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COPEL DIZ, EM NOTA, QUE "REGIÃO INDUSTRIAL DE cASTRO APRESENTA
ÍNDICES DE QUALIDADE DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS"

Distrito Industrial sofre
com quedas de energia

VISTA PANORÂMICA de um dos parques industriais de Castro, localizado às margens da PR 151

Empresários que escolheram um dos parques industriais de Castro para empreender vêm tendo dificuldades para manter o ritmo de
produção em suas unidades, porque praticamente em todos os dias da semana convivem com o problema de quedas constantes de energia elétrica. O Parque, que começou a operar no ano de 2012, conta atualmente com cerca de 10 empreendimentos, entre pequenos,
médios e grande porte. Para o empresário Willian Watanabe, que trabalha em uma das empresas instaladas às margens da PR 151, só
em um dia destas primeiras semanas do ano a energia havia caído sete vezes.
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Plano de Mobilidade Urbana
é elogiado pelo prefeito Rildo

AQUAPLANAGEM

Policiais
auxiliam no
resgate

Nem bem começou o ano de 2020, e o prefeito Rildo Leonardi
manteve tratativas com representantes do Instituto Tecnológico de
Transporte e Infraestrutura (ITTI), da Universidade Federal do Paraná. Na quinta-feira (9), vieram apresentar os trabalhos desenvolvidos
pela equipe e o que pretendem executar relativo ao Plano de Mobilidade Urbana do município. O prefeito mostrou-se entusiasmado
com a metodologia utilizada e com as facilidades que uma equipe,
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totalmente técnica e capacitada, pode oferecer.
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PG recebe voos diários

EM PONTA GROSSA

Mandatos até 2024

CONSELHO TUTELAR

Titulares e
suplentes
tomam posse
Os novos titulares e suplentes do Conselho Tutelar
de Palmeira tomaram posse
na manhã de sexta-feira (10),
durante cerimônia realizada
no auditório da Secretaria de
Assistência Social. Eles foram
eleitos na dia 6 de outubro de
2019 e irão cumprir mandatos
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até 2024.

Investigadores da Polícia Civil de Piraí do Sul,
auxiliaram no resgate de
um motorista envolvido
em acidente, na tarde de
sexta-feira (10). Conforme
os relatos, os dois policiais
estariam transportando um
preso para a delegacia de
Arapoti, no momento do
página 7
acidente.

carro em que a vítima estava no dia do assassinato

PIRAÍ DO SUL

AERONAVE tem capacidade para 70 passageiros

Na manhã de sexta-feira (10), o Aeroporto Municipal Comandante Antônio Amilton Beraldo, popularmente conhecido como Aeroporto Sant'Ana,
recebeu o primeiro voo direto do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo,
dando início às operações dos voos diários entre os aeródromos. O pouso
da aeronave ATR72, com capacidade para até 70 passageiros, ocorreu às
8h55, trazendo passageiros e o gerente Comercial, Marketing e Experiência
do Cliente da Voepass Linhas Aéreas, Frederico Zaccaro e o representante
da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, Luis Sobrinho. página 3

Suspeito da primeira
morte do ano é preso
Foi preso, pela Polícia Civil, homem acusado de praticar o primeiro homicídio do ano em Piraí do Sul. A prisão
preventiva do rapaz foi determinada pela juíza da Vara
Criminal da Comarca da cidade, Leila Aparecida Montilha. Além do homicídio, o suspeito também é acusado de
tentativa de homicídio. A prisão do suspeito aconteceu
quando ele se preparava para participar de interrogatório
página 7
complementar na Delegacia de Polícia.

Funcionária de
hotel encontra
jovem sumida

Foi encontrada no início da
tarde de segunda-feira (13),
no Centro de Ponta Grossa, a
jovem Amanda Martins Ferreira,
16 anos. Ela é do interior de São
Paulo, e teria vindo passar férias
na cidade. O caso foi solucionado
quando Amanda foi até um hotel
ligar para uma amiga. Uma funcionária, percebendo algo errado,
segurou a jovem e chamou a Polípágina 7
cia Militar.
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EDITORIAL

DISTRITO INDUSTRIAL
PRECISA DE ESTRUTURA PARA
CONTINUAR A CONTRIBUIR
COM A ECONOMIA DE CASTRO
O primeiro Parque Industrial de Castro já vai completar 20 anos e os empresários que lá investiram ainda
sofrem com problemas provincianos. Cerca de 10
empresas operam no local gerando emprego e renda
para o município, porém, sofrem, e não é de hoje, com
as quedas constantes de energia elétrica. Ocorre de a
produção ser interrompida várias vezes ao dia e ficar
até por uma hora parada, além disso, os equipamentos
são danificados e sofrem redução da vida útil. Como
bem coloca um dos entrevistados, se é um Parque
Industrial, precisa ter estrutura de Parque Industrial,
justamente para que as empresas de pequeno e médio
porte não sejam tão afetadas, numa economia que já
suga tanto quem quer empreender no país. Espera-se
que os responsáveis possam dar ao problema, e a estas
empresas, a atenção que merecem.

A luta entre razão e emoção
O mote da década de 50 acompanhou por muitos anos a vida dos
consumidores: “vale quanto pesa”.
O símbolo da balança, estampado na
embalagem, não apenas garantia a
legitimidade do “sabonete das famílias”, mas reforçava o conceito de
verdade. O consumidor constataria
não haver um grama de peso a mais
ou a menos. Era a época da “verdade
verdadeira”. De lá para cá, a verdade
passou a perder substantivos e a
ganhar superlativos, dando vazão ao
bordão desses tempos virtuais: “vale
muito mais do que pesa”.
Essa versão embala anúncios de
propaganda, expressões sobre pessoas, políticos, jogadores de futebol,
entre outros.
A observação cai bem no
momento em que a política no Brasil
começa a rejeitar os velhos paradigmas. Nesse ano eleitoral, o superlativo dominará a expressão política, a
verdade se cobrirá com as cores da
ficção, sob a capa de fake news, e o
mundo real dividirá suas cores com
o mundo virtual. A passarela entre
esses dois universos será pavimentada por três tipos de argamassa: a
razão, a emoção e a polarização.
O cenário da razão deixa ver, na
linha de frente, eleitores conscientes,
autônomos, exigentes, que já não
agem ao estilo que o vulgo costumava

recitar em ditos politicamente incorretos: “Maria vai com as outras”.
O campo da razão disputará o
processo decisório com o espaço da
emoção. Basta medir a temperatura
do meio ambiente ou ver o desfile de
adjetivos nas redes sociais, onde o
palavrório bolsonarista é confrontado
pelo verbo oposicionista, expandindo
a polarização.
Indignação, revolta, ódio se
amalgamam nas bandas que dividem
a sociedade: os adeptos, eleitores e
simpatizantes do presidente Jair; os
oposicionistas de partidos de oposição e contingentes que não leem pela
cartilha da direita-radical-conservadora; e os centristas, que olham para
os lados e para cima, à procura de
novos protagonistas.
Bolsonaro, de um lado, e Lula,
de outro, são os dois líderes do cabo
de guerra. A linguagem de ambos é
embalada por camadas de celofane
emotivo. O presidente usa a saída
do Palácio da Alvorada para puxar a
corrente; o ex-presidente usa palcos
de eventos do PT ou de organizações.
Ambos se esforçam para antecipar a
campanha, com desfecho em outubro,
usando metralhadoras expressivas
para agregar parceiros das bandas,
tentando encantar as turbas. O perfil
populista de ambos emerge na exposição de uma semântica desarrumada

* Gaudêncio Torquato

e uma estética destemperada.
Ora, quando falta água na fonte
da razão, os dois correm para beber
na fonte da emoção. O ritual é conhecido. Com uma linguagem coloquial,
os dois transmitem mensagem subliminar, querendo dizer: “somos gente
como vocês”. Metáforas aparecem
aos montes. E assim a liturgia emotiva acaba construindo um suporte de
simpatia.
Mas a movimentação social no
Brasil, nos últimos tempos, mostra
que a razão, como mecanismo para
a tomada de decisões, amplia laços,
inclusive nos setores populares, tradicionalmente conhecidos por agir sob
emoção. Os comportamentos racionais estão relacionados a um cenário
de modernidade, que aponta para um
reordenamento de valores, princípios
e visões dos grupamentos sociais.
Dito isto, é o caso de perguntar:
que vetor terá mais influência em
campanhas? Atente-se para o ethos
nacional, cuja composição agrega
valores como cordialidade, improvisação, exagero, paixão, solidariedade. O resultado aparece na “alma
caliente” dos trópicos, em contraposição à frieza anglo-saxã. Em nossas
plagas, a emoção ganha da razão.
Mas se expande a cada ciclo político. Por quê? Por causa de mudanças no campo individual. A pessoa,

escondida no anonimato na massa,
descobre que pode se transformar
em cidadã. A cidadania deixa de ser
bandeira de instituições e ingressa no
repertório mental do indivíduo, passando a ser meta desejada. Ou seja,
amplia-se a "consciência do EU" em
contraponto ao conceito do "NÓS",
esteira da propaganda política.
Maior autonomia fortalece o
desenvolvimento de uma autogestão
técnica, pela qual os indivíduos passam a traçar rumos e a selecionar os
meios, recursos e formas para atingir
seu intento. Rejeitam ou aceitam, com
restrições, pressões do poder normativo. Equivale a dizer que fogem dos
"currais" psicológicos que enclausuram pensamentos.
Em suma, o campo social alarga
o universo do discurso, a rebeldia das
formas e provoca a rejeição a tudo
que se assemelhe a totalizações. Classes sociais e categorias profissionais,
usando suas tubas de ressonância,
desfraldam bandeiras de defesa. Se
muitos segmentos ainda votam com
a emoção, outros buscam apoio nos
pilares da razão: o voto sai do coração para subir à cabeça.
* Gaudêncio Torquato, jornalista,
é professor titular da USP,
consultor político e
de comunicação.

A esquecida indústria
brasileira

* Fernando Rizzolo

Ainda me lembro de que, nos anos
80, os empregos sobravam, o caderno
de empregos do jornal O Estado de S.
Paulo era enorme, a indústria brasileira contratava a níveis elevados. E o
mais interessante é que a cada dia surgiam novas pequenas e médias empresas. Isso em pleno regime militar, com
um número enorme de empresas estatais, que obtinham “dinheiro barato no
exterior” desde 1965.
Se, numa análise perfunctória,
observarmos o crescimento do Brasil desde 1980 até hoje, teremos um
crescimento médio da economia de
2% ao ano. Naquela época, 1/3 da
riqueza do nosso país vinha da indústria. Bons tempos aqueles. A grande
verdade é que as sucessivas crises
que abateram o mercado internacional desagregaram o capital outrora
relativamente barato em temos de
empréstimos, muito diferente do que
ocorre hoje em dia.
Durante a época do enorme
caderno de empregos do Estadão,
entre os anos 70 e 80, tínhamos a
perspectiva do enaltecimento da indústria nacional. A ideia era tornar o Brasil
um país não só produtor de commodities, extrativista. Com isso fizemos
com que milhares de habitantes de
outras regiões do Brasil viessem para
os grandes centros industriais como
São Paulo e o Sul do país, totalmente
despreparados, do ponto de vista
social, para recebê-los. Com o passar
do tempo, nós nos deparamos com a
tecnologia se aproximando e a indústria nacional tendo que se adequar a
um requisito que não tínhamos no Brasil, e, assim, o que fabricávamos aqui
para sermos competitivos passamos a
importar, e então o cenário começou a

se complicar.
Com a necessidade de criarmos
2 milhões de novos empregos por
ano, com uma carga tributária alta,
sem contrapartida para o povo brasileiro, com o custo trabalhista alto,
nossa indústria começou a minguar
e o empresariado perdeu o incentivo
para investir na indústria nacional, até
porque ficava mais barato importar do
que fabricar, e iniciou-se o desmonte
da indústria nacional, o que foi uma
grande perda para o Brasil.
Hoje fazemos o caminho contrário,
para que, através de um ajuste fiscal, e
como se fôssemos um bom mocinho,
possamos conseguir investimentos do
exterior para financiar nossa economia
industrial já em decomposição.
Para se ter uma ideia, pelos últimos números, a atividade industrial
voltou ao nível de fevereiro de 2009
e ficou 17,1% abaixo do pico atingido
em meados de 2011. Precisamos
voltar a fazer não só um ajuste fiscal
aguardando investimentos do exterior,
mas prosperar a ideia de uma nova
mentalidade em relação ao ressurgimento da indústria nacional para que
possamos contar com nossas próprias
iniciativas desenvolvimentistas, pois
só assim conseguiremos reverter a
desigualdade social, o desespero que
afeta os jovens sem perspectiva de
trabalho e promover, através das nossas políticas, uma visão de parceria
entre o Estado e a iniciativa privada.
Quem sabe possamos enfim voltar a
ter um jornal de domingo repleto de
anúncios de emprego?
* Fernando Rizzolo é
advogado, jornalista, mestre em
Direitos Fundamentais

Resenhas rápidas e radicais
Nossos
vizinhos,
trabalhos e famílias serão, um dia, considerados ilegais?
Resenhas
rápidas
e radicais

Atos ilegais podem ser reprimidos? E se eles foram legais quando observados por uma ótica diferente? Quando a
morte de pessoas chama a atenção de todos, se buscam razões para as ofertas que mostram produtos da
prateleira de mercados ou de bares, ao mesmo preço ou mais valorizados que o preço de um litro de leite, que
Atos ilegais
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de todos, se
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e
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Fatos
violentos
e
ameaças
já
rondam
cidadãos
comuns
em
um
mundo
sabidamente
confuso
e,
pouco
a
pouco,
derrubam
nossas
convicções
de
que
é
possível
julgados ilegais. Fatos violentos e ameaças já rondam cidadãos comuns em um mundo sabidamente confuso e,
conviver com nossos vizinhos, cuidar de nossos trabalhos e famílias, lutar para vencer, progredir e viver uma vida de forma declaradamente feliz e intencional!
pouco a pouco, derrubam nossas convicções de que é possível conviver com nossos vizinhos, cuidar de nossos
trabalhos e famílias, lutar para vencer, progredir e viver uma vida de forma declaradamente feliz e intencional!

Nossos vizinhos, trabalhos e famílias serão, um dia, considerados ilegais?
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Temperatura

Umidade

27 ºC
14 ºC

93%
68%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quarta
15/01

28

ºC

16 ºC

97%
67%

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

Quinta
16/01

REDAÇÃO

Clima

30 ºC
18 ºC

98%
54%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/01/2020
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DESDE SEXTA-FEIRA (10)

PG recebe voos diários de Congonhas
Divulgação

Conquista de
voos diários
é reflexo de
muito trabalho
Da Assessoria
Ponta Grossa - Na manhã
desta sexta-feira (10), o Aeroporto Municipal Comandante
Antônio Amilton Beraldo,
popularmente conhecido como
Aeroporto Sant'Ana, recebeu
o primeiro voo direto do Aeroporto de Congonhas, em São
Paulo, dando início às operações dos voos diários entre
os aeródromos. O pouso da
aeronave ATR72, com capacidade para até 70 passageiros,
ocorreu às 8h55, trazendo passageiros e o gerente Comercial, Marketing e Experiência
do Cliente da Voepass Linhas
Aéreas, Frederico Zaccaro e
o representante da Secretaria
de Turismo do Estado de São
Paulo, Luis Sobrinho.
Além de agradecer a
empresa aérea pelo investimento em Ponta Grossa, o
prefeito Marcelo Rangel reforçou a importância dos novos

Prefeito Marcelo Rangel e o secretário de estado e Infraestrutura, Sandro Alex, comemoram

voos para o município e todo
os Campos Gerais. “É um
momento histórico para minha
vida pública e política, uma conquista que vai beneficiar o crescimento e o desenvolvimento de
toda a região e que certamente
vai contribuir para a prospecção de novos voos”, afirmou. O
secretário do Estado de Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, reforçou a importância,
recordando que Congonhas é
o aeroporto mais disputado do
Brasil, pois está localizado no
centro financeiro e econômico

da América Latina.
A conquista dos voos diários para São Paulo é reflexo de
mais de dois anos de trabalho,
explica o superintendente do
Aeroporto Sant’Ana, Victor Oliveira. “Desde que assumimos o
aeródromo, o nosso objetivo
era os voos diretos para Guarulhos ou Congonhas, já que 80%
das pesquisas que fazemos com
nossos passageiros indicavam
esses destinos como principais.
É um dia muito especial e nossa
próxima meta são os voos para
Foz do Iguaçu”, informou.

Após a solenidade inaugural
do voo, a aeronave decolou com
destino à São Paulo. O próximo
voo tem previsão de chegada
em Ponta Grossa às 18h55 e
que deve retornar para o Aeroporto de Congonhas às 19h30.
Para o secretário de Indústria, Comércio e Qualificação
Profissional (SMICQP), José
Loureiro, com a oferta, Ponta
Grossa está mais próxima de
novos indústrias, investimentos e geração de renda, pois os
voos facilitam o acesso a cidade
para visitas e negociações.

PELO PORTAL DO CONTRIBUINTE

IPTU 2020 já pode ser emitido em PG
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através da
Secretaria da Fazenda, já finalizou
o lançamento dos valores referentes ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para o ano de
2020. Os valores já podem ser
consultados pelo Portal do Contribuinte e aqueles que quiserem
antecipar o pagamento podem
emitir o boleto pelo mesmo canal,
basta ter em mãos o CPF do proprietário ou o cadastro do imóvel.
Para 2020, o reajuste do tributo
foi apenas a reposição da inflação
no período, 3,31%.
O lançamento do IPTU 2020
registrou um incremento de seis
mil cadastros em comparação com
o último ano, passando de 153 mil
para 159 mil cadastros ao todo.
Este crescimento também representou incremento no valor total
lançado, que passou de R$ 125
milhões para R$ 137 milhões.
“O aumento no número de
cadastros é resultado do aquecimento no mercado imobiliário,
com a crescente entrega de novos
loteamentos e conjuntos habitacionais. Além disso, também pesou
no incremento do valor total a atualização do georreferenciamento
que realizamos em 2019. Com as
divergências que encontramos de
ampliações ou mudança de característica, muitos imóveis tiveram o
valor atualizado mais do que ape-

Divulgação

nononoonononono
nas a reposição da inflação, mas
também pela correção da metragem no cadastro ou alteração da
alíquota”, explica o secretário da
Fazenda, Cláudio Grokoviski.
Os vencimentos do IPTU 2020
seguirão o mesmo modelo do ano
anterior: a cota única com desconto de 15% no IPTU para quem
encerrou 2019 adimplente com o
pagamento do tributo vence dia 10
de março; enquanto o pagamento
parcelado será dividido entre os
meses de março a dezembro,
sempre no dia 20 de cada mês. A
novidade este ano é que no boleto
constará um alerta ao contribuinte
que possui débito em aberto, caso
tenha esquecido alguma parcela ou
não tenha conhecimento da dívida,
para regularizar antes que o valor

seja protestado ou ajuizado.
A entrega dos boletos impressos pelos Correios terá início na
primeira quinzena de fevereiro. O
tributo municipal pode ser pago nas
instituições bancárias conveniadas:
Caixa Econômica Federal, Banco
do Brasil, Itaú, Sicredi, Uniprime,
Santander e casas lotéricas.
“O IPTU é hoje uma importante receita que o Município possui para realizar os investimentos
necessários em diversas áreas,
especialmente em Educação e
Saúde. De tudo que é arrecadado,
constitucionalmente 25% deve
ser destinado à Educação e 15%
à Saúde, mas em Ponta Grossa
ampliamos este investimento, com
a aplicação de aproximadamente
26% da arrecadação em cada

uma dessas áreas, para garantir a
manutenção da escola em tempo
integral e o funcionamento de dois
hospitais públicos e a estrutura
completa da Saúde. Encerramos
2019 com pouco mais de 20% de
inadimplência desse tributo e esperamos reduzir este índice ainda
mais este ano”, avalia Grokoviski.
Isenção
O contribuinte que se enquadrar nos critérios de isenção do
tributo já podem protocolar a solicitação na Praça de Atendimento.
O prazo para esta solicitação é
dia 26 de junho e aquele que não
realizar o protocolo neste prazo,
mesmo enquadrado nas regras,
poderá ser inscrito em Dívida Ativa
caso o valor fique em aberto.
São isentos: Imóveis com área
construída de até 70 m² cuja renda
mensal bruta seja de até dois salários mínimos; imóveis com área
construída de até 140m² pertencente a contribuinte com deficiência mental ou invalidez permanente,
comprovada pelo INSS ou por
laudo médico do Município, com
renda mensal de até dois salários
mínimos; e imóveis com área construída de até 140m² pertencente a
contribuinte proprietário com mais
de 65 anos com renda mensal
de até dois salários mínimos. Em
todos os casos, também é exigida
inscrição no CadÚnico.

A MAIS EFICIENTE DO PAÍS

Junta Comercial do Paraná zera processos
A Junta Comercial do Paraná
deu um grande salto no ano passado. Depois de começar 2019
com 2,5 mil processos acumulados e na última posição entre os
estados no tempo levado para a
abertura de empresas, a autarquia terminou o ano como uma
das mais eficientes do Brasil.
O tempo médio para abertura de uma empresa no Paraná
diminuiu de 8 dias e 18 horas em
janeiro para 2 dias e 19 horas em
dezembro de 2019, de acordo
com as estatísticas da Redesim
(Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios).
Porém, dependendo da natureza
do empreendimento, o processo

de abertura leva até duas horas
no órgão paranaense.
Com esse resultado, o Paraná
figurava, no mês passado, entre
os 11 estados em que a formalização de um novo negócio era
concluída em até três dias. O
diferencial é que, entre esses, o
Estado foi o que teve o maior
número de solicitações, com
2.210 processos concluídos em
dezembro. Nenhum outro ultrapassou mil solicitações. Goiás,
o segundo colocado, teve 923
pedidos de abertura e no Mato
Grosso, que vem na sequência,
foram 477.
Selo verde
O Paraná é também o único

nas regiões Sul e Sudeste que
recebeu o selo verde nessa
categoria. Dentro do mapa
estatístico da Redesim – rede
responsável pela integração
entre os órgãos envolvidos nos
processos de abertura, alteração
e baixa de empresas – os estados
são divididos em quatro categorias, conforme o tempo médio de
abertura: verde (até três dias),
amarelo (entre três e cinco dias),
laranja (entre cinco e sete dias) e
vermelho (mais de sete dias).
Descomplica
O presidente da Junta Comercial do Paraná, Marcos Rigoni,
destaca que a evolução é resultado das políticas do Governo do

Estado, que atua para simplificar
os processos do órgão e facilitar a
vida de quem quer abrir um negócio no Paraná. Ele cita o programa
Descomplica, lançado em agosto
pelo governador Carlos Massa
Ratinho Junior para diminuir a
burocracia e agilizar os pedidos
de abertura de empresas.
Braço paranaense da Redesim, o Descomplica faz a integração da Junta Comercial com
os municípios e com todos os
órgãos envolvidos no processo,
como a Receita Estadual, Corpo
de Bombeiros, Instituto de Água
e Terra (IAT) e a Vigilância Sanitária. “Todos os órgãos trabalham para agilizar a abertura de
empresas”, diz Rigoni.

CARNE PARAGUAIA
O Paraguai encerrou 2019
com faturamento de US$
1,023 bilhão na exportação de
carne bovina, queda de 5,9%
em relação ao ano anterior.
Este é o segundo ano consecutivo com uma queda na
produção de carne bovina no
Paraguai, segundo dados do
Servicio Nacional de Calidad
y Salud Animal (Senacsa).
Isso é resultado da queda nos
volumes exportados e no valor
da carne bovina paraguaia no
mercado internacional.

Divulgação

QUEDA
Em 2019, 247.168 toneladas foram exportadas (US$
4.138,5 por tonelada). Enquanto
em 2018, 257.415 toneladas no
valor de US$ 1,087 bilhão (US$
4.217,2) foram enviadas aos mercados. Na última década, o faturamento mais relevante foi alcançado
em 2014, com uma receita total
de US$ 1,245 bilhão, depois de
exportar 268.940 toneladas (US$
4.629), o maior recorde do setor
no país vizinho.

contra 122,2 milhões de toneladas
projetadas em dezembro. Houve
aumento nas produtividades esperadas na maioria dos estados, com
destaque para Paraná e Goiás. No
Rio Grande do Sul e no Matopiba,
região que compreende parte do
Maranhão, Tocantins, Piauí e
Bahia, em contrapartida, foram feitos cortes devido ao tempo quente
e seco de dezembro.

SECA NO RS
O Rio Grande do Sul enfrenta
a pior seca dos últimos 7 anos.
As produções de milho, fumo e
uvas foram as mais afetadas e
as chuvas irregulares não foram
suficientes para o enchimento dos
grãos. Outra produção afetada é o
arroz. O setor já prevê queda na
produtividade por causa do atraso
no plantio e da falta de chuva. As
perdas ainda estão sendo calculadas, mas muitas lavouras não têm
mais como se recuperar.
REFLEXOS NA CARNE
O clima seco atípico deve
aumentar as importações de milho
do país e afetar a indústria de
carne. No mês passado, a organização INTL FCStone havia projetado que a produção de milho
primeira safra no Rio Grande do
Sul somaria 6 milhões de toneladas. Agora, a empresa estima
4,8 milhões de toneladas. Se confirmado, o volume representaria
queda de 17% em relação à temporada anterior, o que pode vir a
ser um problema para o setor de
carnes brasileiro diante dos baixos
estoques de grãos para ração. A
região Sul responde por mais da
metade da produção de carne de
frango e suína do país.
LEITE DAS CRIANÇAS
Além de complementar a alimentação de 118 mil crianças que
recebem gratuitamente um litro de
leite enriquecido por dia em todo
o Paraná, o programa Leite das
Crianças é um dos grandes responsáveis por fomentar a pecuária
leiteira no Estado. Hoje, são 5,1
mil produtores beneficiados por
meio da participação de 40 usinas. Em média, mais de metade
da produção mensal delas é destinada ao programa. O Paraná
passou de terceiro para segundo
maior produtor de leite do Brasil,
de acordo com dados divulgados
em 2019 pelo Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística, referentes a 2018, quando foram produzidos 4,4 bilhões de litros.
COLHEITA DE SOJA
A colheita da soja na safra
2019/2020 atingiu 0,4% da área
cultivada no Brasil, segundo a
consultoria Safras & Mercado. Os
trabalhos estão atrasados já que
no mesmo período do ano passado, a retirada dos grãos estava
em 2,1%. Na média dos últimos
cinco anos, a colheita estava em
0,7%. A empresa afirma que essa
área já colhida está restrita a Mato
Grosso, onde as máquinas passaram por 1,5% da área. No Paraná,
áreas pontuais de soja começaram
a ser colhidas no sudoeste e no
oeste do estado, mas ainda não
chegam a representar percentual.
Devido ao atraso na semeadura,
a colheita paranaense só deve
ganhar mais ritmo em fevereiro.
PARANÁ É DESTAQUE
A expectativa da Safras &
Mercado é que a safra de soja
atinja 123,9 milhões de toneladas,

VENDAS EXTERNAS
As vendas externas do agronegócio somaram US$ 96,8 bilhões
no ano passado, representando
43,2% do total exportado pelo
Brasil, segundo a Secretaria de
Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. Em
2018, a participação do agronegócio nas exportações totais do país
era 42,3%. Os destaques foram
milho, carnes e algodão, que lideraram as exportações agrícolas. O
milho registrou volume recorde de
exportação, com 43,25 milhões de
toneladas. O recorde anterior foi
registrado em 2017, com 29,25
milhões de toneladas do cereal
exportadas.
PORCOS NA CHINA
A oferta de suínos vem aumentando na China, segundo dados do
Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais do país. Em dezembro,
o número de animais prontos
para abate foi 14,1% maior que o
volume de novembro, enquanto o
volume de matrizes reprodutoras
aumentou 2,2% na mesma comparação, na terceira alta consecutiva. Os dados foram apresentados
pelo vice-ministro da Agricultura
do país, Yu Kangzhen, em coletiva
de imprensa na última sexta-feira.
Conforme o governo chinês, os
dados apontam para uma reversão
na tendência de declínio contínuo,
observada de agosto a novembro
do ano passado. Em 2019, a
China perdeu cerca de 40% de seu
plantel suíno em virtude da contaminação pela peste suína africana.
ALTERNATIVAS
O déficit na oferta de carne
suína levou ao redirecionamento
do consumo para outras proteínas,
como mostram dados compilados
pelo governo chinês. De acordo
com estimativas preliminares, a
produção de carne de aves aumentou mais de 15%, enquanto a
produção de carne bovina e ovina
aumentou cerca de 3%. O volume
produzido de ovos e de leite subiu
5,7%, acima do nível médio nos
últimos cinco anos.
RETRAÇÃO NO AÇÚCAR
Depois de duas temporadas
consecutivas de superávit mundial
de açúcar, a safra 2019/20 pode
registrar déficit. As esperadas quedas de produção na Índia e Tailândia devem pressionar a produção
mundial de açúcar. A estimativa da
Organização Internacional de Açúcar é de déficit de 6,11 milhões de
toneladas, número que ainda pode
ser ampliado, caso as colheitas em
importantes produtores asiáticos
(China, Índia e Tailândia) forem
inferiores às expectativas. No
Centro-Sul do Brasil, a previsão
é de ligeiro aumento na produção
de cana-de-açúcar na temporada
2020/21, o que se deve, dentre
outros fatores, à maior taxa de
renovação dos canaviais, que chegou a 16,2%, segundo levantamento do Instituto Agronômico de
Campinas.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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TÉCNICOS APRESENTAM EM TIBAGI

Plano de Mobilidade Urbano é elogiado
Divulgação

Rildo elogia
metodologia
utilizada em
projeto

CONSELHO TUTELAR

Titulares e suplentes
eleitos tomam posse

Da Assessoira
Tibagi - Nem bem começou o ano de 2020, e o prefeito Rildo Leonardi manteve
tratativas com representantes do Instituto Tecnológico
de Transporte e Infraestrutura (ITTI), da Universidade Federal do Paraná. Na
quinta-feira (9), vieram apresentar os trabalhos desenvolvidos pela equipe e o que
pretendem executar relativo ao Plano de Mobilidade
Urbana do município.
O prefeito mostrou-se
entusiasmado com a metodologia utilizada e com as
facilidades que uma equipe,
totalmente técnica e capacitada, pode oferecer. “Sabemos da importância do Plano
de Mobilidade Urbana e
conhecer o métido, tão bem
executado, por profissionais muito capacitados, nos
daria uma maior segurança
para efetivar o nosso projeto.
Seria um grande apoio e teríamos um plano totalmente
adequado às reais necessidades do nosso município”,

Representantes do ITTI, da UFPR, explanam projeto para prefeito

avaliou Leonardi
A coordenadora executiva
de projetos do ITTI e mestre em planejamento urbano,
Luziane Machado Pavelski,
destacou como seria construído o plano de Tibagi. “A
ideia é desenvolver um plano
que indique todas as possibilidades do município, desde
o crescimento populacional,
o que vai impactar, onde que
precisa ser previsto medidas
para que mais tarde não haja
problemas de mobilidade, o
que pode ser modificado, por
exemplo, com relação a ciclovias, melhorias das calçadas e

de tudo que for possível para
que o município seja acessível para todos os moradores,
inclusive para aqueles que
moram no interior. Então, por
exemplo, se há necessidade
de implantação de transporte
público, semáforo. Tudo isso
é previsto e transformado
num plano que se converte
em lei”, explicou.
O Plano de Mobilidade
Urbano faz parte da política nacional, através da Lei
12587, que estabelece que
todo município com 20 mil
habitantes ou mais, com características específicas previstas

na lei, apresente o seu plano.
O prazo final para apresentação é em abril de 2021.

“

Ideia é desenvolver um plano que
indique todas as
possibilidades do
município, desde
o seu crescimento
populacional (...)

Palmeira - Os novos titulares
e suplentes do Conselho Tutelar
tomaram posse na manhã desta
sexta-feira (10), durante cerimônia
realizada no auditório da Secretaria
de Assistência Social. Eles foram
eleitos na dia 6 de outubro de 2019
e irão cumprir seus mandatos até
10 de janeiro de 2024.
Os cinco conselheiros mais
votados e que assumiram os cargos como titulares foram Maria
José Scepanski, Caroline Bach
Diedrichs, Jaqueline Toczek Honório Ferreira, Evilyn Shayhen Parra
e Rafael Renato Ribas. Ficaram
como suplentes André Henrique
Moreschi, Vera Stanczyk de Paula,
Erlinda Eliane Santana dos Santos,
Luciane Santos Bordinhon Carminatti e Fernanda Novak.
Representando o prefeito
Edir Havrechaki, o secretário de
Finanças, Eloir José Voichicoski,
parabenizou os eleitos e destacou
a importância dos conselheiros
tutelares. “Vocês têm uma missão
de grande importância: proteger
aqueles que estão em situação de
risco e que necessitam do apoio
dos conselheiros. Quero deixar
registrado também que vocês
terão todo o auxílio necessário
da Administração Municipal para
que façam um excelente trabalho à
frente de seus cargos”, disse.
Mário Antônio Wieczorek,

secretário de Assistência Social,
ressaltou o trabalho do Conselho
Tutelar. “Neste período que estou
secretário temos feito tudo o que
podemos para o Conselho realizar
o melhor trabalho possível. Sei que
fazemos muitas coisas boas, mas
também temos muitas que precisamos melhorar. Temos que melhorar sempre, fazer um trabalho
melhor a cada dia. Peço aos conselheiros que trabalhem duro para
que os diretos das nossas crianças
não sejam violados e saibam que
a Assistência Social sempre estará
ao lado de vocês”, descreveu.
Tânia Mara Trindade, presidente do Conselho dos Direitos
da Criança e do Adolescente, falou
sobre o trabalho conjunto entre os
Conselhos. “Quero destacar aos
novos conselheiros que o Conselho dos Direitos da Criança e do
Adolescente é um grande parceiro
do Conselho Tutelar. Eles estão em
patamares iguais e lutam por um
objetivo em comum, que é a proteção das crianças e adolescentes de
Palmeira”, comentou.
Os conselheiros eleitos receberam seus diplomas e assinaram
seus termos de posse. Eles também
realizaram seu juramento.
Também esteve presente
na cerimônia, representando a
Câmara Municipal de Vereadores,
o vereador Marcos Ribas.
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EMPRESÁRIOS RELATAM PREJUÍZOS

Distrito Industrial
de Castro sofre com
quedas de energia
Quedas chegam
a acontecer
até sete vezes
no mesmo dia
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Empresários que escolheram um dos parques industriais
de Castro para empreender vêm
tendo dificuldades para manter o
ritmo de produção em suas unidades, porque praticamente em
todos os dias da semana convivem com o problema de quedas
constantes de energia elétrica. A
região industrial, que começou
a existir como Parque no ano
de 2012, conta atualmente com
cerca de 10 empreendimentos,
entre pequenos, médios e de
grande porte, e está localizada
às margens da PR 151.
Willian Watanabe trabalha em
uma das empresas instaladas às

margens da rodovia. Ele contou
à reportagem que só em um dia
destas primeiras semanas do ano
a energia havia caído sete vezes.
“Não passamos nenhuma semana
sem ter queda de energia, e isso
acontece desde quando começamos trabalhar aqui, há cinco ou
seis anos, e, tanto faz se o tempo
está bom ou se está chovendo,
ocorre do mesmo jeito. Às vezes
é uma queda rápida, mas acontece também de ficarmos até 30
minutos ou mais sem luz, como
aconteceu, por exemplo, no dia
2 de janeiro. Em dezembro também tivemos um dia que levou
uma hora para voltar”, explica.
De acordo com o entrevistado, as quedas constantes de
energia prejudicam a produção
da empresa e geram prejuízos.
“Enquanto isso a produção fica
parada, aqui não tem praticamente nada que possamos fazer
sem luz, além disso, é uma situação que acaba afetando a vida
útil dos equipamentos, já tivemos problemas com máquinas

e até com o servidor. Até temos
nobreak, mas em um determinado dia acabou a energia até do
aparelho e acabamos perdendo a
instalação do sistema que usamos
aqui, e todo material que tínhamos salvo”, destaca Willian.
As quedas de energia acabam comprometendo o trabalho,
a produtividade e a durabilidade
das máquinas de todas as empresas instaladas no Distrito e que
dependem do fornecimento. A
reportagem também ouviu Edgar
Yamamoto, que é proprietário de
uma fábrica de artefatos e trabalha no Parque desde 2015. Ele
confirmou a existência do problema, e explicou que as caídas
de energia se tornaram mais freqüentes do ano passado para cá.
“Antes ocorria eventualmente,
nada fora do normal, mas em
2019 começou a acontecer com
muito mais frequência. Os equipamentos sofrem com isso, toda
máquina que fica sendo ligada e
desligada a todo momento, acaba
sendo danificada”, descreve o
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Só em um dia deste mês o fornecimento de energia teria sido interrompido sete vezes
empresário.
A situação também foi descrita por representantes da
empresa Qualita – Comércio de
Cereais. De acordo com eles,
toda vez que ocorre queda de
energia no Parque Industrial, os
processos ficam totalmente parados, e quando o fornecimento é
restabelecido, ocorrem problemas como o entupimento dos
elevadores, que deveriam sempre
ser desligados e ligados vazios,
mas, por conta da interrupção
indesejada da produção, acabam sendo desligados em plena
atividade. Com isso, os equipamentos usam o dobro da força
necessária para o funcionamento,
ficando muito mais suscetíveis a
queimar, por exemplo.
Willian Watanabe também
explicou que existem diversos
pedidos de providência protocolados junto à Copel do município, porém, a maioria está sem
retorno. “Desde final do ano
passado, toda vez que a energia
caí nós ligamos para a Copel,

mas até onde eu sei não temos
tido respostas. Se de fato aqui
é um Distrito Industrial, deveria
ter a devida estrutura, porque as
empresas maiores têm geração
própria de energia e não sofrem
com esse problema, mas não é o
caso de todos aqui”, enfatiza.
E, por fim, o empresário
Edgar Yamamoto também falou
de outro problema enfrentado
pelas empresas que operam
no local. Segundo ele, existe
cobrança mensal de taxas de iluminação pública, porém, o serviço não é disponibilizado pela
Companhia na zona industrial.
O que diz a Copel?
A reportagem também procurou ouvir a Copel, que é responsável pelo fornecimento de
energia elétrica no município. Por
meio de uma nota enviada à redação, a Companhia afirmou que “a
região industrial de Castro apresenta índices de qualidade dentro
dos parâmetros estabelecidos
pela agência reguladora”.

Ainda conforme o material,
“o sistema elétrico de distribuição de energia é aéreo, sujeito à
ação de fatores alheios ao controle da concessionária e que
fazem acionar os dispositivos de
proteção instalados nas subestações e ao longo das redes que
têm importante função de preservar a segurança de pessoas,
imóveis e equipamentos”.
Também afirma a nota que
a região vem recebendo manutenção, e que mais investimentos serão realizados ainda esse
ano. “Para minimizar os desligamentos acidentais, ações de
manutenção têm sido realizadas
de forma sistemática, como as
do último final de semana para
melhorar a qualidade do fornecimento especialmente na linha
que atende a região industrial.
Também estão previstos para este
ano investimentos em manutenções preventivas e equipamentos
que conferem mais confiabilidade
para os consumidores de toda a
região”, finaliza.
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PARA TEMPORADA 2020

Operário apresenta novos reforços
Divulgação

Ideia do clube
é fechar com
28 jogadores
no Brasileiro

NA COPINHA

Operário perdeu
nos pênaltis

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário apresentou, em coletiva de
imprensa nesta segunda-feira
(13), os novos atletas que vão
compor o elenco na temporada
2020. São eles o goleiro Henrique, o lateral direito Sávio,
os zagueiros Douglas Nascimento e Rafael Bonfim, o lateral esquerdo Danilo, o volante
Régis Potiguar; os meias Cristhian Aguada e Tomás Bastos e
os atacantes Douglas Coutinho
e Hector Bustamante.
Durante a coletiva de apresentação, o presidente do

Novo atletas já estão a disposição do clube

Grupo Gestor do Operário,
Álvaro Góes, falou sobre a formação do elenco para a temporada. “Estamos satisfeitos com
as contratações até aqui. Estão
chegando mais dois jogadores para o Paranaense. Para o
Brasileiro, podem chegar mais

alguns, mas o ideal é fechar em
28 jogadores.”
Os novos atletas se juntam
aos remanescentes de 2019:
os goleiros André Luiz, Rodrigo
Viana e Thiago Braga; o zagueiro
Sosa; o lateral esquerdo Peixoto;
os volantes Fabio, Gelson e Jar-

del; os meias Cleyton e Rafael
Chorão; e os atacantes Bruno
Batata, Eduardo, Lucas Batatinha e Schumacher.
Nesta temporada, o alvinegro disputa o Campeonato
Paranaense, a Copa do Brasil
e o Campeonato Brasileiro da

Série B. No estadual, o Fantasma estreia contra o Cascavel
CR, no dia 19 de janeiro, às
18 horas, no Estádio Germano
Krüger. Pela Copa do Brasil,
o alvinegro enfrenta o Barbalha-CE, dia 5 de fevereiro, às
20h30, fora de casa.

Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário empatou em 1 a 1
com o Santa Cruz, na tarde deste
domingo (12), pela segunda fase
da Copa São Paulo de Futebol
Júnior. Nos pênaltis, o Fantasma
se despediu da competição após
sofrer a derrota por 3 a 2. O
jogo aconteceu no Estádio Municipal Antônio Soares de Oliveira,
em Guarulhos-SP.
A partida iniciou disputada
no meio-campo e com o Operário em busca do ataque. Após
cobrança de escanteio, Alemão
cabeceou e abriu o placar para o
Fantasma aos 19 minutos do primeiro tempo.A equipe do Santa
Cruz buscou o empate aos 40
minutos e a primeira etapa terminou com igualdade no placar.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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CORTANDO CAMINHO
Um homem pergunta para
um fazendeiro perto de um
grande campo gramado:
- Senhor, você se importaria
se eu cortasse caminho pelo
seu campo para chegar na
estação de trem mais rápido?
Eu já estou atrasado e tenho
que pegar o trem das 16h25.
O fazendeiro responde:
- Pode sim, claro! E se meu
touro ver você, aposto que
você vai conseguir pegar até
o trem das 16h10.

IDADE DO PAI
O professor pergunta
para Joãozinho:
- Joãozinho, qual a idade
do seu pai?
- Ele tem a mesma idade
que eu - responde
Joãozinho.
O professor surpreso
questiona a resposta:
- Mas como isso é possível?
E Joãozinho responde:
- Bem, ele só virou pai no
dia que eu nasci.
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VAI DOER?
Durante uma consulta
médica o paciente pergunta:
- Doutor, vai doer?
O médico responde:
- Vai sim, mas até amanhã
passa!
E o paciente diz:
- Então amanhã eu volto!

Vestes que distin-

Personagem da Disney que não

guem os torcedores,
PALAVRAS CRUZADAS
Incógnita usa calças, mas saiDIRETAS
do banho
190, 193, no estádio

"(?) de Hiroshima",
poema de
Vinicius
"(?) de Hiroshima",
poema de
Vinicius

VISITA DO HOMEM
INVISÍVEL
O mordomo do Batman avisa
para ele:
- Senhor, o Homem Invisível
está lhe esperando.
O Batman respondeu:
- Diga que não posso vê-lo!

A forma mais barata de fazer negócio!
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Solução
Solução

F
C
C A I X AP R E T A
F
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F O M E
T
B E M
C A I X AP R E T A
P O
B O S
L I
F O M E
T
B E M
B A S T I D O R E S
P O S B OO PS
L I
D A
F A
R BO A S S A T I N D E O TR OE SS
M D A L U S A O P E NF A
C RU OR S V A I L N I E NT EO OS
N MO A L U D A R E SN R
CD UU R S V T I L A I QN UE I O
O NB O A C A D DR E TS ER
DA UM S T V A A Q EU N I
A OD B A G C A A D B E I T TE
A P O A C MA L V I A P SE EN
A D A G A
B I T
A P O C A L I P S E

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

NIKON + MALA
Vendo uma câmera fotográfica, semiprofissional,
da marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor R$ 1.100. Telefone
(42) 9 9972-0758. Acompanha mala e carregador
de bateria.

3232-5148
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Áries: Apesar dos desafios,
cumprirá as tarefas. Cuidado
para não assumir responsabilidades demais e acabar prejudicando a sua saúde. No romance,
valorize as afinidades e os objetivos em comum. Cor: bege.

Libra: Fofocas podem
tumultuar o início do seu dia. Procure manter uma postura discreta,
sem confiar demais nas pessoas.
Se quer manter um romance em
segredo, não conte para ninguém.
Cor: verde-escuro.

Touro: Pode fazer uma fezinha, mas não aposte tão alto.
No trabalho, agarre as boas
oportunidades que vão surgir
e aprenda tudo que puder. Use
e abuse do seu charme para
apimentar o seu romance. Cor:
azul-vivo.

Escorpião: Pode contar
com o apoio de alguém para
conseguir algo que deseja. Sua
criatividade está acentuada: dê
ideias e sugestões no emprego.
Ótima sintonia na vida a dois.
Valorize o companheirismo.
Cor: pink.

Gêmeos: Bom astral para
quem planeja mudar ou reformar
a casa. O astral também facilita
uma reconciliação com parentes. O romance será repleto de
paixão, mas não dê espaço para
brigas. Cor: bege.

Sagitário: Vai mostrar toda
sua competência e vontade de
crescer no emprego, ainda mais
se descobrir oportunidade de conseguir uma promoção. Quem está
livre pode se interessar por alguém
bem de vida. Cor: laranja.

Câncer: Sua saúde pode
exigir atenção no início do
dia: não deixe para depois.
No trabalho, tome cuidado
com fofocas e mal-entendidos. A Lua deixará você mais
extrovertida(o), ótimo para as
paqueras. Cor: amarelo.

Capricórnio: Dedique-se
aos estudos ou procure novos
cursos para se aperfeiçoar.
Saudade de alguém que está
longe? Faça contato! Na intimidade, revele suas fantasias
e seus desejos mais secretos.
Cor: amarelo.

Leão: Terá facilidade para
faturar, mas deve ter cuidado
para não torrar tudo com coisas supérfluas. Clima sedutor
e intenso no romance. Controle
o ciúme e pegue leve com as
cobranças. Cor: azul-claro.

Aquário: O trabalho pode
trazer alguns imprevistos. Confie em seus instintos e siga a sua
intuição. No campo sentimental,
seu charme vai atrair como ímã
e pode até despertar uma paixão
proibida. Cor: roxo.

Virgem: O dia pode começar
meio tenso em família. Procure
ser mais paciente para resolver as diferenças sem discutir.
Sucesso garantido nas paqueras,
pode até ser difícil escolher. Cor:
preto.

Peixes: Estimule a cooperação e saiba driblar as diferenças para não brigar. Marte deixa
seu signo mais determinado, use
isso a seu favor, mas sem impor
as suas vontades. União firme e
forte, é só aproveitar. Cor: prata.
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PIRAÍ DO SUL

Preso suspeito da primeira morte do ano
Divulgação

Acusado
foi preso
enquanto dava
depoimento

CÂMARAS FLAGRAM O ACIDENTE

Carro invade loja e
ocupantes fogem

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Piraí do Sul – Foi preso,
pela Polícia Civil, homem acusado de praticar o primeiro
homicídio do ano em Piraí do
Sul. A prisão preventiva do
rapaz foi determinada pela juíza
da Vara Criminal da Comarca
da cidade, Leila Aparecida
Montilha. Além do homicídio,
o suspeito também é acusado
de tentativa de morte.
A prisão do suspeito aconteceu quando ele se preparava
para participar de interrogatório complementar na Delegacia de Polícia. De acordo
com informações, ele chegou
no local juntamente com seu
advogado, mas nenhum deles
imaginava que o mandando de
prisão havia sido expedido.
Conforme o que foi repassado à imprensa, o homem foi
preso suspeito de ter disparado diversos tiros em frente
à uma danceteria, na madrugada do primeiro dia do ano.
No local, ele estaria atrás de
um desafeto, porém, um dos
disparos acabou acertando
a cabeça de um rapaz de 24
anos, identificado como Jona-

NA BR 376

Ambulância sai
da pista e três
ﬁcam feridos
Acidente deixou três pessoas
feridas na manhã de sábado (11)
na BR – 376 em Ponta Grossa.
Segundo os registros, o motorista de uma ambulância perdeu
o controle do carro e acabou
saindo da pista.
O acidente foi registrado
no trecho entre Ponta Grossa e
Tibagi. Conforme a Concessionária RodoNorte, que administra
o trecho, a ambulância pertence
à Prefeitura de Cambé e estava
levando um paciente para atendimento em Campo Largo, Região
Metropolitana de Curitiba.
Segundo boletim, no veículo estavam dois adultos e uma
criança, que tiveram ferimentos
considerados leves.
As três vítimas foram atendidas no local por socorristas
da concessionária e não precisaram ser encaminhadas para
o hospital.

Caminhoneiro
ﬁca preso
nas ferragens
Motorista de um caminhão,
de 42 anos, passou momentos
de tenção na noite de domingo
(10). Isso porque ele estava presos as ferragens do veículo.
Segundo o boletim informativo da polícia, o motorista
seguia para a cidade de Palmeira
quando o caminhão tombou em
uma ribanceira do lado da rodovia. O caminhoneiro ficou preso
nas ferragens do veículo e precisou ser retirado com a ajuda do
Corpo de Bombeiros. A vítima
teve ferimentos nas pernas e pés
e foi atendido pela equipe médica
do Samu, recebendo os primeiros socorros ainda no local.
O motorista acidentado foi
encaminhado para o Hospital
Municipal de Ponta Grossa para
exames médicos.

Divulgação

Carro em que a vítima estava no dia do assassinato

tas da Silva. A polícia e testemunhas comentaram que
Jonatas estava passando por
frente da festa no momento
em que levou os tiros. Ele
estaria no carro com a namorada e morreu ainda no local.
Com a morte cerebral, os
órgãos foram doados pela
família, contemplando mais
de sete pessoas que estavam
na fila de espera.
Informações repassadas ao
Página Um News, descrevem
que o suspeito de matar teria
escondido a arma do crime e
um celular, onde continham
provas de que ele estava sendo
ameaçado, supostamente pela
pessoa que ele queria matar.
Os policiais realizaram buscas

na casa do rapaz e no local
indicado por ele, porém nada
foi encontrado em nenhum
dos endereços.
As iniciais do rapaz não foi
revelada em razão da nova lei
de abuso de autoridade, que
entrou em vigor no dia 3 de
janeiro, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, a qual
diz que não se pode constranger o detento a exibir seu
corpo “à curiosidade pública”
ou de divulgar a imagem ou
nome de alguém, apontando-o
como culpado.
Suspeito ainda não é réu
A Polícia Civil disse que a
prisão do suspeito ficou comprovada para a Justiça, em

virtude da necessidade da prisão cautelar, como forma de
garantir a eficácia da investigação do caso, além da manutenção da ordem pública.
Mas, que o acusado ainda não
é réu no crime.
Primeiramente, a Polícia
Civil concluíra o inquérito do
caso. Eles terão dez dias para
isso. Logo depois, as informações levantadas serão remetidas ao Ministério Público, o
qual terá mais cinco dias para
analisar o conteúdo do material e decidir então se arquiva
o caso ou oferece denúncia
contra o suspeito.
Caso denunciado, é acatado o pedido e o homem se
torna o culpado.

VAI TELEFONAR EM HOTEL, E É SEGURA POR FUNCIONÁRIA

Encontrada jovem desaparecida
Ponta Grossa – Foi
encontrada no início da tarde
de segunda-feira (13), no Centro de Ponta Grossa, a jovem
Amanda Martins Ferreira, 16
anos. Ela é do interior de São
Paulo, e teria vindo passar
férias na cidade.
O caso foi solucionado
quando Amanda foi até um
hotel ligar para uma amiga que
mora em Riversul, interior de
São Paulo. De acordo com a
mãe da jovem, uma funcionária
desse hotel não permitiu que
Amanda deixasse o local até a
chegada da Polícia Militar.
Amanda estava desaparecida desde a tarde de domingo
(12) após ir a uma praça na
região do Boa Vista na companhia da irmã e de mais algumas

Divulgação

Amanda foi encontrada bem
crianças. Durante o passeio,
ela teria deixado as crianças
na pracinha, dizendo que iria
até uma mercearia comprar
balas, mas não retornou.
A mãe de Amanda, Ariele
Martins Pereira, contou que q

filha estava fisicamente bem,
apesar de emocionalmente
assustada.
Amanda e familiares foram
encaminhados à 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa
(13ª SDP).

AQUAPLANAGEM

Policiais auxiliam no resgate de
carro capotado em rodovia
Divulgação

Da Redação
Investigadores da Polícia
Civil de Piraí do Sul, auxiliaram no resgate de um motorista
envolvido em acidente, na tarde
de sexta-feira (10). Conforme
os relatos, os dois policiais estariam transportando um preso
para a delegacia de Arapoti, no
momento do acidente. O carro
que transportava duas pessoas,
o motorista e passageiro, capotou na via em direção à Jaguariaíva.
Como os agentes foram os
primeiros a chegar no local do
acidente, eles mesmos realizaram o primeiro atendimento ao
motorista. “Ele estava com uma
lesão na região superior do crânio, grande. Nós realizamos as
técnicas de primeiros socorros,

Motivo do capotamento teria sido a pista molhada
estancamos o sangramento e
auxiliamos a vítima até a chegada
dos socorristas.
Além dos investigadores, um
casal de médicos também parou
para dar apoio e verificar as condições do acidente.

O motorista socorrido estava
bem desorientado, mas consciente. Ele foi encaminhado para
o Hospital Carolina Lupion, em
Jaguariaíva, e o acidente provavelmente aconteceu por aquaplanagem, comentaram os policiais.

Motorista e passageiro trocam de lugares e fogem da colisão
Palmeira – Vídeo que está
circulando nas redes sociais
mostrou o exato momento em
que um carro invade uma loja,
na rua Conceição, em Palmeira.
A colisão do automóvel trouxe
prejuízos ao dono do estabelecimento, pois o motorista quebrou
toda a porta de vidro do local. A
situação ocorreu na madrugada
de domingo (12).
Uma Volkswagen Saveiro,
andava pela via pública, quando
o motorista perdeu o controle do

carro, subindo na calçada e atingindo a vitrine da loja. De acordo
com o boletim policial, ninguém
ficou ferido.
Nas imagens de segurança
pode-se ver que a Saveiro ficou
parada por alguns segundos no
local. Mas, o motorista e o passageiro trocam de lugar, dando
ré no carro, fugindo do local do
acidente.
Segundo a polícia da cidade
o motorista ainda não foi identificado.

NA VILA OPERÁRIA

Revólver é apreendido
durante patrulhamento
Durante patrulhamento, a
Polícia Militar de Castro, apreendeu uma arma e encaminhou
um homem para a Delegacia
após ser dado o flagrante. Em
boletim, os policiais relataram
que a situação aconteceu na
madrugada de sábado (11), na
Vila Operária.
Por volta da 1 hora, a equipe
policial realizava diligências pela
Travessa Luiz Marcelo Cardoso,
quando avistou um homem em
atitude suspeita. “Ao ver a viatura
ele tentou correr para um beco”.
Diante da situação, a polícia foi
até o suspeito e na abordagem,
encontrou um revólver calibre
.32, com quatro munições intactas e uma deflagrada. A arma
estava na cintura do abordado.
O suspeito, que segundo os
militares, contava com várias

Divulgação

Junto com a arma foi
apreendido munições
passagens policiais, pelos crimes
de roubo e tráfico de drogas, foi
preso em flagrante. O nome do
preso não foi divulgado pelas
autoridades.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Homem arranca dente
da companheira em briga
Ponta Grossa - A violência contra as mulheres é algo
constante. Segundo os dados da
Organização Mundial da Saúde
(OMS), a cada cinco mulheres
no mundo três já declararam
ter sido vítimas de violência.
Tal prática aparece comumente
associada aos atos de violência
física cometidos na esfera privada, contudo esse conceito é
bem mais amplo do que isso. Os
diversos atos da ferocidade mostram-se a mais dura expressão
da desigualdade entre homens e
mulheres.
O último que se tem notícia
foi registrado em Ponta Grossa,
na tarde de domingo (12). Um
homem foi preso após agredir a
esposa.
De acordo com as informações, a Guarda Municipal foi
acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica,
quando chegou ao local indicado encontrou uma mulher com
machucaduras no rosto.
“Ela contou que o marido
a agrediu com vários socos no
rosto e chegou a arrancar um
dente com a força das agressões.
O homem também mordeu a

Divulgação

Suspeito guardava arma
e munições em casa
orelha da vítima”, informaram os
policiais.
Diante da situação, os guardas abordaram o homem, que
confessou que guardava uma
arma na residência. “Apreendemos no local uma calibre .32,
com seis munições”, contou a
Guarda Municipal.
O agressor foi preso por lesão
corporal e violência doméstica e
levado para a delegacia, onde
responderá pelos seus atos.
O nome dos envolvidos não
foi citado pela polícia e Guarda
Municipal.
O motivo da agressão não foi
reportada aos policiais.
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cleucimara@hotmail.com
Deus nos concede, a cada dia, uma página de vida nova no livro do tempo.
Aquilo que colocarmos nela, corre por nossa conta. Chico Xavier
Divulgação

Divulgação

Divulgação / Edilson Luiz

Aconteceu no dia 10, no Aeroporto Municipal
Comandante Antônio Amilton Beraldo, popularmente
conhecido como Aeroporto Sant'Ana, solenidade e voo
inaugural da VoePass Linhas Aéreas, que oficializou as
operações de dois voos diários entre os aeroportos de
Ponta Grossa (PR) e o de Congonhas, em São Paulo (SP).
No registro o prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel e
a esposa Simone; a vice-prefeita, Elizabeth Schmidt;
o secretário do Estado de Infraestrutura e Logística,
Sandro Alex e a esposa Patrícia. Aplausos!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Marcela
Abrahao
Gebrim, leia se
Gebrim Bijoux,
será muito
cumprimentada
na sextafeira (17), por
mais um ano
de vida.
Felicidades!

Divulgação

Sueli Schmitt,
presidente do SOS
(Serviço de Obras
Sociais de Ponta
Grossa) e
integrante da
diretoria da Rede
Feminina de
Combate ao
câncer de Ponta
Grossa, assoprando
velinhas no dia 14.
Parabéns!

O empresário Hilário
Devicchi estará
integrando a diretoria
2020/22 da APAE Ponta
Grossa, a partir do dia 20
de março. Hilário com
muito dinamismo já
presidiu a renomada
instituição e estará
apoiando o novo
presidente Laerte
Bittencourt Filho

Joao Marcelo
Mazzo será alvo
de muitas
felicitações nesta
sexta-feira (17)
por mais um
aniversário.
A data será
festejada
na intimidade
familiar.
Felicidades!

Iva Volpini em ritmo de
aniversário. Parabéns!
Divulgação

Parabéns
em dose
dupla para
o casal de
aniversariantes Marlene
Zoccola e
Armando
Zoccola Filho.
Ela recebe
cumprimentos
dia 16 e ele
dia 23. Muitas
bênçãos!

Anaides Pimentel Orth, governadora eleita do Distrito
4730 de Rotary International para a gestão 2020/21
recebe cumprimentos de aniversário dia 15, e dia 16
embarca para San Diego, Estados Unidos, para participar
da Assembleia Internacional do Rotary, onde receberá
treinamento, as diretrizes e tomará conhecimento do
lema rotário do ano 2020/2021. Sucesso!
Divulgação / Edilson Luiz

Silvia Aparecida
de Souza Gibala
e Gilberto Gibala
comemoraram
no final de
semana seus 23
anos de feliz união
- 'Bodas de Palha'.
Parabéns!

15/01

Débora Cristina Bueno
Izabel de Souza RIbeiro
Daniele Roberto Ferreira
Roberta Oliveira Bercalio
Antônio Oliveira Bercalio
Ana Lúcia Litzinger Gomes

Daiane Menarim

16/01

Clóvis Marcelo Corso
Eliel Polini
Angelita Kremer

2019 FOI UM ANO MUITO ESPECIAL PARA
A MELHOR EMPRESA EM GESTÃO DE
PESSOAS DO BRASIL.

Roupa com 50% de
desconto à vista
Roupas infantis,
juvenil até 18 anos, e uma
infinidade de brinquedos!
*6

x nos cartões de crédito
EM NOVO ENDEREÇO!!!

* Rua das Safiras, n° 312, Carambeí
(em frente ao Detran)
@mundoencantadokidscarambei

