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ÁREA INVADIDA É ALVO DE PROCESSO

Cinco famílias que construíram casas às margens
da estrada na localidade
conhecida como Laranjeiras,
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Divulgação / Luana Dias

em Castro, foram intimadas a
deixarem a área, após liminar
expedida pelo juiz da Vara Cível
página 5
do município.

AGÊNCIA DOS CORREIOS RECEBE CARTINHAS

RAPAZ ESFAQUEADO TEM QUADRO ESTÁVEL

Divulgação / Luana Dias

Aproxima-se mais um
Natal e com ele também vem
a oportunidade de ajudar a
realizar o desejo de uma das

crianças atendidas pelos Centros
de Referência de Assistência
Social (Cras), dos distritos do
página 5
Socavão e Abapan.

Divulgação

Em Castro, na Vila dos
Pacas, um rapaz foi atingido
por facadas na região do abdômen. A equipe médica do

Siate, com apoio da aeronave do
Samu, foi acionada para atender a
vítima e deslocá-la a uma unidade
página 7
hospitalar.

em sessão na câmara de castro

Reestruturação da GM é aprovada
Divulgação

Os vereadores da Câmara de Castro aprovaram
na quarta-feira (13), projeto de lei que prevê a
reestruturação da hierarquia da Guarda Municipal.
Com isso, criam-se os cargos de comandante, subcomandante, inspetor e subinspetor e os guardas
passam a ser divididos em 1ª e 2ª classes, sendo
da primeira aqueles que passam pelos cursos de
formação e os de segunda aqueles que acabaram de
ingressar no cargo público. A aprovação do projeto
de lei foi amplamente comemorada pelos vereadores
e, principalmente, pelos guardas que acompanhavam
a sessão. “A Guarda é um dever do Poder Público e
um direito do cidadão e todos os profissionais tem
o nosso respeito, pois o trabalho desempenhado em
nossa cidade é maravilhoso”, disse a vereadora presidente Fátima Castro (MDB).
página 3

após aquaplanar

Audi TT é atingido por
trem ao sair de pista

Sessão foi tranquila na quarta-feira

CARAMBEÍ

Presidente
Diego explica
compra de porta
automática
página 3

OPERAÇÃO PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA JÁ COMEÇOU NAS ESTRADAS
página 7

prêmio gestor Público

Carambeí é premiado novamente
Divulgação

PARA O DIA DO DIABETES
Matilvani
fala sobre
cuidados
Na quinta-feira (14) foi o
Dia Mundial do Diabetes. A
doença, que tem como causa
a produção insuficiente ou
má absorção de insulina, é
muito comum entre os brasileiros. "O diabetes também é
a maior causa de cegueira, ou
seja, é importantíssimo que a
pessoa que tem a doença vá
ao oftalmologista pelo menos
uma vez ao ano, e que faça
um exame completo, porque o
problema pode ser evitado ou
retardado ao máximo através
do tratamento preventivo”,
explica o médico castrense
Matilvani Moreira. página 5

Divulgação

Veículo foi atingido por um trem após cair entre dois viadutos

Nesta quinta-feira (14), por
volta das 13 horas, a equipe
PRF - Unidade Caetano - foi
acionada para dar atendimento
à uma saída de pista na BR 376,
km 472, em Ponta Grossa. No
local, a equipe policial consta-

tou que o Audi TT, com placas
de Maringá, seguia daquele
munícipio sentido Paranaguá,
quando nas proximidades do
km 472 saiu de pista e caiu
entre dois viadutos, parando
sobre a linha férrea. página 7

Divulgação / / José Tramontin

Divulgação

Operário enfrenta Tibagi reúne
o Guarani fora 3.622 inscritos
PREFEITO Osmar Blum com o deputado estadual Alexandre Curi

Pelo segundo ano consecutivo, o município
de Carambeí foi agraciado com o Prêmio Gestor
Público Paraná (PGP-PR), por desenvolver o
Programa Carambeí Digital. A solenidade foi
realizada na terça-feira (12), na Assembleia

Legislativa do Paraná (ALEP), e contou com a
presença de autoridades do Estado. O prefeito
Osmar Blum recebeu a ‘Menção Honrosa’,
concedida aos projetos que são premiados mais
página 3
de uma vez pelo PGP-PR.

O Operário encara o Guarani neste sábado (16), pela 36ª
rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será
no Estádio Brinco de Ouro, às
16h30. A equipe viaja hoje (15)
página 4
para Campinas.

No dia 24 serão aplicadas
as provas do concurso público
da Prefeitura de Tibagi, que
ofertará 37 vagas em cargos de
níveis fundamental, médio e superior. Ao todo 3622 pleiteiam
página 4
uma vaga.
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EDITORIAL

Informe Publicitário

QUANTOS CANDIDATOS?
Com a indefinação do prefeito Moacyr Fadel
em disputar sua segunda reeleição, uma vez que
enfrenta problemas com a justiça, surge para o
ano que vem nomes no cenário político castrense,
até bem pouco tempo bastante falados nas rodas
de conversa. Izidro Guedes estaria ensaiando sua
volta, pelo menos na disputa em 2020, diria algumas conversas em bares. Mas não só ele, pois se
na lista com Moacyr poucos se atreveriam, sem o
turquinho a fileira seria grande, com Reinaldo Cardoso colocando o seu nome em jogo, assim como
Marcos Bertolini, Rivadário Imbronízio, Matilvani
Moreira, Flavinho Albuquerque Carvalho, Fátima
Castro e uma panca de outros.

Das areias da Sardenha
à Floresta Amazônica
* João Guilherme Sabino Ometto
A recente prisão de um casal de
turistas franceses na Itália, pela tentativa de furtar 40 quilos de areia
de uma praia na Sardenha, reitera
a seriedade e o rigor com que os
europeus protegem seu patrimônio
natural. Eles estão muito certos em
agir assim. O que dizer, então, do
Governo do Brasil ao defender a
Amazônia Legal, que abrange nove
estados e três biomas, abriga a
maior floresta tropical do mundo,
detém um quinto de toda a água
doce em estado líquido do Planeta
e ocupa 5,2 milhões de quilômetros
quadrados, representando 61% do
nosso território?
O tema, realçado pelas queimadas e recentes polêmicas relativas
ao financiamento internacional de
ações preservacionistas, merece
uma análise mais aprofundada,
como se observa em novíssimo
estudo da Federação das Indústrias
do Estado de São Paulo (Fiesp),
intitulado “Amazônia -- você precisa saber”. É importante considerar que todas as terras privadas no
País estão sob as regras do Código
Florestal Brasileiro, que determina
a preservação de 80% da vegetação
nativa no Bioma Amazônia.
Nas últimas décadas, o Brasil
intensificou um conjunto de políticas públicas para combater o
desmatamento, cuja média caiu de
12,67 mil quilômetros quadrados,
entre 1999 e 2008, para 6,5 mil,
de 2009 a 2018. Contudo, precisamos nos esforçar para cumprir a
meta de 3,9 mil até 2020, conforme
o Acordo de Copenhague, firmado
na COP 15 (Conferência da ONU
sobre Clima), em 2009. Tal esforço
inclui o combate às queimadas.
Deve-se considerar que o Brasil participa dos principais acordos
multilaterais da área ambiental
desde a década de 1960 e está
cumprindo quase integralmente
os compromissos até 2020 do
Acordo de Copenhague: reduzimos em 73% o desmatamento
da Amazônia em relação a 2004
(meta: 80%); e somente a mitigação do desmatamento nessa região
e no Cerrado já diminuiu as emissões de dióxido de carbono em
2,28 gigatoneladas (praticamente
dobramos o objetivo, que era de
1,24 gigatonelada).
Quanto ao Acordo de Paris,
estamos muito avançados nas principais metas para 2030: do aumento
previsto de 18% da participação de
biocombustíveis (Renovabio), realizamos 17,4%, e até já superamos
em 0,3% o compromisso de 45%
dos renováveis na matriz energética
nacional, que se tornou, assim, a
mais limpa e diversificada do Pla-

neta. A média global é de 14%.
Nosso País também desenvolveu
uma das mais avançadas legislações
ambientais e de produção sustentável do mundo e investiu em tecnologias de monitoramento. Somos
líderes na preservação de florestas
tropicais, conciliando tudo isso
com a posição de maior exportador
líquido de alimentos, alcançando
mais de 200 mercados. Entretanto,
tais avanços não significam que
devamos ignorar os graves problemas de queimadas e desmatamento
ilegais, que devem ser combatidos
vigorosamente, abrangendo, também, políticas públicas geradoras
de renda e inclusão social.
Ao mesmo tempo, é preciso
garantir a plena soberania nacional
sobre a Amazônia e todo o nosso
território, inclusive combatendo,
sob o rigor de investigações e provas concretas, organizações que
estariam a serviço da internacionalização de áreas brasileiras, disfarçadas de beneméritas ecológicas e/
ou sociais. Assim, quaisquer providências do governo nesse sentido
merecem reconhecimento e apoio.
Contudo, em meio à nova orientação da diplomacia brasileira, de
aprofundamento de relações com
países e blocos desenvolvidos, como
o acordo de livre comércio entre o
Mercosul e a União Europeia e os
entendimentos com os Estados
Unidos, seria sensato um diálogo
aberto e franco com os governos que contribuem para o Fundo
Amazônico, como a Alemanha e
Noruega, que cortaram os recursos,
e os membros do G7, no que diz
respeito às queimadas. É preciso
esclarecer os fatos, demonstrando
nossas ações ambientais e retomar
a confiança recíproca.
Não devemos nos isolar na
agenda ambiental, pois tal postura
pode dificultar nossas políticas de
sustentabilidade e implica o risco
de comprometer até mesmo nossa
diplomacia econômica, que vai
caminhando muito bem. Temos
todas as condições de participar
do esforço da humanidade em favor
da redenção ecológica do Planeta
sem jamais transigir no tocante à
soberania. Quando alguém ousar
ameaçá-la, devemos agir exatamente como a polícia italiana na
Sardenha.

DE

Novembro Azul
Toque mais nesse assunto

Sandro A.
Carrilho
NO HOSPITAL
Quem deve receber alta
médica nessa sexta-feira (15) é
a deputada federal Aline Sleutjes, que passou por cirurgia
em hospital de Curitiba, para a
retirada de cinco nódulos de um
dos seios, encaminhados para
biópsia. Em repouso, ela respondeu por whatsApp a reportagem do Página Um News e
disse estar com "bastante dor
ainda, mas se Deus quiser amanhã [sexta-feira] vou embora".
RESPOSTA
Um dia antes de ser operada, Aline emitiu nota à
imprensa sobre a saída do presidente Jair Bolsoraro do PSL.
Ela dizia o seguinte: "Me elegi
com a bandeira do governo Bolsonaro, confio nele e acredito
que esse governo realmente
dará certo, então não tenho
como ficar no PSL sem o Presidente. Não estar ao lado dele
seria uma falha minha, porque
me elegi garantindo aos meus
eleitores que estaria junto ao
Bolsonaro, defendendo os interesses do povo brasileiro que
escolheu o caminho de renovação e justiça que o Presidente
representa".
GUEDES VEM AÍ?
O empresário Izidro Constantino Guedes, que chegou um

A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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25

ºC

14 ºC

Umidade
89%
32%

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

Sábado
16/11

24

ºC

13 ºC

91%
27%

Muitas nuvens o dia todo, com aberturas de sol.

Domingo
17/11

25

ºC

12 ºC

95%
34%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

18/11
REDAÇÃO

Temperatura

Sexta

Segunda
Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

UM DIA CARAMURU
Como o tempo não perdoa, vale a pena recordar o
desinteresse do prefeito Mocyr
Elias Fadel Junior em manter
o voleibol de elite em Castro.
Entregou de mão beijada para
os pontagrossenses a vaga conquistada em quadra e mais uma
vez perdeu a oportunidade de
ser protagonista, mantendo o
município à sombra de sua vizinha cidade.

As normas definida pelo protocolo científico do mês de
novembro, que tem como símbolo a cor azul, procura conscientizar os homens sobre a importância de cuidar da saúde e colocar
no inconsciente coletivo o que reza o protocolo:
1) O câncer da próstata é a segunda neoplasia que mais
atinge o gênero masculino, no inicio a cura é de 90 a 95%.
2) É a doença do idoso.
3) Todo homem deve fazer uma analise mais detalhada
da sua genética, pois, quem teve pai, irmão ou tio que teve a
doença, aumenta o risco.
4)
A Raça afrodescentes tem maior risco de desenvolver
a doença.
5)
Outros riscos são como a obesidade, alimentação inadequada, dieta rica em gordura e pobres em fibras vegetais.
Seja “HOMEM” com “H”, lembre- se que numa longa caminhada profilática, sempre começa com o “TOQUE RETAL”.

* João Guilherme Sabino
Ometto, engenheiro (Escola
de Engenharia de São Carlos EESC/USP), é vice-presidente
do Conselho de Administração
da Usina São Martinho e
membro da Academia Nacional
de Agricultura (ANA).

R$ 36,00
R$ 216,00
R$ 432,00

Terça e Sexta-feira:
Cadernos Especiais:

PONTA GROSSA VÔLEI
Se existia alguma lembrança
do que foi o Caramuru Vôlei em
quadra, agora não há mais, nem
mesmo no nome. Castro que
um dia abraçou esse esporte
de alto rendimento, inclusive
conquistando em casa a Liga
B e disputando a Liga Nacional
com jogos memoráveis, agora
ficará na saudade. O vôlei que
representa os Campos Gerais
na elite desse esporte nacional
é cem por cento Ponta Grossa,
até mesmo no nome.

15/11 - Proclamação da República (1889)
16/11 - Semana da Música
17/11 - Dia da Criatividade
18/11 - Dia do Conselheiro Tutelar

CASTRO E REGIÃO

Mensal:
Semestral:
Anual:

dia a ser vereador, foi várias
vezes secretário municipal, e
disputou por três vezes a prefeito, além de candidaturas a
deputado estadual e à federal,
já estaria articulando para ir
as urnas no ano que vem. Pelo
menos é o que se diz nos bastidores. Será?

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

25

ºC

11 ºC

90%
36%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 14/11/2019
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PRÊMIO GESTOR PÚBLICO

Carambeí é premiado novamente
Divulgação

Prêmio veio
da solução de
problemas na
gestão de contas
Carambeí - Pelo segundo
ano consecutivo, o município de
Carambeí foi premiado com o
Prêmio Gestor Público Paraná
(PGP-PR), por desenvolver o
Programa Carambeí Digital.
A solenidade foi realizada na
terça-feira (12), na Assembleia
Legislativa do Paraná (ALEP),
e contou com a presença de
autoridades do Estado.
O prefeito Osmar Blum
recebeu a ‘Menção Honrosa’,
concedida aos projetos que são
premiados mais de uma vez pelo
PGP-PR. Um dos requisitos que
levou o município a ser premiado
foi à solução de problemas na
gestão de contas de redes complexas, de segurança e agilidade
eliminados através do projeto
Carambeí Digital que contratou servidores virtuais para sua
infraestrutura, liberando o setor
de TI para promover melhorias
para a população.
Blum agradeceu o empenho do diretor de Informática,
Edson Rodrigo Coelho de
Moura, que coordena o programa desenvolvido pelo município e que concorreu com mais
de 70 projetos e destacou que

Câmara deve se
abster de fazer
pagamentos
indevidos a
servidores
* Da Redação
Tibagi - O Ministério Público
do Paraná, por meio da Promotoria
de Justiça de Tibagi, nos Campos
Gerais, emitiu nesta terça-feira,
12 de novembro, recomendação
administrativa dirigida ao presidente da Câmara de Vereadores
para que o Legislativo municipal
se abstenha de fazer pagamentos
irregulares a servidores da casa.
O documento leva em conta a
recente aprovação da Lei Municipal 2.774/2019, em 7 de novembro, que dispõe sobre o novo
regime jurídico dos servidores
da Câmara Municipal. A lei, conforme o MPPR, tem como irregularidade a previsão de pagamento
de adicionais de insalubridade,
periculosidade e noturno, embora
nenhum funcionário do Legislativo
exerça função que justifique esses
adicionais.
A recomendação estabelece
prazo de 15 dias para que o destinatário informe as medidas adotadas para seu cumprimento.
* Com Assessoria do MP-PR

NO PALÁCIO IGUAÇU

Paulo Pimentel
recebeu
homenagem
As instituições de ensino superior do Estado homenagearam na
segunda-feira (11), no Palácio
Iguaçu, o ex-governador Paulo
Pimentel, dentro das comemorações pelos 50 das universidades
de Londrina (UEL), Maringá
(UEM) e Ponta Grossa (UEPG).
Elas foram criadas em 6 de
novembro de 1969 pela Lei Estadual nº 6.034, sancionada pelo
então governador Paulo Pimentel
(1966-1971). Em cinco décadas,
formaram 200 mil profissionais.
Pimentel recebeu placa e troféu
em reconhecimento à iniciativa.

PLANTIO DE SOJA
A prorrogação da semeadura de soja, anunciada há poucos
dias pela Adapar, teve grande repercussão no Sudoeste. Nos
dois dias em que o governo transferiu sua sede administrativa
para Pato Branco, os produtores rurais destacaram de forma
positiva a iniciativa. E não é para menos. O chefe da Casa Civil,
Guto Silva, calcula que a liberação do plantio sem data limite
deve injetar mais de R$ 250 milhões somente na região.
Divulgação / AEN

Prefeito Osmar Blum e Edson Rodrigo Coelho de Moura, diretor de Informática da prefeitura

o programa está em expansão.
“Hoje já alcançamos em torno
de 90% da área urbana e 50%
rural, sendo que está sendo
executado projeto de ampliação
da oferta do sinal via rádio para
os moradores da zona rural”,
enfatiza o prefeito. Atualmente
o programa atende 457 residências com utilização média
de 125 usuários, além de oito
pontos de hot spot que disponibilizam sinal wi-fi gratuito em
espaços públicos, como praças
e o terminal rodoviário.
“O projeto na realidade
surgiu primeiro por uma deficiência que o município tinha

de fornecimento de internet
no geral tanto para população
quanto para a prefeitura, na
época, com poucos provedores
e de baixa qualidade. Outro
motivo foi em função dos ataques que a prefeitura sofreu por
hackers e vimos as nossas vulnerabilidades internas em relação aos servidores, backups e
estrutura decidimos investir no
que temos hoje. Com isso também eliminamos o alto custo da
telefonia nos departamentos e
falta de comunicação que tínhamos”, explica o coordenador
do Carambeí Digital, Edson
Rodrigo Coelho de Moura.

O Deputado estadual Alexandre Curi que entregou a
Menção Honrosa ao prefeito
de Carambeí cumprimentou
pela conquista. “Parabéns a
todos os carambeienses pela
conquista do prêmio Gestor
Público, que reconhece a excelência de projetos realizados
pelas cidades. Parabéns prefeito Osmar e toda equipe pelo
desenvolvimento do “Carambeí Digital”, projeto escolhido
para a premiação. O município
dá mais importante passo no
caminho de um futuro cada vez
mais tecnológico!”, declarou o
deputado.

R$ 17.500,00

Explicada compra de porta automática
AUGUSTO TRAVENSOLLI
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Carambeí - Na terça-feira
(05), foi assinada a ordem de
serviço para realização a colocação de uma nova porta na entrada
principal da Câmara Municipal
de Carambeí. A contratação
da empresa especializada para
aquisição de porta automática
de vidro, e vidros laterais para o
hall de entrada, custará ao todo
R$17.550,00.
A obra será realizada pela
empresa Art & Vidros – Vidraçaria, após cotação de preços
que envolveu algumas empresas, sendo que houve valores
acima de R$ 20.000,00. Para
o presidente da Câmara Municipal, Diego Silva, a troca é
uma necessidade que já havia
sndo discutida há algum tempo.
“Nós temos um problema crônico em nossa entrada. A porta

Divulgação

Serviços de pintura externa
na Câmara foram concluídas
que temos hoje é antiga e ainda
é utilizada uma mola que só ela
custa em torno de R$1.000,00
a manutenção. O principal
objetivo é permitir a acessibilidade para todas as pessoas no
espaço. Por exemplo, uma mãe,
com criança de colo, tem dificuldades de entrada, pois a porta é

pesada e difícil de ser aberta”,
explica Diego.
A troca deve ser finalizada
até o mês de dezembro. Além da
porta, foi concluída recentemente
uma outra melhoria no local,
a pintura externa. O valor na
prestação de limpeza e pintura
do imóvel, com fornecimento de
material e mão de obra, custou
ao todo R$17.250,00. “Estamos realizando uma série de
melhorias aqui. Por muitos anos
o local ficou sem manutenção e
aos poucos estamos contratando
esses serviços nesse que é um
espaço público com a circulação
para toda a população de Carambeí”, descreve Diego.
Para a realização de todas as
melhorias, o legislativo aprovou
em agosto o projeto de resolução
04/2019 de reforço da dotação
orçamentaria, para a contratação
de serviços de manutenção do
local no valor de R$100 mil.

PELOS VEREADORES

Reestruturação da GM é aprovada
Os vereadores da Câmara
Municipal de Castro aprovaram
na quarta-feira (13), projeto de
lei que prevê a reestruturação da
hierarquia da Guarda Municipal.
Com isso, criam-se os cargos de
comandante, subcomandante, inspetor e subinspetor e os guardas
passam a ser divididos em 1ª e 2ª
classes, sendo da primeira aqueles que passam pelos cursos de
formação e os de segunda aqueles que acabaram de ingressar no
cargo público.
A aprovação do projeto de
lei foi amplamente comemorada
pelos vereadores e, principalmente, pelos guardas que acompanhavam a sessão. “A Guarda é
um dever do Poder Público e um
direito do cidadão e todos os profissionais tem o nosso respeito,
pois o trabalho desempenhado
em nossa cidade é maravilhoso”,
disse a vereadora presidente
Fátima Castro (MDB).
Já o vereador Joel Fadel
(PSDB) elogiou o avanço e as

melhorias da estrutura da Guarda
Municipal. “É extremamente gratificante ver como foi iniciada a
Guarda, quando malmente tinha
uniforme, sem carro e estrutura e
hoje vemos que vocês estão trabalhando bem, embora ainda a
remuneração não seja a ideal, aos
poucos as condições de trabalho
estão melhorando”, afirmou.
Demais projetos
Os vereadores também aprovaram durante a sessão, em
segunda votação, o projeto que
concede título de cidadão honorário ao Padre Edemar de Souza,
de autoria do vereador Maurício
Kusdra (DC), e os projetos relacionados ao Plano Diretor. Outros
cinco projetos que previam abertura de crédito adicional e outro
que cria um programa municipal
de fortalecimento a agropecuária
e ao agronegócio também foram
aprovados.
Já em primeira votação,
foram aprovados quatro projetos

de lei ordinária. Dois autorizam
a abertura de crédito adicional
suplementar, outro prevê a inclusão do aluguel social no âmbito
do Sistema Único de Assistência
Social (SUAS) e um que amplia o
número de vagas para o cargo de
Técnico em Enfermagem.
Privatização dos Correios
Durante a sessão, Antonio
Orlando Batista fez uso da tribuna
para solicitar apoio dos vereadores
para que se posicionem contrários a privatização dos Correios.
Segundo ele, a empresa presta
um serviço de qualidade e possui
uma função social. “Nós temos no
país, aproximadamente, 5.570
municípios, destes apenas 300
deles dão lucro para a empresa e
é desse recurso que conseguimos
atender os outros municípios.
Então, nós possuímos uma função social”, explicou e defendeu
que caso haja a privatização, os
municípios que não geram lucro,
não terão mais Correios.

CONQUISTA
Segundo Guto Silva, a
mudança atende pedido dos
próprios produtores, já que
fatores climáticos, como a
seca, têm atrasado o plantio
de soja no Sul e Sudoeste,
dificultando o cumprimento
do calendário anterior, que
determinava 31 de dezembro como data limite para a
semeadura. “É uma conquista
enorme para o produtor, que
tem a segurança de que não
será penalizado por ultrapassar a data, e certamente
beneficia o Estado, que é o
segundo maior produtor de
soja do país”, disse.
COTA DE US$ 500
O Ministério da Economia
publicou portaria ampliando
de US$ 300 para US$ o limite
da cota de isenção fiscal para
as compras efetuadas no Paraguai e Argentina. A medida foi
destacada pelo prefeito de Foz
do Iguaçu, Chico Brasileiro
(PSD), e pelo deputado Giacobo (PL).
VICE-LÍDER
O presidente Jair Bolsonaro convidou o deputado Ricardo Barros (PP)
para ser um dos vice-lideres
do governo no Congresso
Nacional. Barros, ex-ministro
da Saúde, é considerado um
dos políticos mais hábeis no
trato com parlamentares em
Brasília.
CABIDEIRO
O escritório de Itaipu
Binacional, em Curitiba, era
considerado um cabideiro
sem tamanho. O general
Joaquim Silva e Luna, presidente da binacional, acertou
ao unificar a gestão no centro de comando na usina que
fica em Foz do Iguaçu. Silva e
Luna e toda a diretoria residem na cidade.
RECORREU
A Itaipu Binacional informou que irá recorrer da
decisão cautelar da 4ª Vara
do Trabalho de Curitiba que
determinou o retorno dos
empregados. A empresa também vai orientar os empregados interessados sobre os
procedimentos necessários
para dar cumprimento à
ordem judicial.
SARAMPO
A próxima etapa da campanha de vacinação contra o
sarampo começa na segundafeira, 18, e segue até dia
30 e tem como público-alvo
os jovens de 20 a 29 anos,
grupo considerado como um
dos com maior vulnerabilidade à doença. A vacina é o
único meio eficaz de proteger
contra o sarampo, doença
que é transmitida pelo ar
(respiração, tosse, fala,
espirro) e que pode ser con-

traída em qualquer idade. Até
a semana passada, o Paraná
tinha confirmados 316 casos
da doença.
DENGUE
O Paraná chegou à marca
de mais de mil casos de dengue. Já são 1.029 casos confirmados desde o início de
agosto. Já são seis cidades
com mais de 300 casos: Floraí, Nova Cantu, Quinta do
Sol, Inajá, Santa Isabel do Ivaí
e Uniflor.
PREMIADO
O
prefeito
Claudio
Ebehard (PSDB) recebeu
dois prêmios de gestão pública
de projetos desenvolvidos em
Santa Terezinha de Itaipu. É
o sexto ano consecutivo que a
cidade é premiada pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da
Receia Estadual do Paraná.
Receberam os prêmios, os
projetos “Cultivando Saúde e
Saberes” e “Urbanização do
Terminal Turístico Alvorada
de Itaipu”.
PERDAS
O Estado e as cidades
paranaenses perderam R$
634,9 milhões com o fracasso do leilão das reservas
de petróleo do pré-sal. A
previsão inicial era arrecadar R$ 106,5 bilhões, mas
apenas R$ 70 bilhões foram
pagos. A estimativa inicial era
de que o governo paranaense
recebesse R$ 494,4 milhões
e os 399 municípios paranaenses ficassem com R$ 739
milhões. Agora, o valor repassado ao Estado será de R$
240 milhões e para os municípios, R$ 358,7 milhões.
TUDO NO PORTAL
A Assembleia Legislativa
vai ampliar a transparência
na divulgação da prestação de
contas dos deputados estaduais e estabelecer critérios mais
rigorosos para reembolso das
despesas da atividade parlamentar. Todas as notas fiscais
serão publicadas no Portal da
Transparência. Essa é uma
das medidas do projeto aprovado nesta semana. Além da
divulgação das notas, o limite
de gastos com alimentação
para cada gabinete será de
R$ 2.517,42 e cada nota não
pode exceder R$ 208,40.
NOTA PARANÁ
O deputado Hussein Bakri
(PSD) anunciou a suspensão
da alteração no Nota Paraná
que prejudicava as 1,4 mil
entidades assistenciais cadastradas no programa. Segundo
Bakri, as instituições poderão
continuar a receber notas fiscais de todo o estado independente da cidade onde
estão sediadas.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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14 CÂMERAS SERÃO INSTALADAS NA SEDE E NO DISTRITO

Apresentado projeto de monitoramento
Divulgação

Investimento
com câmeras
chegou a
R$ 400 mil
Da Assessoria
Tibagi - Nesta quarta-feira
(13), a Prefeitura de Tibagi
realizou reunião para definir a
localização dos pontos em que
serão instaladas as câmeras de
monitoramento de alta resolução
e tecnologia, na sede e nos distritos. O encontro contou com a
presença do delegado da Polícia
Civil, Willian Alves de Lima,
do sargento Martins, da Polícia
Militar (PM), do presidente da
Câmara Municipal, Enio Antunes, do vereador Elizeu Cortez,
do gerente do Departamento de
Tecnologia da Informação (TI),
Marcio Lara e do gerente de
Cultura, Sidnei Bielski.
O município adquiriu 14

Encontro reuniu representantes da Polícia Civil, militar, e o presidente da Casa de Leis

modelos Speed Dome Smart
IPC indoor e outdoor, que ficarão em pontos estratégicos e
garantirão a segurança da população. Estes equipamentos também têm tecnologia que pode
identificar a placa de veículos
e fazer filmagens no escuro.
Também foram adquiridos 100
equipamentos do tipo Exir que
serão instaladas em todos os
prédios públicos. O investimento na aquisição das câmeras

de monitoramento foi de cerca
de R$ 400 mil, com recursos
próprios do executivo.
A Prefeitura, junto com o
Ministério Público e Câmara
Municipal, trabalha em uma
reforma administrativa para a
criação do cargo de diretor de
segurança, uma pessoa com
experiência em segurança pública
que ficará responsável pelo monitoramento dos equipamentos.
O projeto de monitoramento

SEM CHANCES PARA A SÉRIE A

Operário enfrenta o
Guarani fora de casa
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário encara o Guarani
neste sábado (16), pela 36ª
rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida será
no Estádio Brinco de Ouro, às
16h30. A equipe viaja nesta sexta-feira (15) para Campinas.
O alvinegro perdeu para o
Bragantino-SP na rodada anterior por 2 a 0 no Estádio Germano Krüger e está em nono
lugar na tabela, com 49 pontos.
O Guarani empatou com o Vila
Nova pelo placar de 1 a 1, ocupa
a 14ª posição e acumula 41 pontos. No primeiro turno, o Operário venceu o time de Campinas
por 1 a 0, em casa.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
o jogo. “Vamos procurar terminar o campeonato de uma forma
digna, fazer o maior número de

Divulgação / José Tramontin

Operário joga fora e quer
terminar bem a série B
pontos possível e honrar a camisa
do Operário, como nossos atletas já estão fazendo. Mesmo não
obtendo alguns resultados desejados, luta e dedicação nunca
faltaram durante a competição e
não vão faltar nas últimas rodadas.”
Para o jogo contra o Guarani,
o treinador não conta com os
volantes Fabio (tratando entorse
no pé esquerdo) e Gelson (desconforto no joelho direito).

37 VAGAS

Concurso da prefeitura de
Tibagi reúne 3.622 inscritos
Tibagi - No dia 24 de
novembro serão aplicadas as
provas do concurso público da
Prefeitura de Tibagi, que ofertará 37 vagas em cargos de
níveis fundamental, médio e
superior. Ao todo, 3622 participantes pleiteiam uma vaga.
O cargo mais concorrido é de
Auxiliar Administrativo, com
925 concorrentes para as duas

vagas, uma média de 432,5 candidatos por vaga. Na próxima
semana a Universidade Estadual
do Paraná (UNESPAR), responsável pela organização e a
aplicação das provas, divulgará
o local e o horário das provas.
Estima-se que pelo menos
2500 participantes virão de
outras cidades e estados, como
Santa Catarina e São Paulo.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Incrições para o PSS foram
abertas nesta quarta-feira
Palmeira - Foram abertas na
manhã desta quarta-feira (13) as
inscrições para o Processo Seletivo Simplificado da Secretaria
Municipal de Educação. As vagas
são destinadas para cadastro de
reserva para nove cargos, com
vencimentos que variam de R$
1.278,68 a R$ 3.568,68.
As inscrições devem ser efetuadas até o dia 27 de novembro,
diretamente no site do Município
de Palmeira, sem nenhuma taxa
de cobrança, através do link
www.palmeira.pr.gov.br/pss0022019-educacao. O edital
do Processo Seletivo, contendo
todos os detalhes, também pode
ser acessado através do link dis-

ponibilizado.
Após o encerramento das
inscrições, acontecem as fases
de homologações e não homologações, recursos e publicações
das inscrições homologadas após
recurso de inscrições. Os inscritos
serão classificados através de seus
títulos e as notas serão divulgadas
no dia 6 de dezembro, podendo
haver novamente recurso.
A publicação do resultado
dos recursos de notas e publicação dos desempates de notas e
resultado final de notas por classificação serão divulgados no dia
12 de dezembro. A homologação
final do Processo Seletivo Simplificado acontece no dia 16.

foi feito através de uma parceria
entre o poder executivo e o vereador Enio Antunes. Ele destaca
que, com o projeto em execução,
é uma satisfação colaborar com
a segurança pública municipal.
“É uma sensação de segurança
muito grande que dará para
os munícipes. Além da cidade,
abrangeu o município todo e os
distritos também são contemplados com as câmeras. É um
projeto que tem tudo para dar

certo e que contentará todos”,
afirmou.
O sargento Martins, da PM,
ressaltou que a reunião foi de
grande valia e com a experiência deles em segurança pública,
foi possível a recomendação
de novos pontos para fixarem
as câmeras. “A Polícia Militar
de Tibagi, juntamente com a
equipe do novo monitoramento
da cidade, vê de suma importância, visto que a cidade vai estar
monitorada com câmeras de alta
precisão, alta resolução, e, com
certeza, vai inibir algum futuro
roubo que ocorra na cidade”,
disse.
Na próxima semana, responsáveis da empresa ganhadora
da licitação para instalação das
câmeras virão até Tibagi para
início do projeto de monitoramento, que depois seguirá para
aprovação do executivo e legislativo. A expectativa é que até
a segunda quinzena de janeiro
todas as câmeras já estejam instaladas.

EM RUAS E PRAÇAS

Palmeira terá nova iluminação led
Da Assessoria
Palmeira - Através de licitação realizada neste mês a Prefeitura de Palmeira vai adquirir
luminárias que possuem tecnologia de Diodo Emissor de Luz
(Led) para realizar substituição
em postes da cidade. Cerca de
114 unidades serão instaladas
ao longo da Rua Conceição, no
trecho entre o Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) e
Viaduto da BR-277; na Rua XV
de Novembro, no trecho entre o
Colégio Dom Alberto Gonçalves
(Cedag) e PR-151 (Senai); na
Rua Santos Dumont no trecho
entre o Cedag e PR-151 (saída
Ponta Grossa); e em todo o
entorno da Praça Marechal Floriano Peixoto.
O prefeito de Palmeira, Edir
Havrechaki, acredita que a nova
iluminação dará um novo aspecto
para certos pontos da cidade.
"A iluminação pública é uma
responsabilidade do município,
que através das contribuições
vindas dos munícipes deve forne-

cer retorno com investimentos",
comentou. "Renovar a iluminação
desses locais foi um compromisso
firmado pela administração e que
agora está sendo efetivado. Tenho
certeza que o retorno será muito
positivo para nossa cidade", destacou o prefeito.
De acordo com a secretária
de Obras e Infraestrutura, Francine Albuquerque, além de mais
modernas, as novas luminárias
são mais econômicos e apresentam mais poder de iluminação. "Esses equipamentos foram
adquiridos pensando em tornar
o ambiente noturno dessas ruas,
mais vivo e agradável. Além
disso, a economia será maior
para os cofres públicos a médio
prazo", comentou.
Ainda segundo Albuquerque
as novas lâmpadas Led podem
iluminar três vezes mais do que as
lâmpadas atuais. Os novos equipamentos têm 250 watts de potência, contam com fluxo luminoso
de quase 30 mil lúmens, proteção
contra água, poeira e impactos, e
vida útil de 80 mil horas.

Trânsito
As instalações serão realizadas entre os dias 15 e 17
de novembro, com início pela
Rua Conceição, seguindo para
Praça Marechal Floriano Peixoto, Rua Santos Dumont,
e terminando na Rua XV de
Novembro. O trabalhos serão
realizados entre às 07:00 e
18:00 horas. Portando, neste
período, é possível que haja
alteração no fluxo do trânsito e
também bloqueio de ruas.
Praças
Além da iluminação nas
ruas, as praças Ludovico Ristow, Marechal Floriano Peixoto, e Domingos Theodorico
de Freitas também receberão
nova iluminação nos postes
internos. "Como as lâmpadas
atuais são de luz amarela e
as novas terão luz branca, as
praças também serão modernizadas para dar mais harmonia
entre as cores da iluminação
pública", explica a secretária
Francine.

NO FIM DE SEMANA

PG Vôlei estreia
na Superliga
Ponta Grossa - O Ponta
Grossa Vôlei estreia neste sábado
(16), na Superliga, fora de casa.
A equipe enfrenta os atuais campeões da competição – o Taubaté
– no Ginásio do Abaeté, em São
Paulo. O time, que nesta temporada será comandado por Fábio
Sampaio, embarca na madrugada
desta sexta-feira (15). A partida
começa às 21h30 e será transmitida pelo Sport TV.
“A estreia já é um jogo
diferenciado pela ansiedade
dos atletas. Mas, as expectativas são as melhores possíveis.
Neste primeiro jogo queremos
começar a dar forma ao grupo e
impor, mesmo que seja difícil, o
nosso ritmo a partida”, destaca
Sampaio. O grupo retomou os
trabalhos de preparação para a
competição há dez dias.
O time do Taubaté reúne
nomes de peso do esporte a
começar pelo técnico Renan Dal
Zotto, comandante da seleção
brasileira masculina. Além disso,
conta com Lucarelli, Lipe, Lucão,
Maurício Souza e Douglas. “A
nossa postura não pode ser outra
a não ser a agressividade. Temos
a chance de testar o favoritismo
deles (Taubaté) em casa. É um
desafio, mas vamos pra cima”,
explicou o técnico.

CONTRA O SARAMPO

Carambeí terá
nova etapa
de vacinação
Carambeí - O município de
Carambeí entrará na segunda
etapa da campanha de vacinação
contra o sarampo que contemplará adultos com idades de 20
até 29 anos, com início no dia 18
até dia 30, dia D da vacinação.
De acordo com a enfermeira
da secretaria Municipal de Saúde/
Vigilância em Saúde, Gisele
Machado, as vacinas serão aplicadas na sala de vacinas do Centro
Municipal de Saúde, das 8h30 às
11 horas e das 13 às 16 horas.
O adulto deve ter registrado
na carteirinha duas doses da
vacina. Mais informações pelo
fone 3231-1577.
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PAPAI NOEL DOS CORREIOS

Agência central
recebe cartinhas
nesta segunda
Campanha
já tem mais
de 30 ano
no Brasil
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Aproxima-se mais um Natal
e com ele também vem a oportunidade de ajudar a realizar
o desejo de uma das crianças atendidas pelos Centros
de Referência de Assistência
Social (Cras), dos distritos
do Socavão e Abapan. Uma
das formas de tornar essa
data mais alegre para aqueles que ainda acreditam em
Papai Noel é através da Campanha Papai dos Correios. Na
segunda-feira (18), a agência
central dos Correios de Castro recebe as cartinhas, feitas
pelas cerca de cem crianças,
que estão vinculadas aos dois
CRAS.
O projeto já tem 30 anos e
tem como foco crianças caren-

tes e/ou em vulnerabilidade
social. A cada ano são apadrinhadas milhares de cartinhas
em todo país. No município, a
ação também tem um histórico
de sucesso, e para esse ano a
expectativa não é diferente, é o
que explica o gerente da agência, Luiz Claudio Nunes. “Nós
sempre atingimos o número de
crianças a serem atendidas. A
sociedade castrense é bastante
solidária e sempre abraça a
causa, esperamos o mesmo
comprometimento das demais
edições neste ano, que quem
apadrinhar uma das cartinhas
realmente traga o presente
dentro do prazo, esperamos
que o espírito de Natal realmente prevaleça”, destaca.
Quem desejar adotar a
uma destas cartinhas pode
dirigir-se à agência dos Correios da Rua Cipriano Marques, entre os dias 18 de
novembro e 10 de dezembro,
quando encerra o prazo, tanto
para a retirada das cartinhas
como para a entrega dos presentes, na própria agência. No
momento da retirada da car-

“

Nós sempre atingimos o número de
crianças a serem
atendidas. A sociedade castrense é
bastante solidária.
tinha é realizado um cadastro
do voluntário. “Neste ano o
Ministério Público nos pediu
para incluirmos também o
CPF da pessoa no cadastro”,
explica o gerente.
Após a retirada da cartinha o voluntário compra o
presente pedido pela criança
que a escreveu e o entrega
no Correio mesmo. Todos os
presentes doados através da
Campanha serão entregues às
crianças, pelos servidores do
Correio, juntamente com profissionais dos dois Centros de
Referência, depois do dia 10
de dezembro.

Luiz Claudio Nunes gerente da agência dos Correios de Castro

NA DATA EM QUE SE COMEMORA O DIA

Médico explica sobre o diabetes
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na quinta-feira (14) foi o Dia
Mundial do Diabetes. A doença,
que tem como causa a produção
insuficiente ou má absorção de
insulina, é muito comum entre
os brasileiros. De acordo com
informações da Sociedade Brasileira de Diabetes, mais de 6% da
população nacional sofre com o
problema.
Existe mais de um tipo de
diabetes, mas os sintomas são
muito parecidos, na maioria dos
casos. Os principais são fome
e sede excessiva e vontade de
urinar várias vezes ao dia. No
caso do 'diabetes tipo um' também é comum a perda de peso,
fraqueza, fadiga, mudanças de
humor, náuseas e vomito. Já o
'diabetes tipo dois' tem como
sintomas o formigamento nos
pés e mãos, infecções na bexiga,
rins e pele, visão embaraçada e
demora na cicatrização de feridas e machucaduras em geral.
Se não for devidamente
tratado o diabetes acaba trazendo complicações à saúde do
paciente. Entre os casos mais
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Médico Matilvani Moreira
comuns estão os problemas que
afetam os olhos e problemas de
circulação, que pode resultar em
hipertensão arterial e também
pode ocasionar em infarto, AVC
ou até amputação, principalmente de membros inferiores. “A
amputação pode ser desencadeada por problemas que começam
nos pés, por isso a importância
de o paciente cuidar adequadamente até mesmo do corte das
unhas e de ferimentos nas pernas e pés. O diabetes também
é a maior causa de cegueira, ou
seja, é importantíssimo que a

pessoa que tem a doença vá ao
oftalmologista pelo menos uma
vez ao ano, e que faça um exame
completo, porque o problema
pode ser evitado ou retardado ao
máximo através do tratamento
preventivo”, explica o médico
castrense Matilvani Moreira.
A reportagem também conversou com o profissional sobre
os cuidados que o paciente de
diabetes deve ter no dia a dia
para prevenir as complicações,
e para ter melhor qualidade de
vida. “O paciente tem que se
prevenir através de dieta rigorosa, de preferência mantendo
uma alimentação rica em fibras e
verduras, tomar os remédios religiosamente e ter em mente que
é de fundamental importância a
atividade física, especialmente
aeróbica, como caminhada, natação e bicicleta. É expressamente
proibido ao diabético fumar e
beber. Em geral, o diabetes está
muito relacionado aos hábitos
diários, como sedentarismo e alimentação inadequada”, ressaltou
o médico.
* Com informações do
Ministério da Saúde

REINTEGRAÇÃO DE POSSE

Área invadida é alvo de processo
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Cinco famílias que construíram casas às margens da
estrada na localidade conhecida
como Laranjeiras, em Castro,
foram intimadas a deixarem a
área, após liminar expedida pelo
juiz da Vara Cível do município.
Quem fez o pedido de reintegração de posse foi o agricultor
Rudolf Angelo Petter, que apresentou na Justiça uma matrícula
de propriedade do imóvel, em
seu nome. Os moradores, no
entanto, alegam que o terreno
não pertence a Rudolf. Alguns
deles afirmam terem comprado
a área onde construíram de uma
terceira pessoa, e outros dizem
que simplesmente construíram
no local, que está atrás de um
valo, que segundo eles, faz divisa
entre o terreno do agricultor e a
estrada propriamente dita.
Trata-se de uma área que

fica às margens da estrada e, de
acordo com os moradores, as
primeiras casas no local foram
feitas há quatro anos. Eles também alegam não terem para onde
ir, se forem obrigados a deixar o
terreno. Os moradores disseram
ainda que até no início desta
semana ainda não haviam sido
notificados oficialmente da decisão de reintegração.
A reportagem ouviu também
Diony Robert, que é advogado
de Rudolf Angelo Petter. Diony
afirmou que as casas foram construídas no local há onze meses,
e que houve diálogo entre os
moradores e o agricultor assim
que as casas começaram a ser
edificadas. Ele também explicou
sobre a propriedade do terreno.
“Quando eles invadiram, o proprietário explicou a eles e solicitou que saíssem do local, eles
afirmaram que a área pertencia
ao DER, mas não se trata de
uma área de margem, e mesmo

depois das conversas, não aceitaram sair por bem. Mas nós
comprovamos que o Rudolf é o
proprietário”, destacou.
O advogado também disse
que os moradores do local foram
devidamente notificados das
ações na Justiça, que houve prazo
para deixarem a área, e que
antes da decisão de reintegração
de posse, foram intimados para
uma audiência de conciliação.
Segundo o profissional, eles não
teriam ido à audiência, mas de
acordo com os moradores, quem
não compareceu na data marcada
teria sido Petter.
Como o prazo para que os
moradores recorressem da decisão de reintegração de posse já
se esgotou, a medida pode ser
cumprida a qualquer momento.
O caso também está na Defensoria Pública do município, a
reportagem, porém, não conseguiu contato com o defensor que
cuida do processo.

'SOLDADO POR UM DIA'

5° Esquadrão
promoveu ação
No dia 14 de novembro, o
Centauro dos Campos Gerais
promoveu a atividade de 'Soldado por Um Dia' com o senhor
João Pedro Mariano da Silva, de
72 anos, residente no Serviço de
Acolhimento Institucional para
Idosos São Vicente de Paulo, em
Castro, desde o ano de 2016.
O ex-soldado Mariano serviu
nos anos 60 no 13° Batalhão de
Infantaria Blindado, sediado na
cidade de Ponta Grossa.
A atividade contou com um
café da manhã com o Comandante, formatura geral e visitação
às instalações da OM.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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A forma mais barata de fazer negócio!

LANCER GT A R$ 49.900,00
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$ 49.900,00. 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.

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!

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.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
NEWS

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.

Você vai se surpreender
com o resultado!

VENDE- SE CASA
Casa em alvenaria 05 peças com
garagem e lavanderia,murada e calçada. Localizada no Jardim são Francisco. Valor : R$180.000,00. Entrar
em contato: (42) 99952-4750.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br
Indivíduo que dá suporte financeiro a
uma empresa em
estágio inicial (Fin.)

Movimento musical
que teve Gilberto Gil
entre os cantores
Ceder gratuitamente

Proprietários defendidos pela bancada
ruralista (Polít.)
Oração; prece

Padrão de
estampa
de kilts
Perversa

Centro da
translação
terrestre
(Astr.)

Símbolos
como os
kanjis

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Sergipe

Desconsiderado;
desdenhado
Siga!

© Revistas COQUETEL

Tecla que
Movimento musical elimina
Indivíduo que dá(sigla)
suque teve Gilberto Gilarquivos
porte financeiro a
entre os cantores
uma empresa Anverso
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(Inform.)
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(Fin.)

Rocha
Lima,Padrão de
estampa
gramático
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Centro da
translação
terrestre
(Astr.)

Aquilo que
serve de
lição para
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kanjis
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Casa Civil
(2015)
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a pele
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do rebanho
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2014 (EUA)
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osmose
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em inglês
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S
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Corrida
off-road
A (?): com
critério

Aquilo que
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Áries: Assuntos familiares
ou domésticos ganham importância neste feriado. Se precisa de dinheiro, a família pode
ajudar. Um amor antigo pode
cruzar o seu caminho. Se tem
compromisso, reforce os laços.
Cor: azul.

Libra: Aproveite o astral
para fazer planos a longo prazo.
Se pensa em fazer uma viagem
a lazer, aproveite o início da
manhã. Mudanças na aparência
podem render elogios. É hora
do casal planejar o futuro. Cor:
preto.

Touro: Bom astral para sair
da rotina e curtir o feriado, mas
se precisar terminar uma tarefa,
se apresse para não atrapalhar
seu lazer. Mostre seu lado descontraído e charmoso na paquera
e fará muito sucesso. Cor: roxo.

Escorpião: Seu interesse
por assuntos místicos ou religiosos
estará mais evidente. Depois, sair
da rotina pode ser muito divertido. Programa diferente com sua
cara-metade ajuda a fortalecer o
romance. Cor: vermelho.

Gêmeos: É um bom dia
para relaxar. Há chance de conseguir um dinheiro que não estava
esperando, mas mantenha isso
em segredo por enquanto. Dê
o primeiro passo na conquista e
tem tudo para se dar bem! Cor:
preto.

Sagitário: Aproveite o
feriado para fazer algumas
mudanças, especialmente se
quiser cuidar melhor do seu
corpo. A paixão promete apimentar os momentos de intimidade com quem ama. Cor:
branco.

Câncer: Com a lua em seu
signo, terá mais energia para lidar
com as tarefas cotidianas. Lembranças do passado podem tocar
seu coração. Os amigos podem
apresentar alguém interessante se
está só. Cor: azul-claro.

Capricórnio: Astral favorável para reforçar alguns laços,
especialmente pessoas mais
novas. A vida amorosa conta
com excelentes energias e você
vai se sentir nas nuvens ao lado
de quem ama. Cor: roxo.

Leão: O desejo de se isolar
e repensar algumas coisas tem
tudo para crescer neste feriado.
Vai ser divertido colocar o papo
em dia com os amigos. No
romance, reforce a confiança na
pessoa amada. Cor: lilás.

Aquário: A família pode
precisar da sua ajuda -- estenda
a mão e vai receber o mesmo
apoio em troca. Cuidados com a
saúde podem trazer resultados.
Pode se interessar por alguém
que mora longe. Cor: branco.

Virgem: Neste feriado, seu
lado sonhador vem à tona e você
pode se divertir mais se deixar
a rotina do dia a dia bem longe.
Se está buscando um novo amor,
aproxime-se de alguém que tem
os mesmos sonhos. Cor: preto.

Peixes: Contará com dose
extra de sorte, faça uma fezinha.
Bom momento para conhecer
pessoas, ampliar seus contatos
ou fazer uma viagem rápida. Se
depender das estrelas, você vai
arrasar na paquera! Cor: amarelo.
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MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Sexta-Feira (15/11)
Filipe se alarma com a revelação de Leila, que pede sigilo
sobre o assunto para não desrespeitar Lara. Marco implora
para que Carla não o faça
escolher entre o casamento e
sua profissão. Filipe confronta
Rita sobre o passado de Rui.
Anjinha fala mal do futebol de
Tatoo, que fica arrasado. Anjinha pressiona Cléber sobre o
namoro dos dois. Regina arma
um encontro entre Guga e Max.
Serginho insinua a Rita que Rui
deseja retomar sua relação
com ela. Carla sofre e Raíssa
e Thiago tentam animar a mãe.
Meg se acidenta e Madureira a
ajuda. Tatoo procura Anjinha, e
Marco e Cléber se incomodam.
Começa a audiência entre Rita,

BOM SUCESSO
Sexta-Feira (15/11)
Silvana convence Eugênia
a flagrar Diogo com Jeniffer.
Silvana teme que Mário termine com ela para ficar com
Nana. Vicente desabafa com
Vera sobre Gabriela e Patrick.
Mário gosta da ideia de Evelyn
de promover um concurso para
investir na literatura de jovens
autores. Francisca sugere a
Ramon que chame os filhos
para jantar com eles. Eugênia
flagra Diogo com Jeniffer.

a falar com Marion. Alfredo
pede que Marion se afaste
de seu pai. Lola se emociona
quando Júlio lembra que todos
os filhos estavam preocupados com ele. Emília recebe a
notícia da volta de Adelaide
e se preocupa com Justina.
A filha mais nova de Zeca se
prende no banheiro e todos
se desesperam. Almeida fala
de Júlio para Marion. Alfredo
diz a Lúcio que não quer mais
saber de Marion. Emília conta
para Justina sobre a volta de
Adelaide. Marion visita Júlio
no hospital e se encontra com
Lola.

ÉRAMOS SEIS
Sexta-Feira (15/11)
Clotilde e Almeida tentam
disfarçar a inquietação com o
reencontro. Alfredo se recusa

A DONA DO PEDAÇO
Sexta-Feira (15/11)
Maria da Paz estimula a
espiritualidade de Jô. Abdias
participa de uma reunião no

Rui, Lígia e Joaquim. Lara confronta Rita diante do juiz.

alcoólicos anônimos e Sílvia o
apoia. Régis comenta com Gladys e Lyris sobre sua vontade
de melhorar. Agno garante a
Maria da Paz que continuará
buscando o documento que
confirma que ela é a dona da
fábrica. Capitã apresenta Jô
a Gerusa. Beatriz e Zé Hélio
descobrem que Fabiana falsificou o presente de casamento
dos dois. Aconselhado por
Márcio, Abel pede Britney em
casamento. Márcio impede o
casamento de Kim com Paixão,
que agride o rapaz. Yohana
cuida de Márcio. Camilo
repassa informações a Álvaro
e Yohana desconfia do colega.
Jô participa de um culto evangélico. Kim confessa que não
ama Márcio nem Paixão. Agno
encontra o documento de
Maria da Paz.
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Divulgação / Andre Szczerepa

Rapaz golpeado
com faca tem
quadro estável
Filho golpeou
homem após
ver sua mãe
agredida
Da Redação
Em Castro, na Vila dos
Pacas, na tarde de terça-feira
(12), um rapaz foi atingido
por facadas na região do
abdômen. A equipe médica do
Siate, com apoio da aeronave
do Samu, foi acionada para
atender a vítima e deslocá-la
a uma unidade hospitalar.

Segundo informações do HU,
repassadas no início da tarde
de quinta-feira, (14), A.A.A
passou por cirurgia para correção das lesões, está internado em leito clínico e seu
quadro é estável.
A ocorrência foi registrada na rua Adolfo Gustavo
Lesnau, bairro Poço Grande
(Vila dos Pacas). Segundo
informações, um homem de
38 anos, chegou na casa de
sua ex, invadindo a casa e
iniciando uma discussão, e
pouco tempo depois, entraram em vias de fato, com
o rapaz dando um soco na
mulher. Observando a situa-

Transferência foi realizada na tarde de terça-feira (12)

ção, o filho interviu e golpeou
o homem com uma faca, causando grande corte, após a
ação o autor fugiu.
A mulher relatou ter
medida protetiva, que seu
ex-companheiro já teria sido
preso outras vezes por agressões e usava monitoramento
por tornozeleira eletrônica,
pelos constantes descumprimentos da medida protetiva.
A Polícia Civil já identificou o autor, um adolescente
de 17 anos, e foi instaurado
o Boletim de Ocorrência. Na
quarta-feira (13), no período
da tarde, a mãe da vítima
também registrou o BOC.

Júri condena homem a mais de 19 anos
homicídio simples consumado.
O réu está preso cautelarmente
desde a época do crime e não
poderá recorrer em liberdade.
De acordo com a denúncia do Ministério Público do
Paraná, oferecida pela 10ª Promotoria de Justiça da comarca,
o réu, na madrugada de 26
de novembro de 2016, atacou
com uma faca o seu irmão.

Audi TT é
atingido por trem
ao sair de pita
Ponta Grossa - Nesta quinta-feira (14), por volta das 13
horas, a equipe PRF - Unidade
Caetano - foi acionada para dar
atendimento à uma saída de pista
na BR 376, km 472, em Ponta
Grossa.
No local, a equipe policial constatou que o Audi TT,
com placas de Maringá, seguia
daquele munícipio sentido Paranaguá, quando nas proximidades
do km 472 saiu de pista e caiu
entre dois viadutos, parando
sobre a linha férrea.
O motorista (32 anos) informou à equipe policial que a pista
estava molhada e o veículo aquaplanou logo após uma curva,
caindo em seguida entre os viadutos.
As equipes da PRF e da Concessionária, iniciavam o socorro
ao motorista quando um trem
aproximou e atingiu o automóvel
na sua parte traseira. O motorista
já havia sido retirado do veículo.
Ainda segundo o motorista,
este havia comprado o automóvel
horas antes em Maringá.
No local do acidente a velocidade máxima é de 80 km/h e a
pista estava molhada.
A PRF alerta aos motoristas
que em razão da instabilidade
climática em toda a Região, que
reduzam a velocidade e mantenham a atenção concentrada na
direção, principalmente em curvas ou locais que possam haver
acúmulos de água.
Divulgação

* Informações, imagens: PRF

Veículo foi atingido por um
trem após cair de viaduto

Pensando ter conseguido matar
a primeira vítima (que acabou
sendo socorrida e sobreviveu),
dirigiu-se à casa da convivente,
que foi ferida com a mesma
arma, mas conseguiu escapar
porque seu pai interveio. Este,
entretanto, não teve a mesma
sorte, sendo vitimado pelo réu,
que alegou estar drogado na
ocasião.

ÓLEO VEGETAL

APÓS AQUAPLANAR

EM TODO O PAÍS PELA PRF

Operação Proclamação
da República já começou
Divulgação

Operação começa à zero hora de quinta-feira

PONTA GROSSA

Ponta Grossa - O Tribunal
do Júri de Ponta Grossa condenou a 19 anos e oito meses de
prisão um homem que matou o
pai de sua companheira e tentou matar outras duas pessoas:
sua convivente e seu próprio
irmão. A sentença considerou
um homicídio simples tentado,
uma tentativa de homicídio
qualificado por feminicídio e um

PONTA GROSSA

PRF atendeu tombamento
Divulgação

Caminhão ficou destruído
Da Assessoria
Palmeira - Na quarta (13),
por volta das 12h50, equipe PRF
de Irati foi acionada para dar atendimento a acidente no km 220 da
BR 277, em Teixeira Soares.
No local, os policiais rodoviários federais constataram que o
bitrem com placas de Guarapuava, deslocava-se sentido Curitiba, quando nas proximidades
do km 220, perdeu o controle,
tombando em cima da pista
transversalmente ao fluxo.
O caminhão estava carregado
com óleo vegetal e devido a vazamento foram acionadas equipes
do IAP de Irati, para análise dos

danos ambientais.
A concessionária responsável
pela rodovia, que permaneceu
em sistema alternado de fluxo
das 12h50 até 15h50, realizou a
contenção do óleo e limpezas.
O motorista de 58 anos não
soube precisar o motivo do tombamento. Ele sofreu lesões consideradas leves e foi conduzido à
Santa Casa de Irati.
O local é pista reta e a pista
estava seca.
A PRF alerta que a falta de
atenção está entre as principais
causas de acidentes.
* Informações e Imagens:
PRF

SUICÍDIO

Enterro de jovem ocorre
em Goiás nesta sexta-feira
Da Redação
Carambeí - O enterro de
Willian Alves, 37 anos, morador na Avenida das Flores, Jardim Eldorado, em Carambeí,
será nesta sexta-feira (15), às
10 horas, em Quirinópolis, no
estado de Goiás. Ele se feriu gra-

vemente na segunda-feira (11),
quando utilizou-se de uma arma
de fogo - calibre 32 - para tirar
a própria vida. Encaminhado
para uma unidade hospitalar de
Ponta Grossa, não resistiu ao
ferimento e teve morte cerebral
confirmada no final da tarde de
terça-feira (12).

Da Assessoria
A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) lançou à zero
hora de quinta-feira (14), a
Operação Proclamação da
República 2019, em todo o
país. A operação, que segue
até domingo (17), terá como
prioridades o combate à
embriaguez ao volante, a fiscalização de ultrapassagens
proibidas e a correta utilização das cadeirinhas e do
cinto de segurança, além do
uso dos celulares.
No mesmo feriado de
2018, quando a operação
teve cinco dias de duração – um a mais do que a
deste ano –, quinze pessoas
morreram em acidentes nas
rodovias federais do Paraná.
Outras 116 pessoas ficaram
feridas. A PRF atendeu 115
acidentes.
Cinco das quinze mortes registradas na operação
do ano passado ocorreram
em um único acidente, na
BR-277, em Santa Tereza do
Oeste. Todas as cinco pessoas
que estavam em um automóvel Chevrolet Onix morreram
em uma colisão frontal.
Durante o feriado prolongado deste ano, a previsão das concessionárias das
rodovias é de que o fluxo de
veículos aumente até o dobro
em relação à média dos dias
normais.
O pico de movimento na
saída para o feriado deve se
concentrar entre o fim da
tarde e início da noite de

Homem agride
ex-esposa
com enxada
Ponta Grossa - No bairro
Contorno, em Ponta Grossa,
a Polícia Militar prendeu um
homem suspeito de agredir e
ameaçar a ex-esposa. Os crimes
foram registrados por volta de
22 horas, sendo que a vítima foi
atingida com golpes de enxada,
além de ser ameaçada de morte.
Iniciada as diligências, o suspeito
foi encontrado perto da casa
onde aconteceu o crime e acabou
preso em flagrante por lesão corporal e ameaça, devendo responder por lesão corporal, violência
doméstica e ameaça.

quinta-feira e na manhã de
sexta-feira. O retorno deve
ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e a noite
de domingo.

PIRAÍ DO SUL

Restrição de tráfego
De acordo com a Portaria 200 de 2018, que dispõe
sobre a restrição do trânsito
de Veículos e Combinações
de Veículos excedentes em
peso e ou dimensões em
rodovias federais nos períodos dos feriados do ano de
2019, em trechos rodoviários
de pista simples fica proibido
o trânsito nos seguintes dias
e horários: Dia 14 (quintafeira), das 16 às 22 horas;
dia 15 (sexta-feira), das 6 às
12 horas e dia 17 (domingo),
das 16 às 22 horas.

Piraí do Sul - Na segundafeira (11), a Polícia Rodoviária de
Piraí do Sul registrou um acidente
às 17h30 na PR151, km 239
mais 900 metros, envolvendo um
GM Prisma de cor prata, placas
da cidade e o ônibus Mercedes
Benz amarelo, de Peixe Boi – PA.
O condutor do Prisma, E.L.O, de
59 anos, foi encaminhado para
UPA de Castro com ferimentos
leves, já o motorista do ônibus,
nada sofreu.

Orientações para uma
viagem segura
Respeitar os limites de
velocidade, manter distância
de segurança em relação aos
demais veículos, ultrapassar
apenas quando houver plenas
condições de segurança e não
desviar a atenção do trânsito.
Estas são algumas das principais orientações da PRF para
reduzir o risco de acidentes.
A PRF também orienta os
usuários de rodovias, mesmo
antes de viagens curtas, a
fazer uma revisão preventiva
do veículo, o que inclui a checagem dos pneus, do sistema
de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível
do óleo e do radiador, entre
outros itens.

Carro e ônibus
colidem na 151

PONTA GROSSA

PM apreende
idoso e com
duas armas
Ponta Grossa - Em Ponta
Grossa, um homem de 69 anos
foi detido na noite desta quartafeira (13). Segundo informações
da Polícia Militar, a equipe realizou a abordagem de um carro na
avenida Souza Naves onde estava
o idoso e uma mulher, que não
teve a idade revelada.
A verificação ocorreu após
denúncias de disparo de arma de
fogo em via pública. No carro, os
policiais encontraram um revólver
calibre 38, com seis munições
intactas, e uma pistola calibre
765, com cinco munições intactas.
O casal foi detido e levado para a
delegacia de Ponta Grossa.

NA BR-277

PONTA GROSSA

Policiais apreendem arma
utilizada em caça ilegal
Ponta Grossa - Na tarde
de quarta-feira (13), na região
de Itaiacoca, em Ponta Grossa,
policiais militares apreenderam
uma espingarda que estava sendo
usada em caça ilegal. O rapaz, ao
perceber a presença dos policiais,

empreendeu fuga em meio a um
matagal, deixando no local uma
espingarda calibre 38, que estava
municiada, e outros três cartuchos do mesmo calibre. A arma
foi apreendida e levada para a
delegacia da cidade.
Divulgação

Rapaz tentou fugiu ao perceber presença de policiais

Civil apreende
27 kg de crack
em Palmeira
Palmeira - A Polícia Civil,
apreendeu nesta quarta-feira,
(13), 27kg de crack escondidos
em carro com fundo falso, em
Palmeira, na BR-277, próximo
a um pedágio. Três pessoas
que estavam no veículo foram
presas. A operação ocorreu,
segundo a polícia, após denúncia anônima. A equipe de Divisão Estadual de Narcóticos, em
diligência até o local, abordou o
carro com placas do Paraguai. A
droga foi encontrada dentro de
uma caixa de som em um fundo
falso por um cão farejador.
Segundo a polícia, as pessoas
que estavam no veículo, relataram que não sabiam da droga e
estavam indo de Santa Helena,
no Oeste, para Curitiba.
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Sexta-feira, 15 a 18 de Novembro

de

2019

Divulgação / Sandro A. Carrilho

By
Carol
A D+ da
semana é
Caroline Iaros
que inaugurou
na quarta-feira
(13), em
Carambeí, a
badalada Le
Chaton By Carol.
Moda feminina,
roupas e
acessórios.
Sucesso!

* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

por Sandro

A. Carrilho

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

Recebendo
parabéns no
sábado (16),
por ocasião de
seu aniversário,
o mega
empresário
Dionisio
Bertolini

Divulgação / Arquivo Pessoal

Sábado (9) foi reservado para as comemorações dos 15 anos de Ana
Julia Carneiro Just, filha de Lia Mara Carvalho Carneiro Just e Marcelo
Just. A festa aconteceu no Quiosque do Castro Clube de Campo, com
organização, buffet e cerimonial de Bon Ton Festas e Locações by Guta
Milléo. Décor delicado e flores da Floricultura Solarium (by Andreia
Gerhmann Madureira), iluminação de Solução Eventos by Joas Torello,
animação do DJ Ricardo Frank, Bartender Dumô (leia-se Eduardo
Vasquez Estevam). Mesa de doces e bolo de copa de Eliane Fonseca.
A bela debutante foi produzida por Lu Moura e sua equipe e usou traje
especialmente confeccionado para o dia do Ateliê Cristiane Silva.
Fotografia oficial da festa e também pré evento de Fabiana Guedes
Divulgação / Fabiana Guedes

Domingo (17) o
vereador Elio (Ratinho),
de Carambeí, recebe
parabéns por mais
um ano de vida
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

Happy birthday
para Adriane
Martins que
neste sábado
(16) estará
recebendo
muitos beijos
e abraços
pela chgada
de seu
aniversário

Divulgação / Arquivo Pessoal

in

Divulgação / Fabiana Guedes

Prestigiando
os 15 anos
de Ana Julia,
o casal de
empresários
Fabiola Bueno
de Magalhães
e Rodeney
Lamers. Eles
também
comemoram
a espera pela
caçulinha

Maurício
Chizini Barreto,
de Tibagi, reserva
a segunda-feira
(18) para ser
bastante
cumprimentado,
por ocasião
de seu níver
Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação

Divulgação / Edilson Luiz

Toda a graça e a simpatia das
primas Nicole Padilha Napoli
e Manuella Napoli Carvalho.
Elas também foram produzidas
pela equipe de LM Beauty

Também curtindo a festa da
sobrinha, o casal Aniclari
Carvalho Carneiro e
Maximiliano Schimidt

Zélia
Schitkoski
(Titia Zélia)
recebe
felicitações
de aniversário
na segundafeira (18).
Parabéns!

Simone Aparecida Alves de Oliveira
Machado recebe muitos vivas neste
domingo (17), pela chegada de seu
aniversário. A homenagem é dos
amigos e da família, em especial
do marido Willian que deixou uma
linda mensagem: "Agradeço à Deus
por ter colocado essa espetacular
mulher em minha vida e também
com o presente que Deus colocou
em nossa vida, nosso filho. Obrigado
por tudo". Te amo Simone!

Maria Vilma Rodrigues
Nadal foi umas das eleitas
na Academia de Letras dos
Campos Gerais (ALCG). Sua
posse está programada
para 20 de março, durante
assembleia festiva

Comemoração de aniversário de 25 anos da
2ª I.E.Q Castro, realizada no fim de semanda.
Direção do Pastor Clayton Dionísio e Pastora Julia

15/11

Roseli Maria de Farias

16/11

Dionisio Bertolini
Gilmar Martins
Ilsemarie Hampf
Adriane Martins

17/11

Lilian Lorena Scheraiber
Joseane Monteiro, Sônia
Larocca, Eliza Dal Pizzol
Simone Aparecida
Alves de Oliveira,
Vereador Elio (Ratinho)
Câmara de Carambeí,
Marilda Carrilho Guedes

18/11

Cleocilene J. Santiago
Zélia Schitkoski (titia Zélia)
Iris Gaudêncio
(Câmara de Carambeí)
Maurício Chizini Barreto

