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CONDENAÇÃO PREVÊ SERVIÇOS COMUNITÁRIOS

PELA VARA CRIMINAL DE CASTRO

Condenado a 1 ano,
Moacyr recorre
será direcionado para o Tribunal de Justiça. Com
as novas etapas do processo, a pena tanto pode ser
alterada, como mantida, ou derrubada. Se for mantida, deverá ser cumprida pelo prefeito assim que o
processo transitar em julgado. Moacyr foi condenado
por ter extrapolado o limite de gastos com pessoal
no Poder Executivo Municipal de Castro, ao final de
sua gestão, no ano de 2012. O processo é da Vara
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Criminal da Comarca de Castro.

Divulgação

O prefeito de Castro, Moacyr Fadel Junior, recorreu nesta segunda-feira (9) da sentença que o condenou a um ano de prestação de serviços comunitários.
A sentença, expedida no último dia 22 de novembro,
foi assinada pela Juíza de Direito, Erika Watanabe,
condenando-o a uma hora por dia de serviços, com
atribuições de tarefas gratuitas junto a entidades assistenciais do município. Como o processo está em
fase de apelações, Fadel recorreu, e o caso agora

processo é só mais um que o prefeito coleciona

EM PLENA LUZ DO DIA
Civil investiga
tentativa de
homicídio

Divulgação

Divulgação

EM PALMEIRA

Praça Manoel
Ribas passará
por revitalização
Divulgação

SUSPEITO atirou várias vezes

Polícia Civil de Castro investiga mais um caso de tentativa de
homicídio na cidade. Dessa vez,
de acordo com as autoridades,
o caso envolveu um rapaz de
21 anos. O nome da vítima não
foi revelado pelas autoridades,
pois é preciso manter a segurança e o bom andamento das
página 9
investigações.

TRABALHO
Blum recbe visita
de chefe da 3°
Regional de Saúde

PRAÇA dos food trucks

História do Papai Noel foi contada

A Praça Manoel Ribas ficou lotada na sexta-feira (6) e no sábado (7), com a abertura do Natal Encantado. O público
castrense assistiu a um show de luzes na fachada do antigo Clube União e Progresso, de onde a história da chegada do Papai
Noel, com a participação de duendes e Noelas, foi contada. Em seguida foi aberta para visitação a Casa do Papai Noel no
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Teatro Bento Mossurunga. As visitas continuam nos dias 9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21 e 23.

BAIRRO SANTA PAULA

Divulgação

Divulgação / Terada
Divulgação

O prefeito Osmar Blum recebeu nesta semana a visita do
Chefe do Escritório da Terceira
Regional de Saúde, Robson
Xavier, para uma reunião de
trabalho que contou com a
participação de funcionários
e do secretário municipal de
Saúde, Mario Avais de Mello
Filho, do chefe de Gabinete
Márcio Taques e do secretário
municipal de Finanças, Marcelo
página 3
Greskiv.

5° Esquadrão
sediou gincana
página 5

Munchenfest
consolida novo
formato de festa
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em tibagi

Espetáculo Dancircus lotou
Praça Edmundo Mercer

Reunião com secretários

Após a concorrência que definiu
a empresa responsável por realizar
as obras de revitalização da rua
Conceição, outro processo licitatório
será realizado para que mais um
ponto da cidade também receba melhorias. Trata-se da Praça Manoel
Ribas, que recentemente passou a
ser chamada por alguns munícipes
de praça dos food trucks. página 4

Dia D da Dengue
mobilizou a
cidade de Tibagi
página 5

Divulgação

CUIDADOS

Geladeira pode
representar
até metade da
conta de luz

PARA TRANSPLANTES

PR tem recorde de
doações de órgãos
A Secretaria da Saúde do Paraná registrou a marca histórica de 66 doações
efetivas somente no mês de novembro,
quebrando o recorde anterior de abril
de 2018, com 61 doações. Ainda que
variável, a média mensal este ano foi de
39 doações. Os dados são do Sistema
Estadual de Transplantes. Desde a sua implantação há 24 anos, o Sistema contribui
de forma efetiva no processo de doações
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e transplantes no Estado.

Mais de 25 coreografias foram apresentadas

O fim de semana foi de dança
com a magia do circo em Tibagi. A
Escola Municipal de Dança (EMD)
promoveu o espetáculo “Dancircus”,
que reuniu dançarinas e dançarinos
da instituição do Departamento de
Cultura, tanto da sede, quanto as

turmas dos distritos de Alto do Amparo e Caetano Mendes. Centenas
de pessoas acompanharam as apresentações, que encantaram o público,
com coreografias e acrobacias da
trupe, criadas pela professora da
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EMD, Ana Karina Cruz.

Não é só o aparelho de arcondicionado que trabalha mais
nos meses de calor. Os refrigeradores também exigem cuidado
para que seu uso nos meses de
calor não pese na conta de luz.
O consumo mensal dos equipamentos avaliados pelo Inmetro no
Programa Brasileiro de Etiquetagem chega a 85 kWh (quilowatthora), o que representa 51%
do consumo médio residencial
página 7
paranaense.
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EDITORIAL

MAIS UMA!
O atual prefeito de Castro, que coleciona processos em trâmites junto a diferentes esferas da Justiça,
agora recorre de uma decisão da Vara Criminal da
Comarca de Castro. No ano de 2012, coincidentemente o último de sua gestão, ele resolveu contratar mais funcionários, estender a carga horária de
outros, e ceder diversos benefícios até então parados, a alguns. Por conta disso, extrapolou o limite de
gastos com pessoal, contrariando o que está previsto
em lei, e em novembro deste ano foi condenado a
um ano de prestação de serviços comunitários. Independente do que interpreta a lei neste caso, faz-se
necessário perguntar: o que leva a essas contratações aos quase 45 do segundo tempo? Não parece
que a resposta mais adequada seja a justificativa de
que há muito trabalho a ser feito, este não é bem o
perfil da maioria dos políticos que conhecemos.

O avanço dos evangélicos

Sandro A.
Carrilho
concedendo adicionais de insalubridade e periculosidade, além
de ter ampliado a carga horária
de diversos servidores.

CONDENADO
Praticamente às vésperas do
Natal, o prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior, consegue mais uma
façacha. Foi condenado pela Vara
Criminal de Castro, a um ano,
por não cumprir a lei. É lógico
que ele tem o direito a recorrer, e
o fez nessa segunda-feira (9). Ou
seja, até que se julgue a questão
em instância superior, o chefe do
executivo continua livre da pena.

CONDENADO II
É impressionante como um
prefeito pode ter tanta questão pendente com a justiça. Se
somarmos todos os ex-prefeitos
do município de Castro, dos
últimos 30 anos, não acredito
que tenham mais condenações
que o atual chefe do executivo
municipal.

CONDENADO II
Segundo a Justiça, Moacyr
foi condenado por ter extrapolado o limite de gastos com
pessoal no Poder Executivo
Municipal de Castro, ao final
de sua gestão, no ano de 2012.
Gastou demais, sem o município poder. A reportagem do
Página Um News até tentou
falar com o prefeito, mas o
mesmo não foi encontrado.

GANHO
Tramitou na Casa de Leis,
nessa segunda-feira (9), projeto que chama a atenção pela
sua importância. De autoria
do vereador Gerson Sutil, ele
isenta entidades de utilidade
pública de pagarem taxas.
Outro, de revisão do código tributário municipal, também está
na Câmara, e pode-se dizer que
é outra conquista importante
não só para os munícipes, como
para o comércio. Só que ele
precisa ser aprovado ainda este
ano para ter eficácia no ano que
vem, como descreve o vereador,
pois se tratando de matéria tributária, segue o princípio da
anterioridade. Aprova-se no
ano anterior, para valer no ano
seguinte.

CONDENADO III
O processo aponta que
Moacyr aumentou as despesas
com pessoal nos últimos 180
dias de seu mandato, nomeando diversos servidores, concedendo progressões salariais e
adicionais por formação escolar
suplementar, regularizando progressões por qualificação, concedendo progressões por mérito
e avanço por mérito profissional,

BBB: bancadas do boi, da
bala e da bíblia. A sigla é bastante conhecida e tende a ganhar
mais fôlego nos próximos tempos. Fiquemos com esta última,
começando com a hipótese: a
bancada evangélica vai se fortalecer no governo Bolsonaro, na
esteira do crescimento do evangelismo no Brasil.
Um conjunto de elementos
sinaliza nessa direção: vínculo
forte que os evangélicos têm
com os valores conservadores,
matriz do ideário governamental; grande bancada parlamentar,
que soma cerca de 200 deputados e 10 senadores; prestígio
que o presidente confere aos
evangélicos, frequentando cultos, recebendo bênçãos de pastores. Sua esposa, Michelle, é
intérprete de libras nos cultos
dominicais da Igreja Batista
Atitude, no Rio. Já a cerimônia
religiosa da união do casal foi
oficiada pelo pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus.
Que fenômenos explicam a
expansão dos evangélicos no território, que hoje se aproximam de
24% da população, enquanto os
católicos caem para a faixa dos
62%, de acordo com o IBGE? O
que se sabe é que o evangelismo
se apresenta como uma entidade
viva, tocando diretamente no
coração dos fiéis, renovando a

liturgia, movimentando plateias,
falando de problemas cotidianos
e mostrando a trilha para os participantes usufruírem, desde já,
os bens terrenos.
Desse modo, a pobreza pode
ser revertida por atos e disposição de cada um. Já a Igreja
Católica tem na pobreza um dos
eixos de sua pregação. Ao tomar
posse, o papa Francisco teria
dito: “como eu gostaria de uma
Igreja pobre, para os pobres.” A
menção aos pobres é referência
a São Francisco de Assis, cuja
vida foi dedicada à pobreza. O
papa escolheu o nome de Francisco para evocar o santo. Sem
esquecer que Cristo nasceu
numa manjedoura.
Entre as teses sobre o evangelismo, particularmente sobre
a vertente pentecostal, movimento de renovação cristã que
dá ênfase à união com o Espírito
Santo, há um texto interessante
do pesquisador Brand Arenari.
O foco da mensagem pentecostal é a promessa de integrar
indivíduos à dinâmica central
da sociedade, o que inclui as
noções de inclusão, ascensão
social e modelos de vida individuais. Escopo que encontra guarida na Teoria da Prosperidade,
pela qual as pessoas podem ter
acesso “às maravilhas do mundo
moderno”, aqui e agora. “O

* Gaudêncio Torquato
sofrimento não tem mais valores positivos”, encontrados em
outras doutrinas, aduz Brand.
Condição para se galgar o
edifício da melhoria de vida é
o seio familiar. No pentecostalismo, a família assume o papel
de um “banco de créditos afetivos, morais e cognitivos”. Preservar a família é, portanto, um
dos eixos do credo, com suas
“células” que acompanham a
dinâmica da vida de seus membros. Indivíduos disciplinados,
orientados para o estudo e o
trabalho, acabam encontrando a
receita do “sucesso”.
Olhemos para os cárceres
abarrotados. Quem leva aos presos a mensagem de esperança,
de voltar a uma vida saudável,
com acesso aos bens materiais,
contanto que sigam preceitos e
determinadas linhas de comportamento? As igrejas evangélicas.
Sob essa crença, presos saem
dos cárceres com uma bíblia na
mão.
Projetemos esse cenário
sobre a textura social e o terreno
da política. A inferência é clara:
núcleos populacionais, a partir
das camadas pobres, essas que
formam um anel em torno do
centro das cidades, se identificam
com um ideário próximo às suas
necessidades materiais e espirituais. Antes do Reino dos Céus,

os crentes têm de enfrentar as
agruras do Reino terreno, que
estão ali no bairro onde moram
com suas famílias carentes.
Em suma, a receita do pentecostalismo é não se conformar
com a pobreza. Daí o aceno a
melhores dias. O discurso é: o
indivíduo é dono do seu destino
e, assim, pode direcionar sua
vida. Sob esse preceito, é razoável prever que pentecostais e
outras igrejas evangélicas se
expandam em progressão geométrica enquanto a Igreja do
papa Francisco sofre uma diminuição.
Dito isto, convém lembrar
que o governo do presidente
Bolsonaro se inclina na direção dos evangélicos. Apesar de
católico, identifica-se melhor
com essas igrejas. Ele já prometeu nomear para o STF um
ministro “terrivelmente evangélico”. A bancada da bíblia, com
seus fiéis, se infiltra nas malhas
do Estado, fazendo emergir o
debate: o Estado é ou não laico?
Terá o evangelismo influência em
demasia na condução do Estado
brasileiro? Perguntas que vão
abrir o debate.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação

ERRAMOS
Na edição 3308, de 6 a 9 de Dezembro de 2019, versão
impressa, foi digitada de forma errada, na manchete de capa, a
palavra Febre com sendo Frebre. Desta forma, retificamos o erro.

10/12 - Declaração Universal Direitos Humanos
Dia Internacional dos Povos Indígenas
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11/12 - Dia do Engenheiro
12/12 - Dia Internacional da Criança na Mídia
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Temperatura

Umidade

23 ºC
14 ºC

96%
59%

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

Quarta
11/12

27

ºC

15 ºC

97%
66%

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

Quinta
12/12

REDAÇÃO

Clima

28 ºC
16 ºC

96%
49%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 09/12/2019
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PELA VARA CRIMINAL DA CORMARCA DE CASTRO

Condenado a 1 ano, Moacyr recorre
Divulgação

Sentença foi
assinada no
último dia 22
de novembro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O prefeito de Castro, Moacyr
Elias Fadel Junior, recorreu nesta
segunda-feira (9) da sentença criminal que o condenou a um ano
de prestação de serviços comunitários. A sentença, expedida no
último dia 22 de novembro, foi
assinada pela Juíza de Direito,
Erika Watanabe, que determinou
que o prefeito cumpra uma hora
por dia de serviços, com atribuições de tarefas gratuitas junto a
entidades assistenciais do município.
Como o processo está em
fase de apelações, Fadel recorreu,
e o caso agora será direcionado
para o Tribunal de Justiça. Com
as novas etapas do processo, a
pena tanto pode ser alterada,
como mantida, ou derrubada. Se
for mantida, deverá ser cumprida
por Moacyr assim que o processo transitar em julgado.
Moacyr foi condenado por
ter extrapolado o limite de gastos

Câmara Federal
debate a
participação
de Mulheres
no Futebol
A Comissão do Esporte da
Câmara dos Deputados realiza
nesta terça-feira (10), seminário
para discutir o futebol feminino.
“A mulher no Futebol”, proposto pelo deputado federal Aliel
Machado (PSB), será dividido
em quatro painéis com os temas;
Desenvolvimento do Esporte, Futsal feminino, Inclusão e participação da Mulher e a Mulher Fora
das Quatro Linhas, do qual fará
parte, a convite do deputado, a
assessora de imprensa do Operário Ferroviário, Bianca Machado.
Na opinião de Aliel, a hegemonia do futebol enquanto prática
desportiva no Brasil é apontada
por diversos autores, jornalistas e
cronistas brasileiros. "Trata-se de
uma paixão nacional que transcende o lazer, gera empregos,
desenvolvimento econômico, influi
na pauta jornalística e até política,
e atrai o olhar para temas sensíveis da sociedade, como a questão de gênero", explicou.
Para a assessora do Operário,
é importante destacar a participação da mulher fora das quatro
linhas. “É fundamental debater
o papel das mulheres no esporte
como um todo, quem está na
gestão, jogadoras, treinadoras e
também quem está fora, como na
imprensa esportiva. Estou certa de
que iremos ter boas ideias e discussões para que tenhamos cada
vez mais mulheres participando
do esporte”, avaliou Bianca.
Ainda de acordo com a jornalista, o ano foi muito positivo
para o Esporte. “Esse foi um ano
muito marcante para a representação da mulher no esporte por
conta da Copa do Mundo de futebol Feminino, que fez crescer o
interesse que as pessoas tem na
modalidade”, destacou Bianca.
"O futebol feminino cresce
no mundo todo, e o Brasil precisa acompanhar essa tendência.
Precisamos que as meninas, ao
iniciarem sua carreira no futebol,
saibam a quem recorrer e tenham
a chance de alimentar seu sonho
de virar jogadora profissional,
assim como os meninos. Temos
a maior jogadora da história da
modalidade", destacou Aliel.

Prefeito Moacyr mais uma vez envolvido com a justiça

com pessoal no Poder Executivo
Municipal de Castro, ao final de
sua gestão, no ano de 2012. O
processo é da Vara Criminal da
Comarca de Castro.
De acordo com o documento
que o sentencia, “a prestação
de serviços à comunidade ora
aplicada terá a mesma duração
da pena [...], uma hora por dia
de condenação, e consistirá em
atribuições de tarefas gratuitas
pelo sentenciado junto a entidades assistenciais, cujo local será

designado de acordo com suas
aptidões, [...] por ocasião da
audiência admonitória, que ocorrerá após o trânsito em julgado
desta sentença”.
Entenda o caso
O processo aponta que
Moacyr aumentou as despesas
com pessoal nos últimos 180
dias de seu mandato, nomeando
diversos servidores, concedendo
progressões salariais e adicionais
por formação escolar suplemen-

tar, regularizando progressões
por qualificação, concedendo
progressões por mérito e avanço
por mérito profissional, concedendo adicionais de insalubridade e periculosidade, além de
ter ampliado a carga horária de
diversos servidores.
Dessa forma, o prefeito
desrespeitou o limite de 54%
da receita corrente líquida para
pagamento de servidores, previsto em lei, conforme relatório
de auditoria, elaborado pela 2ª
Unidade Regional de Auditoria
e Perícia do Ministério Público
Estadual de Ponta Grossa. “Eis
que o referido Relatório apontou
que, entre janeiro e dezembro de
2012, o gasto com pessoal foi
de 56,01%, ou seja, bem acima
do limite prudencial e também
acima do limite legal”, consta na
sentença.
Vale destacar que o Código
Penal, Artigo 359, enfatiza que
a prática de aumento no número
de pessoal no último semestre do
mandato é crime, e é vedada por
lei por presumir a finalidade política-eleitoreira de obtenção de
apoio eleitoral, e o conseqüente
aumento de despesas a serem
suportadas pela futura administração.
* COM INFORMAÇÕES

TRABALHO

Prefeito Blum recebe visita de
Chefe da 3ª Regional de Saúde
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O prefeito Osmar
Blum recebeu nesta semana a
visita do Chefe do Escritório
da Terceira Regional de Saúde,
Robson Xavier, para uma reunião
de trabalho que contou com a
participação de funcionários e do
secretário municipal de Saúde,
Mario Avais de Mello Filho, do
chefe de Gabinete Márcio Taques
e do secretário municipal de
Finanças, Marcelo Greskiv.
O encontro foi uma oportunidade para discutir os impactos para os próximos anos do
novo modelo de financiamento
da Atenção Primária á Saúde e
a necessidade da gestão adotar
importantes estratégias de manutenção e ampliação de suas recei-

Regional de Saúde acompanhará
e apoiará os 12 municípios de
nossa região nesse importante
processo”, declarou o chefe da
Terceira Regional.

ESTRUTURA EM PONTA GROSSA

Hospital ganha novas enfermarias
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Os estabelecimentos de saúde de Ponta
Grossa estão recebendo uma série
de melhorias, entre elas as reformas e construções de Unidades
Básicas de Saúde (UBS) e a reestruturação do Hospital Municipal
da Criança João Vargas de Oliveira
e do Hospital Municipal Amadeu
Puppi (HMAP). Na tarde desta
segunda-feira (9) a Associação
Pró Pronto Socorro (APRÓS),
ligada ao HMAP, entregou cinco
novas enfermarias, totalmente
reestruturadas, para a Fundação
Municipal de Saúde (FMS).
“O Hospital está ficando
com uma nova cara, começando
pelas enfermarias, chegando até
a fachada. São investimentos que
muitas vezes o governo municipal não tem condições de realizar e através da participação dos
empresários da nossa cidade isto
está sendo possível. É um ganho
para toda a população, além de
excelentes profissionais, estamos
construindo uma maravilhosa
estrutura hospitalar”, comemora
o prefeito, Marcelo Rangel.
A reforma das enfermarias foi

Hospital está ficando de cara nova
realizada através do projeto “Adote
uma enfermaria no HM”, que consiste na adoção de uma enfermaria
(integral ou cota) para equipá-las
com leitos, poltronas de acompanhante, ar-condicionado, televisão
e itens de higiene). As enfermarias variam de R$16 a R$39 mil,
dependendo do tamanho dos
quartos. “O projeto foi apresentado a representantes da sociedade civil, clubes de serviços, mas
qualquer pessoa pode participar
e ajudar nas melhorias”, explica
o presidente da APRÓS, Cláudio
Roberto Agner.
A ala amarela do HMAP,
responsável pelo internamento
cirúrgico ortopédico de pacientes, está sendo reformada com

Divulgação

FORTALECIMENTO
"O PSB já é um partido fortalecido no Paraná e as eleições municipais de 2020 serão fundamentais.
Primeiro, para as mudanças que os
moradores das cidades paranaenses desejam, além de realizar uma
boa gestão de governo nas prefeituras. E, segundo, preparar o partido
para as eleições de 2022, que as
considero fundamentais para definir os rumos do Estado e do País.
O PSB tem muito a contribuir com
isso", completou
CANDIDATURAS
Romanelli disse que o PSB vai
lançar as duas pré-candidaturas
já no início de 2020, até março,
durante encontro estadual que
será realizado em Curitiba. "Não
é só Curitiba e Londrina. Teremos
candidaturas fortes na maioria
das cidades do Paraná, a exemplo
ainda de Ponta Grossa, onde o
nosso candidato será o deputado
Aliel Machado que está muito
bem preparado para ser prefeito",
disse.
GRECA E RATINHO JR
O prefeito de Curitiba, Rafael
Greca (DEM), deu uma demonstração de agilidade e boa articulação política no episódio da votação
da reforma da previdência estadual.
Ganhou créditos com o governador Ratinho Jr e mesa diretora da
Assembleia. Greca tinha um evento
do Vale do Pinhão para 2 mil pessoas na noite de quarta na Ópera
de Arame. Em poucas horas, transferiu o evento pro Guaíra e cedeu a
Ópera para a votação. No Guaíra,
evento lotado e prefeito aplaudido.

Reunião de trabalho reuniu secretários e funcionários
tas. “A expansão e qualificação da
Atenção Primária á Saúde, para
melhoria do acesso e da qualidade dos serviços, foram a tônica
de nossa conversa. A equipe da

CANDIDATOS
O PSB vai ter candidatos a prefeito na maioria das cidades do
Paraná, principalmente nos grandes colégios eleitorais do estado. O
deputado Luciano Ducci é pré-candidato a prefeito em Curitiba e o
deputado Tiago Amaral, em Londrina. "São dois nomes mais do que
representativos que aliam a experiência no legislativo e no executivo e
têm o perfil de gestores públicos que tanto Curitiba e Londrina precisam", disse o deputado Romanelli, vice-presidente do PSB do Paraná.

recursos destinados pelo Ministério Público Federal e a parte de
mobiliário/conforto dos pacientes
está sendo viabilizada por meio
do projeto Adote uma Enfermaria.
“Neste espaço existe 17 enfermarias, 11 já foram adotadas. Hoje
estamos recebendo cinco, o que é
maravilhoso, pois além de atender as normativas da legislação,
o novo espaço propicia o conforto
para o paciente e melhores condições de trabalho para os nossos
servidores”, comenta a secretária da FMS, Angela Pompeu. As
primeiras enfermarias entregues
foram adotadas por Belgotex,
Medword, Mulheres do Rotary
Club Sabará, Rotary Club Lagoa
Dourada e PG Pisos.

TARIFA ZERO
A Associação Comercial,
Industrial e Empresarial de Ponta
Grossa (ACIPG) realiza hoje audiência pública sobre o projeto Tarifa
Zero para o Transporte Público. A
intenção é elaborar um projeto de
iniciativa popular que assegura o
acesso gratuito ao transporte coletivo urbano e metropolitano em
todo o país.
AMADO PARANÁ
A deputada Christiane Yared
(PL) descreveu em suas redes
socais a satisfação de trabalhar
pelos paranaenses e a alegria de
ver o esforço se concretizando. "É
pela aprovação de mais oito emendas na Casa. Ao todo, em cinco
anos de mandato já foram mais de
32 proposições, sendo três Projetos de Lei aprovados. Trabalho que
não para, em prol do meu amado
Paraná", disse.
PREVIDÊNCIA
O deputado Paulo Eduardo
Martins (PSC) parabenizou a
Assembleia Legislativa pela aprovação da nova previdência dos
servidores estaduais. "Parabéns a
todos que foram responsáveis com
o estado e aprovaram a reforma
mesmo contra os comunistas
baderneiros da APP Sindicato que
aterrorizam o Paraná. É o primeiro
Estado a aprovar própria reforma
da previdência," disse.
ÁGUA POTÁVEL
O
deputado
Paulo
Litro (PSDB) viabilizou R$
293.774,62 para implantação de
sistema de abastecimento de água
nas comunidades rurais de Espigão Alto. No total serão investidos
R$ 681.283,77 da Sanepar para
fornecimento de materiais hidráu-

licos, equipamentos, elaboração de
projetos de engenharia e apoio técnico e ambiental e R$ 387.509,15
de recursos municipais para execução das obras. "Priorizamos bastante esse projeto, pois são obras
que irão garantir mais qualidade
de vida para as famílias e condições para a realização de suas atividades”, disse.
PENTE-FINO
O deputado Delegado Francischini (PSL) destacou a economia
gerada pelo pente-fino feito pelo
INSS em aposentadorias, pensões
e auxílios suspeitos de irregularidades, "Já foram cancelados mais de
260 mil beneficiários que mamavam na custa do povo. Acabou a
mordomia," disse. A economia
mensal estimada com a medida foi
de R$ 336 milhões e, em um ano,
está estimada em R$ 4,3 bilhões de
reais. Ao todo, 1,84 milhão de pessoas estão sendo notificadas.
EMENDA
A Santa Casa de Campo Mourão vai receber R$ 199.601,00
do governo federal que serão na
compra de medicamentos e produtos hospitalares. O dinheiro é
resultado de emenda parlamentar
do deputado Ricardo Barros (PP).
“O deputado tem atuação reconhecida na área ao seus mandatos
e, inclusive na época que ocupou
o cargo de ministro da Saúde, fez
inúmeros repasses para a Saúde
de Campo Mourão”, disse Rodrigo
Salvadori, presidente do PP de
Campo Mourão.
EMENDA II
Os recursos viabilizados por
Ricardo Barros serão utilizados
para compra de medicamentos,
produtos hospitalares para atendimento de milhares de pacientes.
Levantamento da Santa Casa mostra que 96% dos atendimentos na
unidade no semestre deste ano
foram feitos pelo SUS. Conforme
ainda o levantamento, no período
foram realizados 5.091 internamento registrados 969 nascimentos e a taxa de ocupação hospitalar
ficou em 88,05%.
COLÉGIO MILITAR
O governador Ratinho Junior
confirmou ao deputado Ademar
Traiano (PSDB) e ao prefeito Cleber Fontana (PSDB) a instalação
de escola militar em Francisco Beltrão. “Tenho a satisfação de anunciar mais uma grande conquista. O
governador Ratinho Junior se comprometeu para já no início do ano
que vem, firmar um acordo para
viabilizar uma escola militar em
Francisco Beltrão dentro dos parâmetros que existem hoje nas escolas
militares na capital do Estado”.
CONQUISTA
“É uma realização importante.
Eu quero agradecer ao deputado
Traiano que viabilizou essa escola.
Ela será implantada em uma estrutura que já existe, mas que terá
todo o investimento do governo
estadual. Para Francisco Beltrão é
muito importante, e vai servir também para consolidar ainda mais a
importância econômica e política da
nossa cidade. Só as cidades polos
receberão essas escolas militares,
que são consideradas unanimemente padrões de excelência em
educação”, destacou o prefeito Cleber Fontana.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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MAGIA DO NATAL EM TIBAGI

Distritos receberão festejos de natal
Divulgação

Caetano
Mendes recebe
presentes já na
quarta-feira
Tibagi - A magia do Natal,
que já toma conta de Tibagi, terá
mais uma série eventos durante
esta semana. Além da belíssima
decoração, na Praça Leopoldo
Mercer, que atrai dezenas de
pessoas todos os dias, para esta
semana estão agendadas apresentações culturais. A programação
começa com a celebração e distribuição de presentes no distrito de
Caetano Mendes, na quarta-feira
(11), a partir das 14 horas. Na
quinta-feira (12), será a vez de
comemorar esta época do ano no
distrito de Alto do Amparo.
Na Praça Leopoldo Mercer,
a Casinha do Papai Noel está

Praça Leopoldo Mercer já está iluminada
aberta diariamente, até o dia 23
de dezembro, com a presença do
Bom Velhinho, sempre das 19 às

22 horas. Também estão disponíveis no local, cartas para serem
adotadas, com os mais variados

pedidos.
No sábado (14), o palco montado no Coreto recebe a apresen-

tação das igrejas IBI Shekinah,
Presbiteriana do Brasil, e do
Coral Harmonia, da Igreja Reformada Centro e Colégio Integração. No domingo (15), os alunos
do Departamento de Cultura
encantarão com a primeira cantata do Natal Sonho de Luz.
Programação de Natal
* 14/12 - Apresentação das Igrejas IBI Shekinah, Presbiteriana
do Brasil e Coral Harmonia, da
Igreja Reformada Centro e Colégio Integração;
* 15/12 - Cantatas de Natal;
* 16/12 - Apresentação da Igreja
Presbiteriana do Brasil e apresentação dos corais Mensageiros e
Pérola, da IER São José - Corais
Pérola e Mensageiros (Igreja
Evangélica Reformada São José);
* 17/12 - Apresentação Lar de
Nazaré e Igreja Presbiteriana do
Brasil - Coral da Igreja Brasil
Para Cristo;
* 22/12 - Cantatas de Natal

EM PALMEIRA

Praça Manoel Ribas passará por revitalização
Palmeira - Após a concorrência que definiu a empresa responsável por realizar as obras de
revitalização da rua Conceição,
outro processo licitatório será realizado para que mais um ponto da
cidade também receba melhorias.
Trata-se da Praça Manoel Ribas,
que recentemente passou a ser
chamada por alguns munícipes de
praça dos food trucks.
A licitação para contratação de empresa especializada
para execução de obras e serviços visando a revitalização da
Praça Manoel Ribas, através da
Secretaria Municipal de Obras
e Infraestrutura, será no pró-

ximo dia 19, com início às 9h15,
na modalidade de tomada de
preço e com valor máximo de
R$ 435.949,54. Ela acontece
no Palácio da Viscondessa Querubina Rosa Marcondes de Sá,
sede do Prefeitura de Palmeira.
Para o prefeito Edir Havrechaki, a praça Manoel Ribas
merece receber a obra de revitalização devido ao grande
aumento de número pessoas que
passaram a frequentar a mesma.
“A praça Manoel Ribas é um
local que reúne muitas pessoas
diariamente. Isso se intensificou
ainda mais após o local virar
um ponto em que food trucks se

reúnem para comercializar seus
produtos, além das pessoas que
praticam esportes na praça, em
especial na quadra de futebol
society. O movimento na praça
foi aumentando ao passar dos
anos e o local nunca recebeu
as devidas melhorias. Com essa
obra de revitalização queremos
levar conforto e segurança para
quem vai na praça para lanchar,
para os esportistas, para os estudantes e as demais pessoas que
circulam por ela durante o dia, já
que a mesma também fica localizada ao lado de duas escolas e
uma unidade de saúde”, destacou o prefeito.

PONTOS DE
VENDA

R$

CARAMBEÍ

A praça irá apresentar novas
características para oferecer conforto e segurança aos usuários.
A pavimentação, por exemplo,
receberá novas áreas com piso
em concreto tipo paver e a faixa
frontal da praça, na rua Jesuíno
Marcondes, será rebaixada ao
nível da rua, para que os food
trucks possam estacionar.
As plantas existentes serão
mantidas e protegidas em canteiro por meio de baixas muretas de tijolos. Já a faixa plana
junto ao alambrado da quadra
de grama sintética será nivelada
com a declividade da praça, prolongando a área de utilização dos

usuários.
Algumas áreas receberão
coberturas feitas com chapas de
alumínio. A estrutura estará disposta de forma radial, em arco,
respeitando o centro da praça.
A iluminação pública existente
sofrerá alterações, com a substituição dos postes do tipo republicano serão por novas luminárias
com LED.
Um pedido dos esportistas
que utilizam a praça também será
atendido. Trata-se da implantação
de vestiários para uso feminino e
masculino. Cada instalação será
composta por vaso sanitário,
chuveiro e lavatório.
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ESTAGIÁRIOS

Prefeitura
recebe proposta
para contratação
Tibagi - Na sexta-feira (6), o
prefeito Rildo Leonardi recebeu,
em seu gabinete, representantes da
Associação Comercial, Empresarial
e Turística de Tibagi (ACETTI),
para uma reunião de apresentação
Centro de Integração para Estudante - Estágio CIN, um banco
de dados que a ACETTI possui
para a contratação de estagiários.
Eles também aproveitaram a oportunidade para apresentar outros
projetos de leis propostos pela
associação.
“Fomos procurados nos primeiros anos de gestão, mas eram
empresas de fora. Agora eu vejo
com bons olhos porque é a Acetti.
É uma forma do município contribuir para que a Associação tenha
força. Precisamos escolher aqueles
que têm as melhores notas, boa
frequência e que estão dispostos a
trabalhar”, disse Leonardi após a
reunião.
O prefeito ainda relembrou o
Processo Seletivo Seriado (PSS),
realizado em 2018, uma das primeiras medidas do município para
deixar mais transparente e justa a
contratação dos estagiários. “No
segundo ano de gestão nós criamos
um PSS para contratação de estagiário. Tirei da mesa do prefeito a
questão de escolher o estagiário,
que eu vejo que poderia ter um
ganho político, mas Tibagi não precisa mais disso, precisa de ações
concretas que visem um serviço
público de qualidade”, falou.
Paolo Pavesi, presidente da
ACETTI, explicou como funcionará
a parceria, caso seja aprovada. “O
CIN é um banco de dados que a
Associação Comercial tem hoje
com uma empresa para contratar
estagiários. Hoje, a Prefeitura faz
isso por conta própria e a Associação presta esse serviço. É uma
forma da gente prestar o serviço
ao município e também ter a nossa
arrecadação como Associação, não
buscando repasses do município e
sim prestando serviços. O CIN não
é só para a Prefeitura e sim para
todo o comércio. Todo empresário
que queira contratar um estagiário,
pode fazer isso através da Associação Comercial”, afirmou.
Durante a visita, a ACETTI
abordou outros projetos de lei propostos por eles na Câmara Municipal, como a proibição do consumo
de bebidas alcoólicas em espaços
públicos, apoiada pelo conselho
que defende os direitos e interesses dos moradores em situação de
rua. Também foi debatido sobre o
alargamento das ruas centrais, com
grande concentração de comércio
e também ao redor da Praça Leopoldo Mercer.

NOS DISTRITOS

Operação
Transbordo
coleta 2859
embalagens

CAMAROTES JÁ À VENDA! GARANTA O SEU: (42) 9994-7097 (ROGÉRIO)

Tibagi - Na última semana,
a Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com a
Associação dos Revendedores
de Insumos Agropecuários dos
Campos Gerais (Assocampos),
realizou a operação Transbordo
nos distritos de Caetano Mendes e Alto do Amparo. Durante
a ação foram coletadas 2.859
embalagens de agrotóxicos.
A ação recolhe embalagens de
agricultores familiares do município. O limite máximo coletado
por CPF foi de 150 embalagens
que precisaram ser passados
antes pela tríplice lavagem, na
propriedade.
Serão agendadas mais coletas para o próximo ano na sede e
nos distritos.
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Divulgação

SHOW DE LUZES E FANTÁSTICO NATAL DE BENTO

Abertas celebrações
de natal em Castro
Fachada da
sede do antigo
Clube União
ganhou luzes
Da Assessoria
A Praça Manoel Ribas ficou
lotada na sexta-feira (6) e no
sábado (7), na abertura do
Natal Encantado. O público
assistiu a um show de luzes na
fachada do antigo Clube União
e Progresso, de onde a história da chegada do Papai Noel,
com a participação de duendes
e Noelas, foi contada.
Em seguida foi aberta para

visitação a Casa do Papai Noel
no Teatro Bento Mossurunga.
As visitas continuam nos dias
9, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 21
e 23.
Uma representante da Cultura destacou a presença do
público. Para ela, “o Natal é
este momento em que nós nos
reunimos como família. E foi
assim. A praça estava repleta
de famílias. Foi incrível ver os
olhinhos das crianças brilhando
de felicidade no mundo mágico
do Papai Noel. Este evento
encantou crianças e adultos.
Nossa equipe está muito feliz e
realizada”, disse.
Natal de Bento
O primeiro dia do Fan-

tástico Natal de Bento, no
domingo (8), teve o Teatro
Bento Mossurunga. Mais uma
vez, o espetáculo que este ano
tem como tema 'Sumiram os
brinquedos', levou ao público
toda a magia do Natal. As
apresentações continuam nos
dias 10,12,15,17,19 e 22. A
entrada tem investimento de R$
16 e os ingressos podem ser
adquiridos no próprio teatro de
segunda a sexta-feira, das 13
às 17 horas, e no domingo das
18 às 20 horas.
O encerramento do Natal
Encantado acontecerá no dia
23 de dezembro com show
da cantora Joanna, no Espaço
Cultural Vicente Machado, em
Castro.

NA EDMUNDO MERCER

Espetáculo Dancircus lotou praça
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - O fim de semana foi
de dança com a magia do circo
em Tibagi. A Escola Municipal
de Dança (EMD) promoveu o
espetáculo “Dancircus”, que reuniu dançarinas e dançarinos da
instituição do Departamento de
Cultura, tanto da sede, quanto
as turmas dos distritos de Alto
do Amparo e Caetano Mendes.
Centenas de pessoas acompanharam as apresentações, que
encantaram o público, com coreografias e acrobacias da trupe,
criadas pela professora da EMD,
Ana Karina Cruz. O prefeito
Rildo Leonardi e a vice-prefeita,
Helynez Santos Ribas prestigiaram os dois dias do evento.
O prefeito elogiou todo o trabalho desenvolvido pela escola.
“Cerca de 400 jovens participam das aulas do nosso balé.
Este espetáculo é uma forma de
coroar todo o talento e dedicação deles, que treinam e vivem a
dança em seu dia a dia”, disse
o prefeito.
Ao longo do espetáculo,
foram apresentadas mais de 25
coreografias, todas originais,

NA BAIRRO SANTA PAULA

Dia D da Dengue mobiliza Tibagi
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Neste sábado
(7), aconteceu o dia D contra
a Dengue, em Tibagi. A Vigilância Sanitária, em parceria
com as crianças atendidas pelo
Projeto Mãos a Horta, realizou
atividades de prevenção e conscientização contra a doença no
bairro Santa Paula.
Foram feitas visitas nas
casas e entregue materiais
didáticos para conscientizar e
orientar a população. Durante
o encontro, as crianças também ajudaram dando orientações aprendidas por eles e
sensibilizando os moradores.
Também foi coletado lixo nas
ruas do bairro.
Ao longo da última semana,
foram realizadas atividades na

Visitas nas casas
e entregue
material didático

Crianças atendidas por
projeto participam de ação
sede e nos distritos para mobilizar a população contra a dengue. Na segunda-feira (2), a
equipe da Vigilância Sanitária
esteve no Colégio Baldomero

Bittencourt Taques, em São
Bento, proferindo uma palestra sobre o tema e explicando
todo o trabalho desenvolvido
pela Vigilância Sanitária.
Na terça-feira (3), o encontro foi com o grupo de hiperdia
do Alto do Amparo e na quartafeira (4) com o de São Bento.
Nesta
sexta-feira
(6),
aconteceu o dia D em Caetano Mendes, com orientação
e visita nas casas do distrito
pelas Agentes Comunitárias
de Endemias (ACE’s) de cada
localidade.

PROJETOS SOCIAIS

5º Esquadrão sediou gincana

Mais de 25 coreografias foram apresentadas
com as dançarinas do baby class,
jazz, jazz clássico, contemporâneo, hip hop, jazz musical, acrobacias e malabares.
Outro destaque aconteceu no
sábado (7), quando a professora
da EMD entregou a certificação
de formação para Isabelly Mattos, a primeira aluna formada
pelo Departamento de Cultura.
A jovem, de apenas 13 anos,
faz aulas desde os três anos de
idade.
“Todos os espetáculos que
já apresentei foram incríveis, é
muito bom dividir o palco com
as pessoas que eu mais amo, e
agradeço muito a Ana Karina por

me dar todas essas oportunidade
até hoje. Se não fosse ela acreditar no meu potencial e no meu
desempenho acho que hoje em
dia não estaria mais dançando.
Sou muito grata a ela. A dança
é tudo que tenho hoje em dia, a
dança tornou algo pra mim que
eu não conseguiria viver sem”,
disse agora formada, Isabelly,
que continuará dançando e treinando na EMD.
Caso ela queira ser reconhecida como profissional, ela
precisará passar por uma banca
de avaliação que cederá o documento nacional e o registro de
bailarina.

EM CARAMBEÍ

Educadoras recebem Prêmio Agrinho
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - A Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
realizou cerimônia de entrega do
'Prêmio Agrinho Município' pela
Melhor Experiência Pedagógica,
e reuniu professoras, pedagogas
e diretoras na Biblioteca Municipal, na sexta-feira (6). Na oportunidade, as professoras receberam
premiação nas categorias Educação Infantil e Ensino Fundamental
Anos iniciais, do primeiro ao terceiro melhor projeto.
A professora premiada na
categoria Educação Infantil, conquistando o primeiro lugar, foi
Miliane Pedroso, do Cmei São
Judas; a segunda colocação ficou
com a professora keila Santos,
do Cmei da escola Municipal José
Pedro Novaes Rosas, e o terceiro
melhor projeto foi da professora
Tais Teixeira, do Cmei Betania.
Na categoria Ensino Fundamental Anos Iniciais, o prêmio
foi para a professora veterana
em Programa Agrinho, Márcia Horns, da Escola Municipal
Thereza Gaertner Seifhart. O
segundo lugar foi conquistado
pela professora Mafalda Marcondes, da Escola Municipal Fátima
Bosa e a terceira colocação ficou
com a professora Luciana Apare-

História do Papai Noel foi contada

Professoras premiadas em programa
cida Marques, da Escola Municipal Tônia Harms.
De acordo com a professora
e coordenadora de Projetos Educacionais da Secretaria Municipal
de Educação, Andrea Podolan,
foram 16 projetos desenvolvidos nas sete escolas municipais
e nos quatros centro municipais
de educação infantil em atividades
com o foco para o tema central
do Programa Agrinho 'As coisas
que ligam o campo e a cidade e
o nosso papel para melhorar o
mundo'. Cerca de 500 alunos
foram envolvidos.
A secretária Municipal de
Educação e Cultura, Ana Wieslava, enalteceu o empenho de
todas as professoras e ainda
ressaltou que todos os proje-

tos resultaram na conquista do
Município que foi premiado com
o terceiro lugar na categoria
'Município Agrinho 2019'. Ela
ainda comentou que os projetos
são ferramentas diferenciadas
que proporcionam aos alunos
um aprendizado mais amplo nas
áreas de história, geografia, ciências, português e matemática.
Ana Wieslava acrescentou
que para 2020 a meta é dobrar o
número de projetos para que essa
rede de conhecimentos possa
se estender a um numero maior
de alunos. "A secretaria e toda
equipe de projetos estarão dando
o apoio pedagógico para que as
professoras tenham o amparo
necessário no desenvolvimento
dos projetos ", disse a secretária.

No dia 5 de dezembro, o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado - Centauro dos Campos
Gerais - sediou, em parceria com
a Secretaria da Família e Desenvolvimento Social do município
de Castro, gincana recreativa
com diversas atividades entre os
CRAS (Centro De Referência
Da Assistência Social) da localidade de Socavão, Guararema,
CRAS Aconchego, Centro da

Divulgação

Muitas atividades recreativas

Juventude, Guarda Mirim e o
PROFESP.
O objetivo foi promover o
congraçamento entre os integrantes dos projetos sociais que
acolhem crianças e adolescentes
em situação de risco social, bem
como, encerrar as atividades do
corrente ano.
Particparam 235 integrantes dos projetos sociais supracitados.
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O PARANÁ
CRESCE
O DOBRO
DO BRASIL
O Governo cortou mordomias, intensiﬁcou o combate
à corrupção e trabalhou duro para trazer investimentos.

MAIOR CRESCIMENTO
INDUSTRIAL
DO BRASIL:
6,7% EM 9 MESES

66 MIL NOVOS
EMPREGOS
EM 2019

PIB DO PARANÁ
CRESCEU 1,05%
NO 2º TRIMESTRE

VOE PARANÁ:
70 NOVOS VOOS
NO ESTADO
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PARA TRANSPlANTES

PR tem recorde de doações de órgãos
Divulgação

Saúde registrou
66 doações de
órgãos no mês
de novembro
Da Assessoria
A Secretaria da Saúde do
Paraná registrou a marca histórica de 66 doações efetivas
somente no mês de novembro,
quebrando o recorde anterior de
abril de 2018, com 61 doações.
Ainda que variável, a média mensal este ano foi de 39 doações.
Os dados são do Sistema Estadual de Transplantes.
Desde a sua implantação há 24
anos, o Sistema contribui de forma
efetiva no processo de doações
e transplantes no Estado e até o
momento não havia registrado um

Transporte aéreo em caso de doadores distantes
número tão grande de doações de
órgãos em um único mês.
Somente com as doações de
novembro, 116 pessoas foram
beneficiadas, sendo 71 transplantes de rim, 35 de fígado, três de
coração e dois pâncreas/rim.
Estes números se somam a mais

de 3.255 doações de órgãos,
10.326 transplantes de órgãos e
15.953 transplantes de tecidos já
realizados na história da Secretaria
da Saúde.
“A população paranaense muitas vezes em um momento de dor
e sofrimento com a perda de um

BRDE financia projetos
turísticos no Paraná
Nos últimos 12 meses, o BRDE financiou R$ 74 milhões para projetos turísticos noParaná por meio do programa
BRDE Protur, que apoia investimentos
para implantação, modernização e
reforma de empreendimentos turísticos
como pousadas, hotéis, centros de
convenções, parques temáticos e outras
atrações.
O BRDE é o principal agente financeiro do
Fundo Geral do Turismo, o Fungetur, e
teve seu limite para novas contratações
ampliado pelo Ministério do Turismo

graças ao excelente desempenho que vem
alcançando no fomento ao setor. O apoio
ao turismo no Paraná é um dos objetivos
do BRDE, que investiu em empreendimentos na maioria das regiões do estado,
reforçando ainda mais sua política de
descentralização de recursos e ampliação
de suas áreas de atuação.
O BRDE é um banco de fomento onde
você deposita suas melhores ideias, seus
projetos e sua confiança. Se você tem
grandes planos para o futuro, procure
um banco diferente. Procure o BRDE.

INFORME PUBLICITÁRIO

ente querido, opta por realizar a
doação e salvar até dez vidas”, diz
o secretário de Estado da Saúde,
Beto Preto. “Ressaltamos que
até o momento cerca de 2.183
paranaenses aguardam por uma
doação, sendo mais de 75% para
transplante de rim. É preciso que
as pessoas continuem sensíveis à
causa para diminuirmos a lista de
espera”, afirma.

doadores efetivos, sendo 4.619
órgãos e 7.405 córneas, somando
13.560 transplantes no Estado
de 2010 a 2018. A média nacional de doações de órgãos é 17,7
pmp. O Paraná fechou o mês de
novembro de 2019 com 44,4
pmp. De janeiro a novembro
deste ano foram realizados 1.640
transplantes no Paraná – 817
órgãos e 823 córneas.

Líder em doações
No ano de 2010 o Paraná
tinha 6,8 doadores por milhão de
população (pmp) e saltou deste
número para seu recorde em
2018, com 47,7 pmp, liderando
o ranking de doações no país e
tornando-se o Estado que mais
cresceu em doações no Brasil nos
últimos oito anos.
Neste período foram 2.156

Líder em transpantes
O Paraná também liderou o
ranking de transplante de órgãos
em 2017 e 2018, com 81,5 pmp
e 90,9 pmp, respectivamente. A
média nacional é de 41,9 pmp.
Dados atualizados até novembro mostram que o Paraná está
com 78,6 pmp em transplantes.
O Estado foi o campeão no transplante de fígado e rim em 2018

e atualmente o lidera o número
de transplantes de rim com 52,3
pmp, enquanto a média nacional é
de 29,5 pmp.
“Somos reconhecidos internacionalmente como um Estado com
o maior quantitativo de doações e,
com isso, a população do Paraná
está bem assistida caso precise de
um transplante”, diz a comentou a
coordenadora do Sistema Estadual
de Transplante, Arlene Terezinha
Cagol Garcia Badoch.
Apoio aéreo
Em casos em que os doadores
estejam até 200 quilômetros de
distância do receptor, o Sistema
Estadual de Transplante realiza
o transporte dos órgãos ou tecidos por via terrestre. Além desta
distância, é solicitado apoio aéreo
para agilizar o procedimento.

Geladeira pode representar
até metade da conta da luz
Não é só o aparelho de arcondicionado que trabalha mais nos
meses de calor. Os refrigeradores
também exigem cuidado para que
seu uso nos meses de calor não
pese na conta de luz. O consumo
mensal dos equipamentos avaliados pelo Inmetro no Programa
Brasileiro de Etiquetagem chega
a 85 kWh (quilowatt-hora), o que
representa 51% do consumo médio
residencial paranaense.
Para evitar surpresas na conta
de luz, a atenção ao consumo de
energia deve começar na hora da
compra e se estender por todo o
tempo de uso dos aparelhos. De
acordo com o superintendente
comercial da Copel, João Acyr
Bonat Junior, o consumidor precisa

avaliar o custo-benefício do conforto que procura. “Por exemplo,
a capacidade da geladeira e a tecnologia aplicada em sua fabricação
influenciam no consumo. Geladeiras
maiores, frost-free, ou com o congelador na parte inferior normalmente
consomem mais energia. Por outro
lado, a tecnologia inverter reduz o
consumo do aparelho”, explica.
Mesmo entre aparelhos avaliados como 'nível A' pelo Inmetro que correspondem de 70 a 98% da
amostra total nesta categoria -, há
variações significativas de consumo,
que podem ser consultadas antes
da aquisição na tabela disponível
no site do Inmetro, ou estimadas
pelo simulador de consumo disponibilizado na página da Copel. Isso

acontece por causa da diferença de
potência. Enquanto geladeiras mais
comuns têm potência média de 45
a 150 watts, as duplex têm potência, em geral, de 250W.
A forma de uso do aparelho
também influencia no resultado
da conta. O refrigerador deve ser
instalado em local bem ventilado,
afastado das fontes de calor, como
o fogão ou a luz do sol. Para que
a placa na parte de trás do refrigerador possa expelir o calor, é recomendado deixar um mínimo de três
centímetros livres nos lados, e oito
centímetros livres nos fundos.
Regular a temperatura de
acordo com a estação do ano e
abrir a porta só quando necessário
também são recomendados.
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NA SUA 30ª EDIÇÃO

Munchenfest consolida novo formato
Divulgação

Aline Priscila da
Silva Machado
foi eleita a rainha
da festa
Ponta Grossa - Muita
diversão, gastronomia e cultura
alemã. Esse é o panorama que
as famílias que visitaram a 30ª
edição da Münchenfest encontraram durante os quatro dias
de festa no Parque Ambiental.
O sucesso do evento, promovido
pela Prefeitura de Ponta Grossa,
através da Secretaria Municipal
de Turismo (Setur), consolidou o
novo formato, que trouxe a festa
para o coração da cidade e contou com entrada franca, bandas

Retorno das famílias mostra que modelo de festa agradou

típicas alemãs, além da presença
de diversas cervejarias - comerciais e artesanais -, e uma ampla
praça de alimentação com pratos
e ingredientes típicos.
“A edição deste ano da Mün-

chen mostrou que esse novo
formato veio para ficar. Nós
trouxemos, mais uma vez, as
famílias até o Parque Ambiental
para celebrar a tradição e a cultura alemã e proporcionamos um

evento tranquilo, seguro, com
muita comida e bebida de qualidade e que se mostrou um grande
sucesso”, declara o secretário de
Turismo, Edgar Hampf.
O novo formato apontado
pelo secretário tem, além da
mudança do foco para a cultura
e gastronomia, a data de realização como diferencial, com a
Münchenfest passando a abrir o
calendário de festividades de fim
de ano da Prefeitura de Ponta
Grossa. “Isso é muito importante, pois permite que a população tenha um calendário mais
extenso de atrações para conferir. Com o aumento dos passeios
em família, a economia também
é aquecida, gerando um impacto
muito positivo para todo o muni-

cípio”, explica Hampf.
Segundo a Setur, um público
bastante semelhante ao verificado
na edição anterior participou
da festa deste ano, que disponibilizou mais de 25 variedades
de cervejas e chopes. Também
foram realizadas competições
típicas alemãs como o cabo de
guerra, prova do serrador e o
concurso de chope em metro.
Entre as competições, o
Concurso da Rainha demonstrou
novamente a força da tradição da
Münchenfest, que reuniu milhares de pessoas para acompanhar
a coroação da candidata Aline
Priscila da Silva Machado como
Rainha e de Jéssica Thais Ieger
e Elenise Amaro como princesas
da 30ª edição da festa. “O Con-

curso da Rainha é peça central
da nova MünchenFest, pois a
vencedora tem que traduzir todo
o espírito de alegria e beleza da
festa com desenvoltura e responsabilidade. O reinado até a próxima edição é de muito trabalho
e divulgação do nome da cidade
e do evento e tem papel essencial
no sucesso dessa celebração”,
finaliza Hampf.
Segurança
Com um forte esquema de
segurança, com guardas municipais, Polícia Militar, Polícia Civil
e uma empresa de segurança
particular, a Munchenfest deste
ano foi a mais segura de todas
as edições, sem ocorrências de
relevo no recinto do evento.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

BARRACÃO PRÉ
MOLDADOS SEMI-NOVOS
Em oferta 01 galpão de 200 mts²
por R$15.500 e 01 galpão de 100
mts² por R$7500,0 e 08 pilares de
concreto sem uso para retirar por
R$3450,00. Mais informações: (42)
9 9935-9235.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (10/12)
Cléber declara seu amor por
Anjinha, mas afirma que precisa
encontrar sua família. Filipe e
Lígia falam sobre suas desilusões amorosas. Anjinha culpa
Marco pela partida de Cléber.
Marquinhos tenta filmar a aula
de Celso, que conversa com
Neide sobre o episódio. Carla
discute com Anjinha, que insiste
em ir para a Bahia encontrar
Cléber. Lígia se surpreende ao
descobrir que o juiz sabe que
ela e Joaquim estão separados.
Marquinhos insinua que Celso
está assediando Jaqueline.
Filipe acredita que Rita esteja
tentando prejudicar Lígia e
sua família. Jaqueline desconfia
quando Thiago lhe conta sobre
as economias de Marco. Filipe
confronta Rita.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso e disponibilidade para
trabalhar como cuidadora de idosos
no período noturno. Interessados
entrar em contato pelo telefone:
(42) 9 9868-0185.
LAVAMOS COBERTAS
Lavamos cobertas, no Grande
Hotel. Mais informações telefone:
(42)3232-4388.

APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, com
café da manhã e roupa lavada. No
Grande Hotel. Valor a combinar.
Interessados entrar em contato:
(42) 3232-4388.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

CRUZADAS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
Revistas COQUETEL
PALAVRAS CRUZADAS ©DIRETAS

Material
de cercas
Material
Inferior
a
detudo
cercas
Inferior a Herói
tudo
de "O
Herói
Guarani"
de "O
(Lit.)
Guarani"
(Lit.)
Dificuldade para
Dificuldadormir
de para
dormir

Estilingue
(bras.)
Estilingue
Carta
do
(bras.)
baralho
Carta do
baralho
BANCO

Capricórnio: Bem diplomático, poderá hoje promover acordos ou negociar no trabalho. E já
que hoje você é todo(a) coração,
faça uma declaração de amor a(o)
parceira(o), e receba muito carinho de volta. Cor: verde-escuro.

Leão: Use sua sensibilidade no trabalho. Se tiver uma
função onde lide com o público,
ofereça soluções. Limpe armários, arrume gavetas, organize
sua vida. Evite criticas ao(à)
paquera, pois pode assustar de
cara. Cor: laranja.

Aquário: No setor profissional os contatos serão muito
importantes e poderão abrir portas. Evite exigir do cônjuge um
comportamento de amigo(a),
pois nesse momento ele(a)
parece estar com preocupações
mais concretas. Cor: vinho.

Virgem: Junto com uma
pitada de ousadia, estimula seu
desenvolvimento. O trabalho em
casa poderá render se conseguir
privacidade. Você perceberá as
qualidades do seu par e o clima
será de romance. Cor: bege.

Peixes: Talvez uma preocupação familiar tire sua concentração do trabalho. Deixe a emoção
de lado e aja racionalmente. Você
e o seu podem discutir por conflito
de opiniões em relação a família,
pegue leve. Cor: amarelo.

A camada
oposta à
Aelite
camada
oposta à
elite
Hiato de
"voo"
Hiato de
"voo"

Vogal que
levava o
Vogal
tremaque
levava o
(Gram.)
trema
(Gram.)

Profissão
deProfissão
Suzana
Vieira
de
Suzana
Vieira

Espaço de
12 meses
Espaço de
Deter;
12
meses
reter
Deter;
reter "(?) é o
melhor
"(?) é o
remédio"
melhor
(dito)
remédio"
(dito)

Interjeição
queInterjeição
indica
ação
que indica
rápida
ação
rápida

Vasilha
para
Vasilha
flores
(pl.)
para
flores (pl.)
Semáforo
Semáforo

3/cat. 4/peri — tear. 6/jarros. 10/pedagógico.
3/cat. 4/peri — tear. 6/jarros. 10/pedagógico.

42
42

Solução
Solução
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H AA DT
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RJ AA DR
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O NC IR A
GC O C R
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I EZ
RR I A Z
IO RS A
R O S

BANCO

Câncer: Trabalho em equipe
deve render mais. Busque também
a ajuda de alguém mais experiente.
A união pode estar passando por
mudanças, iniciando uma nova
fase com maior cumplicidade entre
o casal. Cor: prata.

Custosa

C
I

Umedecida
Umedecida
Cura;
sara
Cura; sara

Sagitário: Otimize sua
agenda e faça o dia render.
Comece pelas tarefas mais chatas. Isso vale para limpeza da
casa ou o serviço na empresa.
Mantenha o foco na pessoa que
deseja namorar, e envie mensagens sutis. PCor: verde-claro.

Sufixo de "burrico"
Dupla;
casal Analisada
Dupla; Analisada
casal

Apanham
peixes
Apanham
Fitar
a
peixes
vista em
Fitar a
vista em

(?)vindas:
(?)recepção
vindas:
cordial
recepção
cordial

Gêmeos: Preste mais atenção aos outros para receber
sugestões que te ajudarão no
trabalho. Sua agenda para hoje
está cheia. Pode sentir uma forte
atração por alguém atencioso. O
desejo ficará à flor da pele. Cor:
laranja.

Que têm a
natureza
Quegás
têm a
do
natureza
Custosa
do gás

S
T

Local
da aula
Localde
prática
da aula
Química
prática de
Química

Escorpião: Evite confrontar
superiores hoje. A Lua pede para
pensar duas vezes antes de falar
qualquer coisa, pois pode acontecer um mal-entendido. Tenha mais
ousadia na paquera e tome a iniciativa com seu alvo. Cor: verde.

Telefone
(abrev.)
Telefone
(abrev.)

Sufixo de "burrico"

Máquina
para fazer
Máquina
tecidos
para fazer
tecidos

Touro: Dê uma geral nas contas para não deixar nenhuma vencer. Talvez tenha vontade de mudar
de cidade, mas planeje bem. O par
pode fazer uma proposta interessante para vocês - embarque na
ideia e seja feliz! Cor: pink.

Para o;
em direPara
ção
a o;
em direção a

L

Consoantes de
Consoan"sótão"
tes de
"sótão"

(?) Monte,
cantora
da MPB
(?)
Monte,
cantora
da MPB

de bens Andar;
Pé de
Conjunto
da
esposa caminhar
animal
de bens
Andar;
da esposa caminhar

M

Frutos
do
Transfemar de
rência
data
Transferência de
Espécie
data
de salame
usado
em
Espécie
desanduísalame
chesem
usado
sanduíGato,
em
ches
inglês
Gato, em
inglês

Libra: Pode ficar mais
quieto(a), talvez por sentir o cansaço desse fim de ano. Respeite
seu momento e sua precisão. No
romance, vocês podem se aproximar mais cuidando de assuntos
de casa e da rotina. Cor: verdeescuro.

A

Pé de
Frutos do
www.coquetel.com.br
Conjunto animal
mar

Áries: Você conseguirá
defender suas ideias com diploRelativo
O Galo de
©
Revistas COQUETEL
macia no trabalho. As finanças
ao ensino
Minas
Gerais
Relativo
Também
O Galo de
vão bem e a lua favorece poupar
(fut.)
ao
ensino
Minas
não
Gerais
Também
ou investir na sua profissão. Se
(fut.)
não
está só, pode se decepcionar em
um encontro às escuras. Cor:
marrom.

BOM SUCESSO
Terça-Feira (10/12)
Marcos não acredita quando
Gisele e Fábio avisam que
Diogo atentará contra a vida
de Alberto. Francisca e Ramon
encontram Waguinho na escola.
Tonho resolve se separar de
Lulu. Gabriela aceita substituir
uma das modelos no desfile.
Eliza dá dicas para Gabriela desfilar. Gabriela se fere ao impedir
que o refletor manipulado por
Diogo caia em cima de Alberto.
Alberto constata que Gabriela
salvou sua vida. Alberto perde
a memória. Mauri anuncia que
Gabriela será submetida a uma
cirurgia de risco.
ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (10/12)
Inês volta para casa desolada, e Afonso tenta consolar a

filha. Lola insiste para que Carlos não abandone a faculdade.
Julinho se irrita por ter que
pagar a dívida de Júlio. Alfredo
reencontra seu amigo Tião.
Lúcio se declara para Inês. Zeca
pensa em aceitar a proposta de
Neves. Adelaide discute com a
mãe e mente para poder sair
com Alfredo. Julinho percebe
as insinuações de Soraia. Clotilde marca um encontro com
Almeida. Inês volta ao local
onde ficava com Carlos quando
era pequena. Natália faz uma
surpresa para Almeida. Clotilde espera por Almeida. Mabel
incentiva Carlos a abandonar a
faculdade. Alfredo e Adelaide se
beijam. Inês e Carlos se encontram.
AMOR DE MÃE
Terça-Feira (10/12)
Davi acompanha Vitória ao
hospital e afirma que a advogada
precisa descansar. Érica convida
Raul para um almoço com sua
família. Álvaro se revolta contra
Vicente e exige que o rapaz se
afaste da cidade. Tiago conhece
Davi e pede que ele seja seu pai.
Silvânia avisa a Vitória que acompanhará Tiago mais de perto.
Amanda procura Davi. Lurdes
discute com Érica por causa de
Sandro. Érica questiona Camila
e Ryan sobre a história contada
por Kátia sobre Sandro. Érica
conversa com Camila sobre sua
paixão por Raul. Na premiação,
Raul insinua a Érica que deseja
se casar com ela. Álvaro anseia
pelo anúncio de sua sociedade
com Raul. Érica questiona Raul
sobre Vitória. Davi e outros ativistas protestam contra Álvaro
durante a cerimônia. Davi descobre que Vitória é advogada de
Álvaro.
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BALEADO EM PLENA LUZ DO DIA

Civil investiga tentativa de homicídio
Divulgação

Homem não
tinha ideia de
quem pode ter
disparado

Plena luz do dia
A vítima caminhava pela rua
quando foi surpreendida pelo
suspeito o qual não foi identificado. “Ele começou a disparar e eu a correr, foi quando
fui atingido, depois disso não
vi mais nada. A pessoa fugiu”,
disse o jovem atingido para os
policias.
Testemunhas chamara o
socorro e primeiramente a
vítima foi encaminhada para o
hospital de Castro. Em seguida
precisou ir para Ponta Grossa,
onde permanece.

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Polícia Civil de Castro
investiga mais um caso de tentativa de homicídio na cidade.
Dessa vez, de acordo com as
autoridades, o caso envolveu
um rapaz de 21 anos. O nome
da vítima não foi revelado
pelos policiais, pois é preciso
manter sua segurança assim
com proteger as investigações
da equipe.
Conforme a Investigação,
a vítima estava caminhando
na Rua Cid Danton Kiel, no
Jardim Primavera, em plena

Suspeito disparou várias vezes e uma delas acertou o abdômen da vitima

luz do dia, quando foi surpreendido com disparos de arma
de fogo.

MORTA A PAULADAS

Morador de rua é
encontrado morto
Reserva - A equipe de
inteligência da Polícia Civil de
Reserva investiga um homicídio registrado no último
final de semana no centro
da cidade. Conforme o que
apurou-se, um homem de 59
anos foi encontrado morto no
cruzamento das ruas Benjamin Constant com Leôncio
Miró Rocha. O caso foi registrado na sexta-feira (6).
Segundo o laudo do
Instituto Médico Legal de

Ponta Grossa, a vítima identificada como sendo Euclides
Pereira estava com um corte
na cabeça, que pode ter sido
provocado por pedaço de pau,
já que uma madeira foi encontrada ao lado do corpo.
Para a polícia, Euclides
era morador de rua. A polícia
abriu inquérito e está recolhendo depoimento sobre o
caso, no entanto, não tem
mais informações sobre suspeito ou motivação do crime.

NA MADRUGADA DE SÁBADO

Homem é roubado e
sequestrado em Tibagi
Tibagi – Polícia Militar de
Tibagi relatou em boletim situação
de roubo seguido de sequestro na
madrugada de sábado (7). Após
o susto, a vítima passa bem, no
entanto, equipes continuam nas
buscas pelo caminhão roubado e
suspeitos.
Conforme boletim de ocorrência, a vítima relatou que por volta
das zero hora estava seguindo
sentido a Anápolis (GO), quando
no trevo de Tibagi, sentido Ventania, foi abordado por uma pessoa
armada, com um revólver. O suspeito bateu em sua janela, dizendo
"perdeu, perdeu, perdeu", mandando que o homem se retirasse
e ficasse de costas no caminhão.
A vítima falou que quando se
retirou, dois homens entraram no

caminhão e fizeram a volta com
o veículo sentido Ponta Grossa.
Foi então que o caminhoneiro foi
rendido pelos bandidos e abandonado com um deles em um matagal.
O homem contou que só o
soltaram depois que amanheceu.
“Veio uns caras buscar o suspeito
que estava comigo, levaram ele
e me soltaram”, contou a vítima
que logo em seguida conseguiu
uma carona até o trevo da rodovia
e encontrou os policiais.
O proprietário da empresa
em que o caminhoneiro trabalha
foi avisado. Na ação criminosa foi
levado um caminhão trator e dois
semi-reboque ambos da marca
SR/Guerra AGGR, placas MJA6471 e MJA-6481.

Felizmente, apenas um disparo atingiu o rapaz. “Ele foi
atingido no abdômen, mas a

Civil, o homem está fora de
perigo de morrer e deverá ser
ouvido na delegacia para que o
caso seja esclarecido.

bala transfixou e saiu no glúteo”, contou a polícia.
Ainda de acordo com a

Motivação
Em conversa com a Investigação da Polícia Civil, o policial
Márcio comentou que falou a

PONTA GROSSA E CASTRO

TELÊMACO

Encontrado um dos jovens sumidos
Divulgação

Da Redação

Divulgação

Mais um caso de sumiço
mobilizou policiais e familiares
na região. Dessa vez, a jovem
Beatriz Prado, de 16 anos,
que estava desaparecida, foi
encontrada, porém, a família de
Jonathan Correa, de 23 anos,
continua nas buscas pelo rapaz.
Ponta Grossa
A família de Beatriz a encontrou na manhã de domingo (7),
em Ponta Grossa. Segundo o
depoimento da tia da menina, a
jovem está bem e foi encontrada
pelo pai. “Ele veio de Curitiba,
para ajudar nas buscas pela
filha”.
Conforme a PM, Beatriz
estava desaparecida desde quinta-feira (5). “Ela saiu para ir ao
Colégio e não retornou”.
Beatriz foi encontrada na
casa de amigos.
Castro
Já, Jonathan Correa continua
desaparecido. O rapaz sumiu

Ponta Grossa - Pelotão
de Choque da Polícia Militar de
Ponta Grossa precisou disparar
tiros contra uma pessoa, na noite
de domingo (8) enquanto realizava patrulhamento na Vila Vilela.
A vítima acabou não resistindo
aos ferimentos e veio a óbito.
Segundo os policiais, a equipe
estava fazendo patrulhamento
quando avistou um homem em
atitude suspeita. Ele estava segurando um objeto na cintura.“O
homem sacou uma arma e começou a disparar em nossa direção,
foi então que entramos em confronto com o suspeito”, disse um
dos policiais.
Os tiros acertaram o indiví-

duo, que ficou caído na rua Julio
Perneta. Diante da situação o
Choque chamou a equipe de resgate do Samu, porém ele faleceu
ainda no local.
O corpo dele foi encaminhado
para o Instituto Médico Legal de
Ponta Grossa.
Vítima
O Instituto Médico Legal
identificou o homem morto como
Anderson Rodrigues Schneider,
de 38 anos. Conforme a funerária, ele trabalhava como ajudante
de laboratório.
Junto a Anderson os policias
apreenderam um revólver calibre
38, usado no confronto.

Ex pede dinheiro
para mulher e
agride a mãe
Da Redação

Beatriz foi encontrada
pelo pai na casa de amigos

Desaparecimento de Jonathan
ainda é mistério para a família

desde o dia 27 de novembro.
De acordo com o boletim de
ocorrência que a família fez na
Delegacia de Polícia de Castro,
Jonathan foi visto pela última
vez na Rua Miguel Zadhi, bairro
Arapongas.
Nossa equipe entrou em
contato com o setpr de investigação da Polícia Civil, porém
ainda não há informações sobre
o paradeiro do rapaz. Inclusive,

ninguém ligou para a 43ª DRP
para dar quaisquer informações
sobre o caso.
Para a polícia, há um leque
de possibilidades para o desaparecimento de Jonathan, mas
nada ainda pode ser afirmado.
O que os policiais pedem é que
informações sobre o paradeiro
do rapaz sejam repassadas as
autoridades pelo telefone (042)
3232-1192.

MOTORISTA ESTAVA SOB EFEITO DE ÁLCOOL

Ranger bate e capota na BR-376
Divulgação

Telêmaco Borba - Retratos da violência contra a mulher
persistem e transformam o
cotidiano de várias cidades. Por
mais que falemos deste assunto
por várias vezes, a cada dia
várias mulheres sofrem com a
violência. A Polícia Militar de
Telêmaco Borba atendeu uma
ocorrência no sábado (7) que
envolvia esse tipo de violência.
De acordo com as autoridades, um homem invadiu a
casa da ex-esposa, localizada
na Rua Francisco de Camargo
para pedir dinheiro. A PM contou que o casal é separado há
algum tempo e o homem chegou agressivo na residência,
pedindo certo valor para a exesposa e para a mãe dele. No
momento, a vítima falou que ela
não tinha dinheiro, solicitando
a saída do homem do local.
Segundo a ex-mulher, o
homem pegou um caderno e
jogou na própria mãe. O objeto
atingiu o rosto da idosa e a
machucou.
Polícia
A Polícia Militar foi chamada pelas vítimas e imediatamente iniciou as diligências,
após algum tempo procurando,
encontrou o suspeito.
Ele foi preso e levado para a
delegacia do município.

SENGÉS

Tentativa de
roubo a banco
é frustada

SACOU A ARMA E LEVOU A PIOR

Morre em confronto
com Choque da PM

com a vítima na tarde de sábado
(7), um dia após a tentativa de
homicidio acontecer. O Investigador relatou que conversou
rápidamente com a vítima e que
deve retornar ao hospital para
saber mais sobre o caso, mas
de momento, o rapaz que não
tem passagens policiais, não
suspeita de ninguém.
“Ele nos disse que não
tem rixa com ninguém. Que
não imagina quem pode ter
feito isso e, que no momento
dos disparos não olhou para
a pessoa, apenas correu. Ele
não tem passagens, na rua
não tem câmeras, então estamos caminhando pelas bordas
e realizando a investigação
mais lenta, conversando com
familiares e etc. O suspeito
e a motivação do crime deve
aparecer em breve, mas por
enquanto, não temos nada”,
finalizou.

Da Redação

Carro bateu em defesa metálica e depois capotou
Ortigueira – Acidente de
trânsito na BR-376, deixou
duas pessoas feridas no começo
da noite de domingo (8). A
rodovia fica em Ortigueira.
Segundo informações repassadas pela Polícia Rodoviária
Federal (PRF), as vítimas estavam em uma caminhonete que
capotou por volta de 18h45, no
quilômetro 351 da pista. A PRF
ainda colocou em relatório que a
condutora do veículo dirigia sob
efeito de álcool.
O boletim da polícia informou que a caminhonete era uma
Ford Ranger que seguia no sentido Imbaú a Ortigueira, quando

a motorista perdeu o controle
da direção e bateu várias vezes
contra a defensa metálica do
canteiro central. Após as batidas, o carro veículo capotou.
Foi solicitado uma ambulância
no local e as vítimas foram socorridas. A mulher de 39 anos, que
não teve seu nome identificado,
teve apenas ferimentos leves, no
entanto, seu irmão, que estava
no banco da carona, de 42 anos,
sofreu ferimentos graves e foi
levado ao Pronto Atendimento
de Ortigueira.
Dirigindo bêbada
Segundo o relatório da polí-

cia, a motorista foi submetida
ao teste do bafômetro, o qual
apontou resultado positivo para
o consumo de álcool, mas sem
a caracterização de crime, ou
seja, o valor atingido no etilômetro foi inferior a 0,33 miligramas de álcool por litro de ar
expelido.
Em nota sobre o ocorrido,
a PRF alerta para que não se
conduza veículo automotor
sob efeito de álcool, pois além
das sanções administrativas e
penais ressalta-se a consequência mais relevante, “o grande
risco que esta prática causa aos
usuários da rodovia”.

Sengés – Os roubos aos
bancos voltaram a aparecer. No
domingo (8), a Polícia Militar
de Sengés atendeu ocorrência
de tentativa de arrombamento
frustrada. O crime aconteceu na
agência localizada à rua Governador Manoel Ribas, na área
central da cidade.
Conforme os policias, denúncias de que várias pessoas estavam dentro do banco em atitudes
suspeitas chegaram até a base da
policia, foi então que várias equipes foram acionadas e cercaram
o local. Quando a PM chegou, os
suspeitos já haviam fugido.
Foi confirmado pelos policias,
que o grupo conseguiu fazer um
buraco na parede, mas não foi
possível chegar até o cofre. O
caso foi repassado à Polícia Civil
que irá investigar a ação.

10

Terça-feira, 10 a 13 de Dezembro de 2019

cleucimara@hotmail.com
A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que
mais vive, mas o que melhor vive. Mahatma Gandhi

Jerusa

Divulgação

Divulgação

Antecipe o Natal com
presentes da
Mundo Encantado Kids!
Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!

Sempre em alto astral e de bem com a
vida, a empresária Jerusa Mayer, ela que
juntamente com seu pai responde pelo Park
de diversões Tupã, um dos mais modernos e
equipados parques itinerantes do Brasil, em
curta temporada em Ponta Grossa

Aline Priscila da Silva Machado foi eleita a Rainha da
30ª edição da Münchenfest. Jéssica Thais Ieger e Elenise Amaro
foram eleitas as princesas da festa, o concurso aconteceu
na noite da sexta-feira (06), no Parque Ambiental
Divulgação

Divulgação

* Aceitamos cartões de crédito

EM NOVO ENDEREÇO!!!

* Rua das Safiras, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei

Divulgação

Celebrando
mais um ano
de vida
Valentin
Bontorin,
no registro
ao lado da
esposa
Clarisse.
Felicidades!
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João Mainardes em ritmo de
aniversário. A data será festejada
ao lado da esposa Marlene e
de familiares em Maringá. Muitas
felicidades!

O casal Plinio e Rodmara
Jayme Queiroz, ela recebendo
cumprimentos de aniversário,
nesta terça-feira (10).
Parabéns!
Divulgação / Daniel Festas Fotografias
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Otavio Elias Zanon
Adriele Donato Souza
Lucas Farias
Bruno Paese Fadel
Guilherme Bueno
Gustavo Antunes
Maria Eduarda Antunes
Telma Fagundes Carrilho
Roger Rox
Denis Corrêa de Lima
Cintia Cardoso
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Maria Luiza e Nilson de Oliveira celebraram Bodas
de Ouro com familiares e amigos. Felicidades!

