
Edmundo Mercer. * Horário: manhã
das 8 as 12 horas e à tarde das 13
às 16h30. Noite das 20 às 23h30.
24 de Novembro
* Show de prêmios em prol do
Atiart, na Praça Edmundo Mercer.
Horário: a partir das 15 horas.
28 de Novembro
* Lançamento do livro Patrimônio
Geológico, de Antônio Licardo, na
Biblioteca. Horário: 20 horas.
30 de Novembro
* Apresentações culturais dos alunos
do Departamento de Cultura, na Praça
Edmundo Mercer. Horário: 18 horas.
Trekker Trek, no Horto Florestal

Obras devem estar concluídas até final de semana

etapa. A previsão da empresa
responsável pela execução da
obra é que até o fim da semana
tudo esteja pronto.
De acordo com o secretário municipal de Planejamento,
Economia e Gestão, Fernando
Kogus, os problemas de escoamento das águas da chuva
na Avenida Manoel das Dores
foram detectados a tempo de
serem adicionados ao projeto.
“Para resolver o alagamento na
esquina da Rua Manoel Bento
dos Santos, como a obra da
Ernesto Kugler está passando
pela Machadinho, aproveitamos
para encaixar esta drenagem.
O canteiro central da avenida
recebeu novo manilhamento
para melhorar o escoamento
das águas no local”, afirma. A
liberação do trecho interditado,
que fica no cruzamento da ave-

nida e da Rua Machadinho,
está incluso nesta fase. A tubulação utilizada nestes serviços
complementares foi cedida pela
Prefeitura.
Também teve início no
sábado (09), a sinalização horizontal nas duas vias. O asfalto
está recebendo pintura das faixas de pedestres e das faixas de
delimitação da obra. As placas
também devem ser colocadas já
nos próximos dias.
Para conclusão do projeto
da Rua Ernesto Kugler, ficará
faltando apenas à pavimentação
asfáltica da Rua Machadinho,
entre as ruas Ernesto Kugler e
Desembargador Mercer Júnior,
que já recebeu uma reperfilagem, e aguarda a aprovação
na Secretaria de Estado de
Infraestrura, para liberação do
recursos e finalização da obra.

APÓS DUAS COMPETIÇÕES

NO 2º ENCONTRO DE TRADIÇÕES, EM PALMEIRA

Povos tradicionais se apresentaram Canoístas vitoriosos são
Palmeira - Mais de 10 mil
pessoas circularam pela Praça
Marechal Floriano Peixoto nos três
dias de realização do 2º Encontro
de Tradições, em Palmeira. Além
dos moradores locais, turistas de
várias regiões do Paraná estiveram no município.
De 8 a 10 deste mês, vários
povos do Paraná puderam apresentar suas tradições, como Congada, Fandango, Boi de Mamão,
música afro, danças indígenas,
ucranianas, japonesas, apresentação de violas e outros.
O prefeito Edir Havrechaki
destacou a importância do evento
para o povo de Palmeira. “Foram
três dias de festa cultural em
nosso município, onde pudemos
aprender muitas coisas e conhecer outras culturas através das
apresentações que presenciamos.
Tenho certeza que o Encontro
de Tradições ficará marcado na
memória de todos os palmeirenses que participaram. Também
agradeço a todos os envolvidos
que contribuíram para realizar
esse evento em nosso município,
em comemoração aos nossos 200
anos”, relatou.
Já o secretário de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e
Relações Públicas, Waldir Joa-

Divulgação

Diversidade de culturas foi o ponto alto
nassi Filho, falou sobre a diversidade presente no evento. “Acredito
que esse Encontro foi importante
pelo fato de reunir a diversidade
da cultura popular paranaense na
cidade e oportunizar os palmeirenses e nossas crianças a estarem
conhecendo. É muito importante
estarmos recebendo povos tradicionais em nossa cidade, principalmente neste momento obscuro
que o país passa com a negação
da demarcação das terras indígenas e com a negação do reconhecimento das terras quilombolas”,
disse.
Alguns dos destaques do
Encontro de Tradições foram o
grupo Congada Ferreira da Lapa,
que, assim como Palmeira, celebra

200 anos em 2019, a Orquestra
Paranaense de Viola Caipira de
Cascavel, o Grupo de Fandango
Mestre Eugênio de Paranaguá e
o Folclore Ucraniano Spomen de
Mallet, os mestres Itaercio Rocha,
com oficina de Estandartes, e
Leonardo da Cruz, do Quilombo
Paiol de Telha de Guarapuava,
com Dança Afro, o Coletivo Kokir
de Maringá, com exposição e
palestras de arte indígena, assim
como Xondaro Arte Indígena de
Curitiba, entre outras atrações.
O grupo Mensageiros do Divino,
do Benfica, representou Palmeira
durante o Encontro.
Em paralelo, aconteceu a feira
de artesanato com diversas cooperativas do Paraná.

'NATAL SEM FOME'

recebidos na prefeitura

Tibagi - O prefeito Rildo
Leonardi recebeu, na manhã
desta sexta-feira (8), os canoístas André de Paula e Anderson
Moura, que vieram apresentar
as conquistas obtidas durante
o
Campeonato
Brasileiro
Canoagem Descida e Caiaque
Extremo, disputado em Bonito,
Mato Grosso do Sul, e no Sulamericano de Canoagem, disputado em Alumine, na Argentina,
na semana passada. O secretário
municipal de Esportes e Recreação Orientada, Edilson Fusca,
também participou do encontro.
O prefeito ressaltou a importância da canoagem tibagiana,
que é reconhecida nacionalmente. “Os atletas, à nível de
seleção brasileira, treinaram em
Tibagi e deixaram um legado,
que podemos reconhecer no
Anderson, no André e em tantos
outros. O André que veio de fora,
se dedica a treinar esses meninos e está mudando a vida destas
crianças, que às vezes estavam
sem estudar, pegando um caminho diferente, e agora através
do esporte, estão conhecendo o
Brasil inteiro e a Prefeitura tem
proporcionado isso. Eu fico feliz
em ver que o esporte muda a
vida das pessoas, eu tenho claro
isso comigo. Investimos muito no

esporte para que a gente possa
tirar nossos jovens do caminho
errado e possam ter um futuro
melhor”, afirmou Leonardi.
Anderson foi um dos 18 atletas que representaram o Brasil
durante o Sulamericano e garantiu o 8° lugar da competição.
Essa foi à primeira prova internacional dele, que destacou a
experiência adquirida. “Fui super
bem, mesmo com apenas um dia
de treino, com frio e sem meus
equipamentos. O objetivo agora
é focar na seletiva em março,
no Rio de Janeiro, que vale vaga
para o Campeonato Mundial",
adiantou o atleta.
André disputou o Campeonato
Brasileiro Canoagem Descida e
Caiaque Extremo no fim de outubro, e além do 3° lugar individual
e o 1° em duplas, junto com um
representante de Piracicaba, no
Caiaque Extremo, ele voltou com
o 4° lugar na canoagem de descida e a vaga para o mundial da
modalidade, que será disputado
nos Estados Unidos em 2020,
praticamente garantida.
“Só preciso manter esse
resultado para que eu tenha a
vaga, em uma segunda prova
que será realizada no dia 10 de
dezembro, no Espírito Santo”,
disse André.
Divulgação

Ingresso solidário arrecada 3 toneladas
Ponta Grossa - Durante
a realização da Feira Paraná/
Efapi, entre os dias 18 e 27 de
outubro, a Secretaria Municipal
de Políticas Públicas Sociais
(SMPPS), em parceria com o
Serviço de Obras Sociais (SOS),
arrecadou 3.543 itens, o equivalente a mais de três toneladas de
alimentos que serão destinados
a ‘Natal Sem Fome 2019’. Os
alimentos arrecadados fizeram
parte do ingresso solidário dos
shows realizados nos dois finais
de semana da feira.
“Nós sempre incluímos o
ingresso solidário como opção
e fazemos a destinação dos
alimentos para a Assistência
Social, como forma de contribuição com as atividades do
município. Essas ações são
inerentes ao trabalho de qualquer empresa, de acordo com
a responsabilidade social que
compete aos empresários, que é
desenvolver o crescimento dentro da cidade onde estão instaladas suas atividades comerciais.
Além disso, ficamos felizes em
somar esforços para atender
a população que mais precisa
em Ponta Grossa”, explicou o
empresário da Mega Produções,
instituição que doou os alimentos para a campanha, Antonio
Bento de Paiva Filho.

Todos os alimentos conseguidos através do ingresso solidário
se somam aos demais arrecadados nas ações da SMPPS, como
a caminhada de encerramento
do Outubro Rosa, o Show Solidário com o comediante Hallorino Jr e do ingresso solidário
para o show do cantor Gusttavo
Lima. O objetivo é que ao fim
da campanha ‘Natal Sem Fome
2019’ sejam arrecadadas 20
toneladas de alimentos, quantidade suficiente para beneficiar
mais de duas mil famílias.
De acordo com a coordenadora do Selo Social, Amanda
Costa, toda classe empresária
pode contribuir para a realização de mais uma edição da
campanha. “A ajuda de todos é
muito importante para o sucesso
do Natal Sem Fome, ação que
beneficiará as pessoas que estão
em situação de vulnerabilidade
social a terem um Natal mais
digno”, informou.
Além disso, como explica
a superintendente da SMPPS,
Isane Gewehr Kanson, toda a
comunidade pode fazer doações
para a campanha diretamente no
prédio da secretaria e do SOS,
na rua Joaquim Nabuco, n° 59,
atrás do Shopping Palladium.
Os alimentos que serão recebidos são os que compõe uma

cesta de natal, entre eles estão:
bolacha sortida, leite, macarrão,
molho de tomate, óleo, panetone, arroz, farinha de trigo,
feijão e açúcar, todos preferencialmente em embalagens de 1
kg e com validade superior a
janeiro de 2020.
Campanha beneficiará
população em
vulnerabilidade social
De acordo com a secretária
da SMPPS, Simone Kaminski, o
objetivo da campanha é arrecadar a maior quantia de alimentos para proporcionar um final
de ano melhor para as famílias
cadastradas nos Centros de
Referência de Assistência Social
(CRAS) e que mais necessitam
de auxílio.
“Considerando que cada
família possui pelo menos quatro membros, a campanha vai
beneficiar mais de oito mil pessoas. Para conseguirmos atingir
nossa meta, contamos com a
participação de toda a comunidade, através de um trabalho
em equipe, que envolve tanto
as empresas como os cidadãos.
Ressaltamos também que os alimentos doados serão separamos
e organizados de maneira igual
para as famílias, que terão um
natal mais feliz”, informou.

Prefeito Rildo Leonardi recebeu os medalhistas
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COM A DEMOLIÇÃO DO CENTRO DE ZOONOSES

23 cães sem dono
retornam para
antigo abrigo
Nova rodoviária
será construída
no prédio
demolido
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A demolição do Centro
Municipal de Zoonoses, pela
Prefeitura de Castro, está preocupando moradores. Primeiro
pelas condições do imóvel para
onde os cães que estavam no
local foram levados, considerado pelos entrevistados como
inadequado. E segundo, porque
o imóvel que abrigava o Centro
de Zoonoses passou por obras
neste ano, recebendo novos
investimentos, conforme publicado pelo Página Um News
no último mês de junho. “Eu
queria saber por que a Prefeitura
investe dinheiro público em uma
obra que pretende demolir”, ressalta uma mulher, que pediu para
não ter o nome divulgado.
A secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke,
explicou que o imóvel está sendo
demolido porque a obra da nova
rodoviária de Castro ocupará

parte do espaço que era usado
por ele. “Iniciou uma obra que já
tinha previsão legal, e tínhamos
que ceder parte do espaço para
a empreiteira”, destaca.
Também de acordo com a
secretária, como nem todo o
imóvel precisava ser derrubado,
os cães poderiam permanecer
no local. A decisão da gestão
de tirá-los neste caso estaria
ligada ao bem estar dos animais.
“Resolvemos tirar todos de lá e
abrigá-los em outro local porque a obra estava causando um
estresse muito grande aos animais, pelo barulho das máquinas
e circulação grande de pessoas
trabalhando. Mas eles foram
levados para um local calmo e
mais acolhedor e estão seguros
e sendo bem tratados”, ressalta
Maria Lidia.
Porém, pessoas que entraram em contato com a redação,
assim como profissionais da área
ouvidos pela reportagem não
consideram o local adequado
para a permanência dos cães.
Os animais tirados do Centro
de Zoonoses foram levados para
um espaço, anexo à Secretara
de Saúde de Castro, onde há
vários anos funcionava um canil
municipal. Segundo um dos
entrevistados, o imóvel está bas-

tante deteriorado e com parte do
telhado caindo “No mínimo os
cachorros estão tomando chuva,
o lugar está horrível”, manifestou
uma das entrevistadas.
Segundo Maria Lidia, a estadia dos animais no local é provisória, e, problemas como os danos
do telhado devem ser resolvidos
ainda nesta semana. “O local já
está passando por adequações,
e dia 1º de dezembro já ocorre
a licitação para a construção do
novo abrigo. Uma parte da obra
será rapidamente executada, aí
podemos levar os cães para este
espaço”, destaca.
Disponíveis para adoção
Todos os 23 animais tirados
do Centro de Zoonoses e levados
para este abrigo provisório estão
disponíveis para serem adotados pela população castrense.
Durante a entrevista, a secretária
de Saúde reforçou a importância
de eles ganharem um novo lar,
que torna-se definitivo a partir da adoção, e explicou que o
processo é simples. Quem se
interessar e tiver condições de
oferecer um lar a pelo menos um
dos cães, pode dirigir-se ao setor
de Vigilância Sanitária do Município, na Secretaria Municipal de
Saúde.

45 ESCOLAS COMPETIRÃO EM CASTRO

32º JECA inicia com 2 mil atletas
Cerca de duas mil pessoas
prestigiaram no domingo (10) à
tarde, a abertura da 32ª edição
dos Jogos Estudantis de Castro
(JECA) no Ginásio de Esportes
Padre José Pagnacco. A cerimônia contou com a presença de
representante das 45 escolas e
colégios municipais, estaduais e
particulares que participam da
competição, e ainda, das mascotes Sapeca e Aninha.
Para carregar a tocha olímpica dos jogos foram escolhidos

os atletas Rickson Woorluys da
Silva e Wesley Bessa, da Escola
Municipal Vicente Machado e
David William da Costa Silva, do
Colégio Estadual Joana Torres.
O juramento foi feito pela atleta
Isadora Kachineski Santos, da
Escola Emília Erichsen. Após a
cerimônia de abertura foi a vez
da apresentação de dança com
grupos de várias escolas.
O secretário municipal de
Esporte e Juventude, Marcos
Rocco, destacou que mais uma

vez, a abertura dos JECA contou
com um grande público. “Estamos felizes em ver que muitos
castrenses vieram prestigiar esse
que é o maior evento esportivo de
Castro. Esperamos uma competição em que nossos atletas deem o
melhor de si, num grande evento
de confraternização”, disse.
A programação dos JECA
segue até 20 de novembro com
a participação de mais de 7400
atletas que disputam 20 modalidades.

Abrigo que era de animais dará espaço a nova Rodoviária

INFECTADOS COM SARAMPO

Pacientes vão para casa após terem alta
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Já receberam alta os dois
pacientes que haviam contraído sarampo no município de
Castro. Eles permaneceram
internados, após serem diagnosticados com o vírus, há
cerca de duas semanas, mas
conforme a secretária municipal
de Saúde, Maria Lidia Kravutschke, o atual estado de saúde
de ambos é bom. E, outro caso
que estava sendo analisado pelo
departamento, como suspeita
de sarampo também, acabou
sendo descartado pelas equipes
de Saúde do município.
Em todo Paraná já foram
registradas 316 casos de pessoas com a doença, entre o mês
de agosto e o início de novembro
deste ano. Além disso, muitos
casos em que há suspeita, ainda
estão sob análise. Em Castro
foram os primeiros registros,
segundo Kravutschke.
Esta é a primeira epidemia
de sarampo no Estado em vinte
anos. Trata-se de um vírus que
se espalha com rapidez, com
consequências graves e que
pode afetar até mesmo a capacidade mental do ser humano
que contraí-lo. Vale lembrar
também que a doença é altamente contagiosa e de fácil
transmissão.
De acordo com a secretária
de Saúde, a situação é preocupante. “Em Castro foram dois
casos confirmados, mas no
Paraná existem diversas confirmações e muitos ainda aguar-

Para secretária Lídia, a preocupação com os casos é grande
dando diagnóstico, ou seja, é
uma preocupação muito grande
para todo o Estado”, destaca.
Os principais sintomas do
sarampo são a tosse, coriza
e conjuntivite, febre alta, e as
chamadas exantemas, que são
as manchas avermelhadas na
pele. Geralmente elas aparecem primeiro no rosto e próximo das orelhas, e em seguida
se espalham pelo corpo. Com
menos freqüência, a pessoa
infectada também pode apresentar sintomas como diarréia,
dor de cabeça e indisposição.
Vacina
Conforme destacou Maria
Lidia, a forma mais eficiente de
prevenção da doença é a vacina.
“A orientação é a imunização,
todas as pessoas devem procurar se vacinar”, ressalta.
A reportagem também ouviu
a supervisora de Vigilância em
Saúde do Município, Marielen
Nocera. Ela explicou que quem

não tiver certeza se tomou as
doses recomendadas da vacina
deve procurar uma unidade de
Saúde, portando a carteira de
vacinação. “Quem tem até 29
anos tem que ter duas doses
da vacina, a partir de 30 e até
49 anos é uma dose, e a partir
de 50 anos não é mais vacinado. Mas se a pessoa estiver
na dúvida deve procurar uma
unidade, onde poderá consultar se existe algum registro, se
não houver registro ou se constatado que a pessoa não foi
vacinada, ela já toma a dose”,
explica.
Marielen também informou
que todas as unidades de Saúde
do Município possuem vacina
contra o sarampo. O horário de
atendimento em todas elas é de
segunda a sexta-feira, das 8h30
às 11 horas e das 13h30 às 16
horas. A vacina é contraindicada para gestantes, e crianças
a partir de seis meses de idade
já podem ser imunizadas.

EMPREENDEDORISMO

Escola Ida Viana
realizou feira
Tibagi - A Escola Municipal
Ida Viana promoveu, no sábado
(09), a 6ª feira de Exposições do
Projeto Jovens Empreendedores,
em parceria com o Sebrae, que
visa estimular o comportamento
empreendedor entre os pequenos. Foram comercializados produtos fabricados pelos alunos em
sala de aula, em parceria com as
professoras.
A diretora da instituição, Cristiane Veinert, explicou que a renda
angariada durante a feira garante
a confraternização de cada classe.
“O dinheiro arrecadado por cada
turma é revertido em benefício dos
próprios alunos, quando fazem
uma festinha de encerramento do
ano letivo”, disse.
Cada turma foi responsável
pela venda de um tipo de produto.
Os primeiros anos produziram
guloseimas com ervas aromáticas.
Os segundos anos comercializaram mudas de plantas, os terceiros anos produziram brinquedos
feitos com materiais recicláveis,
os quartos anos trabalharam com
a locação de brinquedos e temperos. Os quintos com a produção
e comercialização de alimentos,
bolos, pastéis e bebidas.

Paschoa
Paschoa

Foto: Ariane Artioli/Divulgação
Foto: Ariane Artioli/Divulgação

Foto: Arnaldo Pereira/Divu
Foto: Arnaldo Pereira/Divulg

A COR
COR QUE
QUE CAIU
CAIU DO
DO ESESseu poder.
poder. Em
Em contraponto,
contraponto, oo A
UNINDO
seu
UNINDO TEATRO
TEATRO E
E CIR
CIRCO
CO
PAÇO, de
de H.
H. P
P.. Lovecraft,
Lovecraft, tem
tem
conservadorismo ganha
ganha força,
força, PAÇO,
oo espetáculo
conservadorismo
espetáculo Cabaré
Cabaré dos
dos Afetos
Afetos
adaptação de
de Beatriz
Beatriz Carolina
Carolina
fazendo com
com que
que espetáculos
espetáculos adaptação
éé uma
fazendo
uma parceria
parceria entre
entre aa Cia
Cia
Gonçalves,
direção
de
José
Rocomo
o
Cabaré
dos
Afetos
sejam
da
Pegada
e
o
grupo
de
teatro
como o Cabaré dos Afetos sejam Gonçalves, direção de José Roda Pegada e o grupo de teatro
berto Jardim
Jardim ee interpretainterpretacada vez
vez mais
mais necessários
necessários para
para berto
Desabafo
cada
Desabafo Coletivo.
Coletivo. A
A Companhia
Companhia
ção de
de Lavínia
Lavínia Pannunzio.
Pannunzio.
que os
os avanços
avanços continuem
continuem aconacon- ção
da
que
da Pegada
Pegada éé um
um núcleo
núcleo de
de pespesFrankenstein, de
de Mary
Mary Shelley,
Shelley,
tecendo. Não
Não tem
tem mais
mais volta,
volta, as
as Frankenstein,
quisa
tecendo.
quisa em
em circo
circo que
que atua
atua em
em São
São
tem
adaptação
de
Sérgio
Roveri,
mulheres
saíram
de
dentro
de
Paulo
desde
2014,
formada
pelos
mulheres saíram de dentro de tem adaptação de Sérgio Roveri,
Paulo desde 2014, formada pelos
direção
de
Roberto
Alvim
incasa,
as
LGBTQs
saíram
dos
arartistas
Flávio
Falcone
e
Victor
casa, as LGBTQs saíram dos ar- direção de Roberto Alvim ee inartistas Flávio Falcone e Victor
terpretação de
de Juliana
Juliana Galdino.
Galdino.
mários”, comenta
comenta Vanessa.
Vanessa.
Abreu.
terpretação
mários”,
Abreu. O
O Desabafo
Desabafo Coletivo
Coletivo foi
foi
O POÇO
POÇO E
EO
O PÊNDULO,
PÊNDULO, de
de
ENTRE OS
OS CONVIDADOS
CONVIDADOS O
fundado
ENTRE
fundado em
em 2010,
2010, pela
pela atriz
atriz
Edgar Allan
Allan Poe,
Poe, tem
tem adaptaadaptado espetáculo
espetáculo estão
estão artistas
artistas Edgar
Vanessa
do
Vanessa Carvalho
Carvalho ee pela
pela mumução
de
Heloísa
Seixas,
direção
que
vivem
na
região
conhecisicista
Es
tela
Carvalho,
e
tem
que vivem na região conheci- ção de Heloísa Seixas, direção
sicista Estela Carvalho, e tem
de José
José Roberto
Roberto Jardim
Jardim ee interinterda como
como cracolândia,
cracolândia, no
no cencen- de
como
da
como objetivo
objetivo investigar
investigar aa relarelapretação de
de Lavínia
Lavínia Pannunzio.
Pannunzio.
tro de
de São
São Paulo.
Paulo. “São
“São usuáusuá- pretação
ção
do
ser
humano
contemporâtro
ção do ser humano contemporâDrácula, de
de Bram
Bram Stoker,
Stoker, tem
tem
rios em
em tratamento
tratamento que
que fazem
fazem Drácula,
neo
rios
neo com
com oo feminino
feminino através
através de
de
parte de um projeto de utiliza- adaptação e direção de Roberto
espetáculos interativos que inteparte de um projeto de utiliza- adaptação e direção de Roberto
espetáculos interativos que inteCacá Carvalho em O Médico e o Monstro
Cacá Carvalho em O Médico e o Monstro
ção da arte como “porta de sa- Alvim e interpretação de Cacá
gram diversas linguagens artísção da arte como “porta de sa- Alvim e interpretação de Cacá
gram diversas linguagens artísída” da cracolândia. Todos que Carvalho.
ticas como música, dança, culiída” da cracolândia. Todos que Carvalho.
ticas como música, dança, culiparticipam do projeto estão em A GUERRA DOS MUNDOS, repercussão de público e crítica primeira vez em 1963. E
nária, audiovisual, narração de
participam do projeto estão em A GUERRA DOS MUNDOS, repercussão de público e crítica primeira vez em 1963. E
nária, audiovisual, narração de
fases diferentes do tratamen- de H. G. Wells, tem adaptação em todas as praças que se apre- peça estreou em 2017. Ta
histórias e teatro.
fases diferentes do tratamen- de H. G. Wells, tem adaptação em todas as praças que se apre- peça estreou em 2017. Tan
histórias e teatro.
to” conta Flavio que é psiquia- de Daniela Pereira de Carvalho, sentou e foi indicada ao Prêmio tempo no fim das contas pa
NO PRIMEIRO SEMESTRE
Cena de Cabaré dos Afetos
to” conta Flavio que é psiquia- de Daniela Pereira de Carvalho, sentou e foi indicada ao Prêmio tempo no fim das contas pa
NO PRIMEIRO SEMESTRE
Cena de Cabaré dos Afetos
ce tão pouco. É doloroso per
tra e desenvolveu metodologia direção de Roberto Alvim e in- Shell 2018 de Melhor Atriz.
de 2018 a Cia da Pegada realice tão pouco. É doloroso per
tra e desenvolveu metodologia direção de Roberto Alvim e in- Shell 2018 de Melhor Atriz.
de 2018 a Cia da Pegada realiúnica onde utiliza a arte circen- terpretação de Juliana Galdino. O CONTO TO ROOM, publi- ber a universalidade e atem
zou o Cabaré do Dr. D, aborúnica onde utiliza a arte circen- terpretação de Juliana Galdino. O CONTO TO ROOM, publi- ber a universalidade e atem
zou o Cabaré do Dr. D, abordando as temáticas do machis- EM CABARÉ DOS AFETOS se como ferramenta para os pro- O Médico e o Monstro, de Robert cado pela primeira vez em 1963, ralidade desse texto. Perce
pela primeira vez em 1963, ralidade desse texto. Perceb
Médico e o Monstro, de Robert cado
dando as temáticas do machis- EM CABARÉ DOS AFETOS se como ferramenta para os pro- O
Stevenson, tem adaptação conta a história de uma mulher que estamos nos debaten
mo e da homofobia no Circo.LANCER
o Circo e oGT
Teatro
se unem
A R$
49,9para
MIL cessos de tratamento de depen- Louis
Stevenson, tem adaptação conta a história de uma mulher que estamos nos debaten
mo e da homofobia no Circo. o Circo e o Teatro se unem para cessos de tratamento de depen- Louis
e direção de Roberto Alvim e in- de classe média casada e com com mesmas questões tan
Acalorada discussão se deu nas ampliar esse debate. Entre os dentes químicos.
de
classe
média casada e com com mesmas questões tan
e
direção
de
Roberto
Alvim
e
indentes
químicos.
ampliar
esse
debate.
En
tre
os
Acalorada
discussão
se
deu
nas
Um
carro
esportivo,
diferenciado,
completo
de
tudo.
Esse
é
o
redes sociais e constatou-se que artistas convidados estão poe- CABARÉ DOS AFETOS es- terpretação de Cacá Carvalho. quatro filhos que se vê desper- anos depois, com o movim
filhos
quecasamento
se vê desperCacá Carvalho.
depois, já
com
movim
DOS
AFETOS
es- terpretação
artistas
convidados
estão
poe- CABARÉ
redes sociais
e constatou-se
que
sonalizada
pelo
bur- anos
Os ingressosdecustam
30 reais quatro
to feminista
emo sua
qua
treia para
curtíssima
tempoesses
conceitos
precisam
ser
tas,
performers,
atrizes
e atores,
Lancer
GT,
ano
2013/14,
na
cor
preta,
automático
e
troca
de
casamentoe burcustam
30 reais sonalizada
feminista já em sua qua
para
curtíssima
tempo- Os
tas, performers,
atrizes ee atores,
esses conceitos
precisam
ser acrobatas,
guês, pela pelo
maternidade
pela to
e 15ingressos
reais (meia).
Espetáculos
vaga.
rada no
Espaço
Parlapatões
melhor
esclarecidos
e debatidos.
dançarinos
dança- treia
guês,
pela
maternidade
e
pela
e
15
reais
(meia).
Espetáculos
vaga.
rada
no
Espaço
Parlapatões
acrobatas,
dançarinos
e
dançamelhor
esclarecidos
e
debatidos.
marchas
no
volante
(borboleta).
Estilo
Fórmula
1.
Com
câmera
fragmentação
de
sua
identidaMAS QUARTO 19 vai além
Ao falar sobre o assunto, muitas rinas, palhaços e palhaças, can- (Praça Franklin Roosevelt, imperdíveis.
QUARTO
19 vai além
(Praça
Franklin
Roosevelt,
rinas,epalhaços
palhaeças,
canAo falar sobre
o assunto,
de feminina. de sua identida- MAS
QUARTO 19, espetáculo solo fragmentação
um retrato
da condição
da m
158 - Tel.:
3258-4449,
Conso- imperdíveis.
histórias
vieram
àteto
tona,muitas
como kit
toras
cantores,e trans
cis,
hé-integrado
de
ré,
solar,
multimídia
com cis,
gps
e 3258-4449,
estofaespetáculo
solo de
da de
condição
daqu
m
- Tel.:
Consotoras ee cantores,
trans ealém
héà tona,que
como
ASfeminina.
QUESTÕES
aborda- um
de Amanda19,Lyra
construído
lher.retrato
O conto
Lessing
lação).
Apresentações
aos sá- QUARTO
ahistórias
vivênciavieram
de mulheres
se teros
homossexuais,
de 158
AS
QUESTÕES
abordade
Amanda
Lyra
construído
lher.
O
conto
de
Lessing
lação).
Apresentações
aos
sáteros
e
homosse
xuais,
além
de
a
vivência
de
mulheres
que
se
mento
em
couro.
Com
spoiller
na
frente,
laterais
e
traseira,
e
da
sentiram desrespeitadas e obje- Mc’s moradores da região da bados, às 23h59. Os ingressos a partir do conto No Quarto das pelo texto e pela encena- tiona o ideal de felicidade qu
pelo
texto 19
e dizem
pela encenapartir do
conto
Quarto das de
tiona
oburguesa,
ideal de felicidade
às4023h59.
OsEspetáculo
ingressos aDezenove
Mc’s moradores
damos
região
sentiramdurante
desrespeitadas
e objeQuarto
respei(To
RoomNo
Nineteen),
mília em
o modelo da
so
custam
Cracolândia.
“Sabe
que da
o bados,
tificadas
audições
paraCarro
rodas
esportiva.
para pessoas
exigentes.
Preço
àreais.
vista:
Libra:
Se pensa
tentar
Áries:(To
Abra
olho paração
asde Quarto
19
dizem
respeiRoomoNineteen),
mília
burguesa,
o modeloque
soc
40 reais. Espetáculo Dezenove
Cracolândia.
bemos queeso custam
tificadas durante
audições
para machismo
to principalmente
às mulheres,
da escritora
britânica
Doris Les- ção
racional
e inteligente
imperdível.
e a“Sa
LGBTQfobia
espetáculos
de circo.
No mesmo
principalmente
às
mulheres,
da
escritora
britânica
DorisNobel
Les- to
racional
e inteligente
que n
mil.
Tratar
(42) 9e 9972-0758.
machismo
aem
LGBTQfobia
es- imperdível.
espetáculos
de49,9
circo.Coletivo
No mesmo
mas
não só
a elas.
Nesse
conto,
sing
(1919-2013),
prêmio
terra nossa
sensibilidade,
DESPEDINDO-SE da tempo-oportunidades
tão
presentes
toda a sociedaperíodo,
oR$
Desabafo
ini- no
algo
novo
no
trabalho,
esse
é
o
que
pode
melhonão aborda
só a elas.
Nesse
conto, terra
(1919-2013),
nossa sensibilidade,
n
tempotão com
presentes
emnão
toda
a socieda- DESPEDINDO-SE
período,
o Desabafo
Coletivo
ini- de,
Lessing
com
simplicidade Literatura
emprêmio
2007, Nobel
rees- mas
sa selvageria.
É uma grande
rada em São Paulo, ada
série
tea- sing
as artes
é diferente.
ciava
a pesquisa
para
seu novo
Lessing
aborda
com
Literatura
em
2007,
rees- bastisa
selvageria.
uma grande
em São Paulo,
a série tea-rarde
de, com
as artes
não é diferente.
ciava a pesquisa
para
novo
momento
detemas
colocar
aslutar
mãos
na
sua
renda.
Agindo
nos
de e força
alguns
de simplicidaseus
treia
para
curtíssima
temporarefa
pelaÉsobrevivência
tral Histórias
Extraordinárias
faltam
denuncias
contra di- rada
espetáculo
A Noiva
queseu
fala
so- Não
e força
alguns decomo
seus otemas
curtíssima
tempora- de
lutaridentidade
pela sobrevivência
Histórias Extraordinárias
Não faltam
denuncias
contraatodi- tral
espetáculo
A Noiva
fala so- retores
mais
persistentes,
cabo refa
da nopara
Teatro
Vivo (Avenida
própria
numa so
SP apresenta
seus espetácu- treia
de teatro,
músicos,
bre
a instituição
do que
casamento,
massa.
Seuohumalado
fogoso
vem
à tão
dores,
tem
chance
de2.460
conquistar
persistentes,
como
cabo
Teatro
Vivo (Avenida
própria
identidade
soc
apresenta
seus noespetácuretores
de teatro,
ato- SP
bre arelação
instituição
casamento, res
de força
entre
o desejo
Dr.noChucri
Zaidan,
- mais
dade com
modelos numa
sufoc
los até
8 de outubro
Centro da
famosos
da TV. músicos,
Esse assunto
sua
com do
a propriedade
força
entre o desejo
humaDr.
Zaidan,
2.460 A- de
dade
com
modelos
tão ésufoc
até 8 de Banco
outubro do
no Centro
res famosos
damuita
TV. Esse
assuntoe los
sua relação
com
a propriedade
no
e
os
imperativos
do
amor,
da
Tel.:Chucri
3279-1520,
Morumbi).
tes.
O
quarto
19,
aqui,
mais
Cultural
Brasilpromoção.
levanta
polêmica
privada
e com
o controle
do cor- ainda
tona e do
pode
surpreender
a 19,
sua
Romance
à distância
no
e
os
imperativos
amor,
da
Tel.:
3279-1520,
Morumbi).
A
tes.
O
quarto
aqui,
é
mais
Cultural
Banco
do
Brasil
ainda
levanta
muita
polêmica
e
privada
e
com
o
controle
do
corno momento atual é importante (Rua Álvares Penteado. 112 direção é de Leonardo Moreira, traição e da ideologia, as tensões que um espaço físico. Ele é u
po da mulher.
traição
da
ideologia,
tensões
direção
é de Leonardo
um espaço
físico. EleUm
éu
Penteado.
no momento
atual écom
importante
po da mulher.
entre oedoméstico
e a as
liberdade,
cara-metade.
Cor: que
laranja.
te surpreender.
dramaturgo
e diretor Moreira,
daCor:
Com-pink.
metáfora
de libertação.
- Tel.:Álvares
3113-3651,
centro112
depode
seja debatido,
toda li- (Rua
DESSE
ENCONTRO nas- que
o doméstico e ea aliberdade,
diretor
da Com- entre
de onde
libertação.
Ump
Tel.:Paulo).
3113-3651,
centro de dramaturgo
que seja para
debatido,
com todanos
li- -São
DESSE
ENCONTRO
nasa responsabilidade
indepen- metáfora
panhia Hiato,e de
São Paulo.
paço/estado
qualquer
A programação
que possamos
ceu a vontade de juntar estéti- berdade,
responsabilidade
e ada
indepenHiato,
de São Paulo.
Paulo).
A da
programação
berdade, para
que possamos
nos São
ceue aafeto
vontade
juntar
A construção
identi- paço/estado
A PEÇA
ESTREOU
em 2017 adência.
soa pode seronde
o quequalquer
quiser, a pd
traz seis
clássicos
Literatura panhia
e combater
essa menca
num de
cabaré
de estétivarie- fortalecer
dência.
construção
identi- soa
PEÇA
ESTREOU
em
2017
pode
quiser,dela
ad
seis clássicos
da Literatura
fortalecerque
e combater
essa menca e afeto
num cabaréque
de variedade, o Atrabalho
parada
estabelenoTouro:
Sesc Pinheiros,
emdia
Sãopara
Pau- merpeito
do ser
queo que
se exige
Fantástica
e de Terror.
A Cor que A
ainda acredita
que traz
dades.
“Acreditamos
nesse talidade
Escorpião:
Hoje,
unir-se
Bom
dade,
o
trabalho
para
estabeleno
Sesc
Pinheiros,
em
São
Paupeito
do
que
se
exige
dela
Fantástica
e
de
Terror.
A
Cor
que
talidade
que
ainda
acredita
que
dades.
“Acreditamos
que
nesse
momento histórico a heteronor- esse tipo de assédio seja normal. Caiu do Espaço e Frankenstein, lo, e já realizou outras duas cê-la, defini-la e refiná-la, talvez sociedade”.
cê-la,
defini-la
e
refiná-la,
talvez
lo,
e
já
realizou
outras
duas
Caiu
do
Espaço
e
Frankenstein,
sociedade”.
esse
tipo
de
assédio
seja
normal.
momento
histórico
a
heteronorfio que
toda a obra
temporadas
bem-sucedidas
QUARTO
19 tem apresen
matividade dos números pode A HUMANIDADE parece ca- dias 5 e 8 de outubro, às 20gulhar
às liga
pessoas
quedetêm
os mesmos
no serviço,
colocar sejaasoo fio
bem-sucedidas
e 8Poço
de outubro,
às 20e temporadas
19 tem
A HUMANIDADE
ca- dias
matividade
números
pode minhar
Lessing. que liga toda a obra de QUARTO
na cidade. Em julho
de 2018 a seja
horas;5 O
e o Pêndulo
ções aos sábados,
às apresen
21 hora
para uma parece
mudança
deixar
de serdos
regra
e dar lugar
na
cidade.
deJaneiro,
2018 a Lessing.
O no
Poço
etarefas
ções
aos sábados,
hora
minhar
para uma
mudança horas;
deixarque
de ser
e dar
e sonhos
você
pode
em Em
dia
e deorganizar
sua
A
ATRIZideais
AMANDA
LYRA, que
peça
estreou
nojulho
Rio
Drácula,
diae 6o dePêndulo
outubro,
aos domingos,
às às
1921
horas,
paradigmas
sem precedenpara
cadaregra
artista
sejalugar
ge- de
ATRIZ
AMANDAdoLYRA,
estreou
no Rio de com
Janeiro,
no dia
6 de
outubro,
às ingressos
19 horas, c
de paradigmas
sem
precedenpara que
cada artista
ge- tes,
também
idealizadora
proje- aos
em uma
temporada
in- A
7 dedomingos,
outubro. Os
às 20 horas,
e A
Guerra
dos peça
onde as ditas
minorias
ga- Drácula,
nuíno
em cena”
afirmamseja
Flavio
ser
uma
ótima
pedida.
Se
está
agenda.
Cuide
da
saúde
e
tente
também
idealizadora
do
projeem
uma
temporada
com
inàs
20
horas,
e
A
Guerra
dos
7
de
outubro.
Os
ingressos
c
tes,
onde
as
ditas
minorias
ganuíno
em
cena”
afirmam
Flavio
Falcone e Vanessa Carvalho, nham voz, ocupam seus lugares Mundos e O Médico e o Monstro, gressos esgotados no teatro to e tradutora do texto, conta: tam 40 reais e 20 reais (me
to
e Room
tradutora
dopublicado
texto, conta:
gressos
no teatro
e Ooutubro,
Médico eàso 18
Monstro,
reais
e 20 reais (me
nham
voz, ocupam seus
lugares Mundos
Falcone e Vanessa
Carvalho, de
“To
19 foi
pela tam
Poeira.
Aesgotados
peça
teve
uma
ótima
no dia 7 de
horas.deixar
Nãoé40
deixe
debom
ver.
representação,
descobrem
idealizadores
do projeto.
saindo
com
alguém,
um
para
trás
os
maus
hábitos.
de representação, descobrem no dia 7 de outubro, às 18 horas. Poeira. A peça teve uma ótima “To Room 19 foi publicado pela Não deixe de ver.
idealizadores do projeto.

Classificados a partir de R$ 2,00

Partes da
dobradiça
Partes da
unidas
dobradiça
pelo
pino
unidas
pelo pino
Gala,
para
o pintor
Gala,
para
Salvador
o pintor
Dalí
Salvador
SãoDalí
o calçado
São ofemicalnino
çadotípico
femido verão
nino
típico
(?)
do Lucas,
verão
o padro(?)
Lucas,
eiro
dos
o padromédicos
eiro dos
médicos

Guia para
pagamento
Guia para
Operação
pagamento
de adição
Operação
de adição

Másculo
Causo a
Másculo
morte de
Causo a
(alguém)
morte de
(alguém)

Ave negra Via de aplicação do
(Med.) do
também
de aplicação
Ave
negra Viaclister
chamada
clister(?),
(Med.)
também
Diana
diva
"melro"
chamada
americana
soul
Diana (?),dodiva
"melro"
americana do soul

Cheio de
balas de
(o
Cheio
revólver)
balas (o
revólver)

Universidade de
UniversiBrasília
dade
de
(sigla)
Brasília
(sigla)

A popular
"solitária",
A popular
parasita
"solitária",
humano
parasita
humano O critério
usado
na
O critério
censura
usado
na
de
filmes
censura
de filmes

O assunto
do livro
O assunto
(?)doDamon,
livro
ator
(Cin.)
(?) Damon,

ator (Cin.)

Sentimento
que move o
Sentimento
terrorista
que
move o
terrorista Um dos rios
que cortam
Um dos rios
Sãocortam
Luís
que
(MA)
São
Luís
(MA)

"Braço" da (?) de Tefé,
ONU para cartunista
de Tefé,
"Braço"
a saúdeda (?)
Não, em
ONU
para cartunista
(sigla)
francês
a saúde Não,
em
(sigla)
francês

Você e o par podem se entender
melhor. Cor: laranja.

momento para assumir um compromisso. Cor: verde.

mente, você tem mais chance
A
de melhorar
A sua imagem e até
N
dar um novo passo na carreira.
N
Você O
e o seu amor podem se
O às mil maravilhas
entender
S
S
agora.
Cor: prata.

Sagitário: Sua dedicação ao
trabalho irá crescer e você pode
ganhar uma grana extra. Bom dia
para resolver algumas coisas em
casa. Há chance de se interessar
por alguém próximo, se está só.
Cor: azul-escuro.

5
5
5
Gêmeos:
Agindo discreta5

D

D É hora de fazer
Câncer:
E
Ea longo prazo e até
planos
se arriscar um pouco mais
T
enquanto
T persegue suas metas!
R
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R
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que você
A
D
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Cor: dourado.
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Você vai se surpreender
com o resultado!
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Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

CRUZADAS
www.coquetel.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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www.coquetel.com.br
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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.

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

O

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

V

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.

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

3232-5148

Capricórnio: É hora de usar
seu carisma para se destacar no
serviço. Ótimo momento para
quem trabalha com o público.
Esbanjando simpatia e carisma,
não terá dificuldade para se destacar na conquista. Cor: vinho.

D
I
I
Aquário: Se anda planeLeão:
Ç A carreira pode
Ç
ganhar
destaque nesta terça e jando comprar algo para o lar,
Ã
você Ã
fará o possível para alcan- ou sonha com a casa própria, vai
O
çar oO
que deseja, podendo até contar com a bênção das estrelas
conseguir o reconhecimento que agora. Seu lado ciumento se desA
deseja.
Paixão à primeira vista taca, mas não deve atrapalhar o
A
romance. Cor: amarelo.
não está descartada. Cor: bege.
S
S
Peixes: Bom momento
Virgem:
E Você terá facilidade
E
para R
estabelecer contato com para resolver assuntos fora do
R
pessoas
Vque moram longe. Se local de trabalho. A saúde pode
você V
sonha
I com uma casa pró- se beneficiar se você abandopria, éIhora de dar o primeiro nar alguns hábitos. Uma boa
Ç
passo.
Bom humor animará a conversa anima a vida amoÇ
OCor: azul.
rosa. Cor: creme.
paquera.
O
D
D
A
A
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Z
Z
OO
presidente do Sindicato Rural de Tibagi, em conformidade com os
estatutos
O
N da entidade e com as leis vigentes, convoca os associados
quites com as obrigações sindicais para a assembleia geral ordinária
N
A
a ser
realizada no dia 19 (dezenove) de 11 (Novembro) de 2019 às
10A
horas, na sede do Sindicato à Rua Herbert Mercer, 1317, sendo a
seguinte
N pauta do dia:
N
O
1. Aprovação da Previsão Orçamentária do exercício de 2020.
O
2. R
Assuntos gerais.
R
T
Não
havendo quórum necessário a assembleia será realizada duas
T
E
horas
Eapós com qualquer número.

go dos Sete Erros: 1-barriga do porco; 2-orelha do porco; 3-bico da galinha; 4-pé da galinha; 5-asa da galinha; 6-tronco
árvore; 7-céu do lado direito.

(42)
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ogo dos Sete Erros: 1-barriga do porco; 2-orelha do porco; 3-bico da galinha; 4-pé da galinha; 5-asa da galinha; 6-tronco
a árvore; 7-céu do lado direito.

Tibagi, 01 de Novembro de 2019.
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
PROJUDI - Processo: 0003361-79.2018.8.16.0064 - Ref. mov. 44.1 - Assinado digitalmente por Cleuza Marlene Ressetti Guiloski
Banco Bradesco S.A., inscrito no
CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá
Guilherme Frederico de Geus
EXPEDIÇÃO
EDITAL/CITAÇÃO.
Arq: EDITAL DE CITAÇÃO
a venda em Leilão (1º ou 2º) do24/10/2019:
imóvel abaixo
descrito, nasDE
datas,
hora e local
Presidente
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:
���� �������� ��������������� �!� "��#�� �����������$%��&'�(%)��
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado
*�+&����&�����&,&��%�*��*��&�&��������%�&��&�-�*�+&�����&��&�+��.&+*���/
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de
����%�������� 0��1�2�0�����"��-��%*3��&��*�&*������������4,&(���
��'��+���&�������-�����������������-�&�+/
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local
5�����2��-���������6%��������7�&�&��&�&�*��(�,*�&'��%��&(&�+��.&+*'&���
de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência
�*,&�&'- � 6%& � 7�� � &��& � �%43� � & � ��+�*,��*� � �� � �4,&(- � ���'*��' � �� � �%��� � �& � ����
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
���������� � � �� � ������ �� � �8������ "9� �- � ��: � �; �
<<=>�
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído
?@/� >A/A/>=/ =B-�&'�6%&�$��&6%&�&��&����� ������������ 0���-�7&(��6%�(��
pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições
�%����7�&�&��&���6%*�*������'4�*����:�&C�D 'E,&(��%��(�F���&���&�7���&-��*�%������
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.
(�+�(*���&��&��*:&*�G�3*�.�-��%�*+47*���&�������-�����������������-�+�'�����&���&
br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600 H</>A?-=�'� � �% � H-<>A?=�.� � �% � �->@?A<HH<?�(6/- � 7&�4'&��� � >/�>>-B@'/
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844
����� ������������ �����C�7���*�������I'� -��������,*���&�4��&�&*�����

(',7$/'(/(,/®235(6(1&,$/(21/,1(,0Ð9(/(0&$5$0%(Ì35
/RFDOGRVOHLO}HV$Y-RmR:DOOLJDQGDU
(VFULWyULRV%RXWLTXH6KRSSLQJ,JXDWHPL3RUWR$OHJUH56
/LOLDPDU3HVWDQD*RPHV/HLORHLUD2ILFLDO-8&,656DXWRUL]DGDSHOR%DQFR%UDGHVFR6$LQVFULWRQR&13-VREQ
SURPRYHUiR/HLOmRGR V SUHVHQWH V LPyYHO LV QDIRUPDGD/HL/RWH&DUDPEHt357HUUHQRUXUDOGHQRPLQDGR&KiFDUD
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
6RORV FRQVWDQR5,*OHED& ORFDOL]DGRjPDUJHPGD5RGRYLD35FRPiUHDGHKD
Pð PHOKRUGHVFULWRFRQIURQWDGRH
OPERAÇÃO
FDUDFWHUL]DGRQDPDWUtFXOD,1&5$0DWGR5,GH&DVWUR352EV2UHIHULGRWHUUHQRWHPDFHVVRSHOD$YGRV
Cooperativa
LTDA
torna público
queyUJmR
irá
3LQKHLURV VQ &HQWUR$WXDO GHQRPLQDomR GD SURSULHGDGH SHQGHQWH GH Castrolanda
DYHUEDomR QR
5, &DEHAgroindustrial
DR FRPSUDGRU
YHULILFDU
MXQWR DR
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Atividades
FRPSHWHQWHDWRWDOLGDGHGDiUHDGHVWLQDGDDSUHVHUYDomRDPELHQWDOSHUPDQHQWH$UHVSRQVDELOLGDGHGHHYHQWXDOGHPDUFDomRItVLFDGR
de pós colheita e beneficiamento de produtos agrícolas, exceto moagem
LPyYHOHJHRUUHIHUHQFLDPHQWRSRUFRQWDGRFRPSUDGRU2UHIHULGRLPyYHOVHHQFRQWUDHQFUDYDGRHPiUHDPDLRUFDEHQGRDRFRPSUDGRUD
de trigo e fabricação de derivados e cultivo de cereais, Beneficiamento de
HYHQWXDODEHUWXUDGHXPDQRYDPDWUtFXODEHPFRPRVHUYLGmRGHSDVVDJHP&DEHUiDLQGDDRFRPSUDGRUSURYLGHQFLDUDEDL[DGD$omRGH
outros grãos,
moinho de trigo instalada na Rodovia BR-376, Km 496,
([HFXomRGH7tWXOR([WUDMXGLFLDOFRQVWDQWHQR$9GDFLWDGDPDWUtFXOD2FXSDGR
$) /HLOmRjVKPLQ/DQFHPtQLPR
Bairro Vendrami,
Ponta Grossa.
5/HLOmRjVKPLQ/DQFHPtQLPR5
FDVRQmRVHMDDUUHPDWDGRQROHLOmR
&21',d¯(6'(
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)LGXFLDQWHSRVVXLGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGDOHL
 &RQGLo}HVGH3DJDPHQWRH9HQGDQRVVLWHVEDQFREUDGHVFROHLORHVHZZZOHLORHVFRPEULPRYHLV#SHVWDQDOHLORHVFRPEU
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE
OPERAÇÃO

Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA torna público que recebeu
do IAP, a Renovação da Licença de Operação para Atividades de pós
colheita e beneficiamento de produtos agrícolas, exceto moagem de trigo
e fabricação de derivados e cultivo de cereais, Beneficiamento de outros
grãos, moinho de trigo instalada na Rodovia BR-376, Km 496, Bairro
Vendrami, Ponta Grossa.

Castrolanda Cooperativa Agroindustrial LTDA torna público que irá
requerer ao IAP, a Renovação da Licença de Operação para Atividades
de pós colheita e beneficiamento de produtos agrícolas, exceto moagem
de trigo e fabricação de derivados e cultivo de cereais, Beneficiamento de
outros grãos, moinho de trigo instalada na Rodovia BR-376, Km 496,
Bairro Vendrami, Ponta Grossa.
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LADRÕES NÃO CONSEGUEM LEVAR MALOTE DE SUPERMERCADO

Cabo da PM é baleado em assalto
Divulgação

Tiros atingiram
ombro, boca
e braço direito
de policial
Forças de segurança de
Castro realizaram durante
toda a tarde e noite de segunda-feira (11), patrulhamentos
para tentar prender os autores da tentativa de assalto
ao Cabo da PM da Reserva,
Sedineu Bueno da Luz, que
levaria até uma agência bancária de Castro o malote de
dinheiro do Supermercado
Priotto, localizado na Avenida Doutor Ronie Cardoso.
A ação aconteceu por volta
das 14h35 dessa segunda-

Carros de PM aposentado e dos bandidados, no pátio de supermercado

NO JARDIM COLONIAL

Homem é preso
por descumprir
medida protetiva
No sábado, (10), a equipe
da Guarda Municipal de Castro atendeu a uma solicitação
de descumprimento de medida
protetiva no Jardim Colonial, em
desfavor de A.M.V.M, apresentado por sua mãe. No local, foi
constatado que o defrator estava
em estado de embriaguez, sendo
encaminhado as partes para
Delegacia de Polícia para procedimentos cabíveis.

REGIÃO DE CASTRO

Bate em canaleta
na PR-151
Na sexta-feira (08), o Posto
Policial Rodoviário de Piraí do
Sul realizou atendimento de acidente com vítima em colisão com
canaleta no município de Castro.
Foi na PR-151, km 267, mais
300 metros, envolvendo a motocicleta Honda / CB 300r, de cor
amarela, placa de Araucária,
conduzida por V.E.C.O, de 20
anos. O condutor e a passageira
de 23 anos tiveram ferimentos
médios e foram encaminhados
para o Pronto Socorro Municipal
de Ponta Grossa.

CARAMBEÍ

Preso após
causar acidente
Carambeí - A Polícia Militar
atendeu a um acidente na Rua
dos Brilhantes, entre dois veículos Fiat Palio. Não houve vítimas
na colisão, porém, os motoristas foram submetidos ao teste
de bafômetro, um tendo como
resultado 00,0 Mg/l e o outro
condutor 0,62 Mg/l, que ainda
não possuía Carteira Nacional de
Habilitação.
Diante dos fatos, a PM deu
voz de prisão por embriaguez ao
volante e encaminhou o condutor
masculino para a 13ª SDP em
Ponta Grossa, para as providências cabíveis.

PONTA GROSSA

Carros se
chocam na PR-151
Ponta Grossa - A Polícia
Rodoviária de Ponta Grossa atendeu, na madrugada de domingo
(10), a um acidente na PR 151,
km 324 mais 700 metros, em
Ponta Grossa, entre um Toyota
Corolla e um Renault Sandero.
Na batida, resultou em ferimentos leves a condutora do Renault
Sandero, G.de F.A, de 32 anos,
encaminhada ao Pronto Socorro
Municipal de Ponta Grossa.

Civil prende acusado de crimes
As polícias civil de Castro
e Piraí do Sul, com o apoio
da Guarda Municipal, prenderam no domingo (10), homem
acusado da prática de três
assassinatos e diversos outros
crimes.
A investigação iniciou no
dia 8 de outubro, quando
ocorreu tentativa de homicídio em uma invasão do Bairro
Santa Terezinha. A vítima,
após briga entre casais, sofreu
disparo de arma de fogo (calibre 38) na região do tórax.
Após o crime, o Setor de Inteligência passou a trabalhar no
caso, quando foi identificado
o autor J.M.B.B, de 24 anos,
como alvo de investigação não
apenas em relação a este crime
de homicídio tentado, mas também por tráfico de drogas.
Segundo a polícia, foi constatado ainda que o suspeito,
além de ter fugido recentemente
do sistema prisional, foi condenado por crime de homicídio
ocorrido em 2015, no Jardim
Araucária, em Castro, quando
o investigado, portando arma
de fogo de cano duplo (calibre
22), efetuou vários disparos
contra um homem, sendo que,
um dos projéteis acertou a
parte frontal da cabeça da sua

Divulgação

Foram apreendidos crack, maconha, balança de precisão e dinheiro

filha, criança com 10 anos de
idade que brincava no local.
No ano anterior, Bairro Vila
Operária, o acusando, com o
uso de um revólver (calibre 22),
efetuou dois disparos, atingindo
um deles a cabeça e outro o
ombro de sua vítima. Os três
homicídios não se consumaram
por circunstâncias alheias à vontade do acusado que, em todos
os casos, empreendeu fuga para
evitar a prisão em flagrante.
O homem tem extensa ficha
criminal por posse, porte e disparo de arma de fogo, roubos,
corrupção de menores, ameaça, lesão corporal (violência
doméstica), falsa identidade,
tráfico de drogas, além das
tentativas de homicídio.
A prisão
O esconderijo do procurado

foi cercado e mesmo assim ele
saltou pela janela. Na tentativa
de empreender fuga, pulou cercas com o objetivo de chegar
à mata próxima, porém, foi
alcançado e dominado. Em seu
quarto foram encontradas 180
pedras de crack, maconha,
balança de precisão e a quantia
de R$ 1.000,00 em dinheiro.
Diante dos fatos, recebeu voz
de prisão pelo crime de tráfico
de drogas, restando cumprido
ainda o mandado de prisão
pelo crime de homicídio qualificado (ocorrido em 2015).
Na Delegacia de Polícia, o
detido passou por interrogatório e as investigações continuam
em relação ao crime de homicídio (tentado) ocorrido no mês
passado. Ele foi escoltado para
a Cadeia Pública de Castro,
onde permanece preso.

Condutor é detido embriagado
da ingestão alcoólica estava
com a carteira de motorista
cassada desde janeiro deste
ano. Durante a abordagem, a
equipe de militares realizou o
teste de etilômetro, que teve
como resultado 0,83MG/l. O

veículo, com algumas irregularidades, foi recolhido ao pátio
do pelotão para regularização.
O motorista recebeu voz de
prisão e foi encaminhado para
a Delegacia de Tibagi, para as
providências cabíveis.

EM TIBAGI

Caminhonete Hilux é furtada
Tibagi - Na sexta-feira (08),
às 21h30, em Tibagi, a Polícia atendeu na Rodovia Sadi de
Brito uma ocorrência de roubo.
A vítima informou que foi abordada por um veículo Gol de cor

branca, onde o ocupante furtou
sua Hilux de cor prata, placas
OBO-6868, seguindo sentido
Ponta Grossa, na Rodovia Transbrasiliana. Conforme a vítima
ainda, o veículo era emprestado

e tinha rastreador, porém, a
caminhonete não foi localizada.
A vítima foi encaminhada até a
delegacia para os procedimentos
cabíveis e elaboração do Boletim
de Ocorrência.

PONTA GROSSA

Morto a tiros em condomínio
Ponta Grossa - Diego Militão Ramo, de 20 anos, foi morto
a tiros dentro de um condomínio
localizado na Avenida Antônio
Saad, no Jardim Carvalho, em
Ponta Grossa. A Polícia Mili-

'Operação Presença' agiu
em Castro e Piraí do Sul
Divulgação / Guarda Municipal Castro

COM CNH CASSADA

Tibagi - A Polícia de
Tibagi deteve nste sábado (9),
na esquina da Rua Almeida
Taques com a Pedro Pitela,
centro da cidade, um motoista
embriagado. O condutor do
VW Gol, de cor prata, além

Durante o isolamento
do local dos tiros, informações chegavam para a PM
de que havia uma motocicleta NX Falcon, de cor vermelha, abandonada e que
dois homens, minutos antes,
teriam fugido em um HB20,
de cor cinza, sentido rodovia.
Eles estavam armados e um
deles usava colete balístico.
Em entrevista ao Página
Um News, tenente Muleta,
da 3ª Cia da PM, disse que
Sedineu estava consciente
e conversava bem. Que a
princípio, o disparo pegou
no ombro e ficou alojado
na mandíbula. Que seria
encaminhado à Santa Casa
de Misericórdia, em Ponta
Grossa, em razão do projétil
ter ficado alojado.

NO FIM DE SEMANA

EM CASTRO

Da Redação

feira, quando Sedineu já
se posicionava para abrir a
porta de sua caminhonete,
sendo surpreendido por duas
pessoas que o aguardavam
no interior de uma Nissan
Livina, estacionada ao lado.
As imagens de segurança
do supermercado mostraram
toda a ação dos criminosos
que diante da reação do policial, desferiaram vários tiros,
atingindo Sedineu no ombro
direito, boca e braço direito.
Enquanto
os
ladrões
fugiam a pé, abandonando o
carro no pátio e sem conseguir levar o dinheiro, Sedineu
foi socorrido e encaminhado
sem risco à vida, à Unidade
de Pronto Atendimento de
Castro, e posteriormente a a
um hospital de Ponta Grossa.

tar foi acionada por volta de 17
horas de domingo (10) e conforme comprovou-se, o rapaz já
estava sem sinais vitais quando
os socorristas chegaram.
O condomínio foi isolado

para que a Polícia Científica
fizesse a perícia e o corpo do
jovem foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de
Ponta Grossa. Diego trabalhava
como corretor de imóveis.

Em Castro foram seis bares, doze veículos e 62 pessoas
Da Redação
Na noite de sábado (09), foi
realizado em Castro e em Piraí do
Sul, pelas equipes da 3ª Cia da PM,
com o apoio do Pelotão de Choque do 1º BPM e Guardas Municipais, a 'Operação Presença', nos
principais pontos de circulação de
pessoas. Estabelecimentos comerciais, como bares, casas noturnas
e postos de combustíveis foram
visitados, como também foram fiscalizados veículos e pessoas.
O objetivo da ação é inibir

ações delituosas de qualquer natureza, trazendo assim mais segurança e tranquilidade à população.
Durante a operação, duas
pessoas foram encaminhadas à
delegacia pelos delitos de perturbação do sossego e por desobediência e resistência. Também
foram abordadas 212 pessoas,
fiscalizados oito estabelecimentos comerciais e treze veículos.
Somente em Castro, segundo a
Guarda Municipal, foram realizadas abordagens a seis bares, doze
veículos e 62 pessoas.

APÓS MAU SÚBITO

Motorista capota na 376

Divulgação

Condutor teria tido um mau súbito
Ponta Grossa - Na noite
de domingo (10), na BR-376,
o capotamento de um veículo
Celta que passava pelo quilômetro 490, próximo ao viaduto do
Santa Paula, trouxe a atenção
de curiosos. Segundo a Polícia

Rodoviária Federal, a provável
causa do acidente foi um mau
súbito do condutor, que recebeu
os primeiros atendimentos no
local e foi conduzido até a Santa
Casa de Misericórdia. A vítima
apresentou ferimentos leves.

NA PR-151

Rapaz morre atropelado
Carambeí - Na madrugada
dee domingo (10), atropelamento na PR 151, KM 313 +
300 metros, em Carambeí, resultou na morte de Ramon Garcia
Soares Rocha, de 20 anos. O
jovem foi atingido por um HB20
com placas de Ponta Grossa,
por volta de 0h50. A suspeita
da Polícia Rodoviária Estadual é

de a vítima estava voltando a pé
pela rodovia, pois de acordo com
a PRE, ele estava com a pulseira
de uma festa que foi realizada em
Ponta Grossa. Ramon, trabalhava
como garçom e barman e morava
no Bairro Eldorado. O velório e
sepultamento ocorreu na segunda-feira (11) no Cemitério Municipal de Carambeí.

FERIMENTOS LEVES

Jovem tenta suicídio com tiro
Carambeí - Na manhã de
segunda-feira, (11), um jovem
tentou contra a própria vida no
Jardim Eldorado, na Avenida
das Flores, em Carambeí. W.A
se feriu com uma arma de fogo

calibre 32. Equipes salva-vidas
realizaram atendimento no local
e ele foi encaminhado para Hospital em Ponta Grossa. Segundo
informações, o estado do rapazsegue estável.
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'Viajar é trocar a roupa da alma.' Mário Quintana

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Festuris 2019

Na segunda edição do Enbrav (Encontro Brasileiro de
Agentes de Viagens) 2019, profissionais do setor de negócios
e turismo se reuniram na serra gaúcha, entre 3 e 7 de novembro. Na agenda, visitas técnicas e rodadas de negócios, além
de um tour pelos principais atrativos turísticos das cidades de
Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi e
Gramado, na presença de jornalistas do Página Um e Página
Um News.

Divulgação / Leo Hendges

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Os organizadores do Enbrav, jornalistas
Claudir Benini e Iva Volpini ladeiam Celio
Sganzerla, sócio-proprietário do tradicional
Restaurante Fenachamp, em Garibaldi,
onde o grupo desfrutou de um delicioso
almoço. Na agenda, visitação a
Cooperativa Garibaldi, a Vidraçaria
Madelustre e ao Chocolates Devorata

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Em Flores da Cunha, o grupo foi recepcionado pelo prefeito
da cidade, Lidio Scortegagna; a secretária de Turismo, Fátima
Ortiz, e pelas majestades da FenaVindima 2020, rainha
Fernanda Molon Andreazza e as princesas Júlia Brandalise
Dondé e Sabrina Variani. Na cidade, o grupo conheceu o
Museu Histórico Pedro Rossi, o campanário de pedra da Matriz,
a igreja Nossa Senhora de Lourdes, Praça da Bandeira, a Escola
de Gastronomia Italiana Contemporânea UCS, as Vinícolas
Salvattore, Luiz Argenta e Casa Gazzaro. No Distrito Otavio
Rocha, realizou o Roteiro Colonial Compassos da Mérica
Mérica, onde conheceu o cultivo de cogumelos
na Propriedade Rural de Joel Bolzan, Casarão dos Veronese
e a casa Gilioli, além de participar de um delicioso
almoço com Menarosto, prato típico do município
Divulgação / Leo Hendges

Na 31ª edição da FESTURIS Gramado (Feira Internacional
de Turismo), considerada pelo trade a mais efetiva
plataforma de negócios da América do Sul, sendo a
segunda maior em tamanho, as presenças de Hilário
Krauspenhar, empresário do setor hoteleiro e CEO da
rede SKY; os diretores da Rossi & Zorzanello Eventos e
Empreendimentos, Marta Rossi e Eduardo Zorzanello
e ao centro Lourdes Printes, Engenheira Civil pela
Universidade Mackenzie, Mestre em Engenharia de
Barragens. Hilário foi um dos homenageados. O evento
aconteceu de 07 a 10 de novembro, no Serra Park. Sucesso!

O grupo Enbrav percorreu Gramado mais a
fundo, através de um tour inesquecível pela
Linha Nova e Linha Bonita, que apresentam
um pouco da herança cultural dos
imigrantes, a arquitetura típica, a
hospitalidade das famílias da Casa
Centenária, fábrica de Erva Mate Marcon,
Museu Fioreze e o Caffè Della Nonna - da
Familia Foss - que ofereceu um café com
produtos coloniais, além de música e dança

Divulgação

Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Participantes do Enbrav, no Parque de Neve Snowland, em
Gramado, após uma belíssima apresentação de Patinação
Artística. Durante o visitação ao paqrque, pausa para um
chocolate quente e fotos. O local é belíssimo!

Participantes
do Enbrav foram
hospedados
no confortável
Dall'onder Axten
Hotel, em
Caxias do Sul –
RS e receberam
atenção especial
do gerente
geral do
empreendimento,
Everton
Staggemeier

Também na feira

Entre os diversos atrativos da Festuris, feira de negócios
segmentada que reúne as principais tendências do turismo,
com os espaços Termalismo e Bem-Estar; Viagem pela
Cultura e Costumes; Business; Luxury; Tech e Corporativo;
ustentabilidade e Acessibilidade; LGBT; Entretenimento;
Wedding, Gastronomia, e Meeting Festuris - Conteúdo e
Networking, e ainda passeios por pontos turísticos de
Gramado e Canela. Momento de descontração dos jornalistas no Parque da Serra - Bondinhos da Cascata Caracol

Divulgação

Casal Leia e Wilson Luis
de Macedo, proprietários
do Thermas Piratuba Park
Hotel, também um dos
expositores da feira

A jornalista paraense Julie
Rocha, da diretoria de
Comunicação da AbrajetPará, aproveitou a Festuris
para divulgar o Vº Prêmio
de Jornalismo em Turismo
'Comendador João Marques dos Reis', da Associação Brasileira de Jornalistas de Turismo (AbrajetPará) sobre o destino Pará.
Julie está ladeada de
jornalistas no espaço da
imprensa na Festuris
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Ana Paula Castro, Kamilla
Lisboa, Vanessa Soares,
Paulinho Farias (vereador)

13/11

Patricia Moreira Fadel Fanha
Vitoria Boer Zan
Wanderley Maciel Kirlbv
Eunice Terezinha Lauber
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Carlinhos Gomes, Valfredo
Dzázio Laco, Olívio Carrilho

