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ATÉ 2023

eleições 2020

Antenor Telles já
preside Futsal AMF
O castrense Antenor
Quintiliano Telles é o novo
presidente da Federação de
Futebol de Salão do Brasil
(Futsal AMF). Ele foi eleito
por aclamação há duas semanas, e ficará a frente da
entidade entre os anos de
página 6
2020 e 2022.

no jardim primavera

Tiroteio
acaba
em morte

Calendário
eleitoral
já está
definido
página 3

passageiros correm riscos

Clandestinos usam aplicativo
Divulgação

briga aconteceu no 'Beco'

Briga seguida de tiroteio
no domingo (19) resultou
no registro do segundo homicídio em Castro no ano
de 2020, de acordo com
a Polícia Civil. A situação
foi registrada por volta das
22h50 no Jardim Primavera,
próximo ao cemitério da Vila
página 7
Rio Branco.

eX E ATUAL
REITORES DA UEPG
MULTADOS POR
FALHA CONTÁBIL

Motoristas não são cadastrados no aplicativo e mesmo assim cobram as caronas

página 5

NAS VILAS BANANA E MANGABEIRA

Blum vistoria obras
de pavimentação
Divulgação

Diversos motoristas estão se passando
por motoristas de aplicativo em Castro.
A prática vem sendo flagrada há algum
tempo e revela prejuízos para profissionais regularizados, além de risco para os

passageiros que necessitam desse tipo
de transporte. Os 'clandestinos' como
estão sendo chamados, utilizam o nome
de empresas de transporte por aplicativo
a qual supostamente pertencem. “Moto-

rista que é cadastrado no aplicativo, tem
que passar por uma série de exigências
que são: antecedentes criminais, carteira
de motorista e documentação do carro
página 5
validada.
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Abertas inscrições para
Rainha do Carnaval
Divulgação

prefeito vistoria obras

O prefeito de Carambeí, Osmar
Blum (PSD), vistoriou na manhã desta
segunda-feira (20), as obras de pavimentação de doze ruas nas Vilas Banana e Mangabeira, na região do bairro
AFCB. Os investimentos ultrapassam
página 3
os R$ 3,4 milhões.

em casa

Desde segunda-feira
(20), o IPVA – Imposto
sobre Circulação de Veículos
Automotores pode ser recolhido em qualquer banco e
também casas lotéricas. A
ficha de compensação está
disponível no site da Secretapágina 3
ria da Fazenda.

O Operário Ferroviário venceu o Cascavel CR, na tarde
deste domingo (19), pela primeira rodada do Campeonato
Paranaense 2020. A partida
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou 1 a 0. A
primeira etapa da partida foi de
página 4
muita intensidade.

Bancos e
lotéricas já
recebem IPVA

COMPENSAR ATÉ 30% O CONSUMO

PG terá usina de
resíduo orgânico
Ampliando o programa Ponta Grossa
Sustentável, a Prefeitura de Ponta Grossa anunciou nesta semana a execução do
projeto para instalação de uma Usina
Termoelétrica Municipal a Biogás, a
partir do estudo de viabilidade técnica
e econômica desenvolvido pelo Centro
Internacional de Energias Renováveispágina 5
Biogás (CIBiogás).

desde segunda

Operário
vence o
Cascavel CR

NO ANO PASSADO, a rainha e princesas do Carnaval de Tibagi

A Prefeitura abriu oficialmente o início dos trabalhos para o Carnaval 2020. A
comissão de eventos já está empenhada para garantir mais uma edição memorável da
maior folia momesca dos Campos Gerais. As primeiras atrações já confirmadas serão
os concursos de Marchinhas e da Rainha do Carnaval, que acontecerão nos dia, 7 e 8
de fevereiro, respectivamente, na Praça Edmundo Mercer. As inscrições para ambos os
página 4
concursos abrem nesta segunda-feira (20) e vão até dia 31 de janeiro.

do paraguai

PR bloqueia fronteira para
inibir entrada de foragidos
página 7
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EDITORIAL

O QUE É O PODER?
Poder é o direito de deliberar, agir, mandar e, dependendo do contexto, exercer sua autoridade, soberania,
a posse de um domínio, da influência ou da força.
Significa “ser capaz de”, e, segundo a sociologia, é a
habilidade de impor a sua vontade sobre os outros.
Para a política, poder é a capacidade de impor algo
sem alternativa para a desobediência. O poder político,
quando reconhecido como legítimo e sancionado como
executor da ordem estabelecida, coincide com a autoridade, e é esse poder que tantos correm atrás.
Em 4 de outubro mais uma vez o 'poder legitimado'
estará em jogo. Para alguns, a possibilidade de mudar
o que precisa ser mudado, para a maioria, a oportunidade de fazer valer a sua vontade.

Ciclo das lorotas chega ao fim
As lágrimas do comediante,
disse um dia Denis Diderot, filósofo francês e estrela do Iluminismo,
escorrem de seu cérebro; as do
homem sensível jorram de seu coração. Na política também é assim.
Políticos, como atores, vivem de
representações. E criam projeções
que passam a se confundir com os
personagens que representam. Poucos, muito poucos, podem dizer que
o “eu” e o “ele” são a mesma coisa.
Alguns construíram perfis sobre um
conceito negativo, que, de tanto
banalizado, passou a ser aceito pelos
cidadãos. É o caso, por exemplo, do
“rouba, mas faz”.
Muitos esticam o ciclo de sua
vida política graças à caricatura
que moldaram. É o caso de protagonistas com o carimbo de “obreiros, estradeiros, fazedores, pai dos
pobres, desenvolvimentistas, heróis
da Pátria”.
Até hoje, comediantes têm
impressionado suas plateias, não
por dizerem a verdade, mas por
dourarem muito bem a pílula, ou
seja, por terem boa performance no
teatro da política. Ocorre que o ciclo
dos histriões, estes que sobem aos
palcos para comover a audiência,
está chegando ao fim. A máscara
das promessas começa a ser reti-

rada dos atores políticos por grupos,
movimentos, núcleos, que clamam
por atitudes éticas e morais.
A quebra de paradigmas (que
apareceu na eleição de outubro passado), sinaliza o enterro de uma era,
o declínio do engodo, o combate à
mentira, o fim de promessas mirabolantes. As águas do populismo
começam a escassear na fonte.
O populismo ganhou culminância na era getulista (anos 30)
e prosseguiu em outros ciclos: o
desenvolvimentismo de Juscelino
Kubitschek; o trabalhismo de João
Goulart; o estilo autoritário de Jânio
Quadros; o matiz nacionalista de
viés esportista de Garrastazu Médici
nos anos de chumbo; o olimpismomodernizante de Fernando Collor; o
apartheid social (“Nós e Eles”) de
Lula da Silva, para registrar apenas
alguns movimentos.
Nos Estados, os casos mais
emblemáticos vêm de São Paulo, por
exemplo, nos governos de Adhemar
de Barros e Paulo Maluf. O primeiro
deixou a marca do “rouba, mas faz”,
refrão que colou, mais adiante, na
imagem do segundo. Este plasmou
sua identidade com a marca do
obreirismo faraônico, uma avalanche de obras sob a sombra de um
slogan que marcou suas campanhas:

Sandro A.
Carrilho

* Gaudêncio Torquato

“Maluf fez, Maluf faz”. Ao passar do
tempo, a carga negativa das imagens
de ambos foi aliviada. O país acabou
abrindo os cofres da corrupção e
casos antigos foram canibalizados
por novas descobertas.
O populismo de ontem se
banhava nas emoções da plebe e
em grandes mobilizações. Hoje,
não há mais comícios. E as manifestações de rua ganharam outros
focos, principalmente na órbita dos
serviços públicos. A massa está
desconfiada e a mídia assopra brasa
na fogueira de escândalos. O rolo
que a Lava Jato começou a desenrolar esfumaça o ambiente.
Os espectadores da cena política
não querem se entregar mais às ilusões, preferindo exercitar seu espírito
crítico, tirar atores do palco e denunciar a encenação dos personagens.
Nos últimos tempos, multiplicou-se a violência; os serviços públicos se deterioraram; o desemprego
chegou ao pico (12 milhões de
desempregados); a extrema pobreza
aumentou para 4 milhões, que vivem
com uma renda mensal inferior a R$
145, R$ 4,80 por dia, valor insuficiente para garantir alimentação e
suprir necessidades básicas; a saúde
está precária; remédios custam caro
e a vida, para milhões de pessoas, se

ASSINATURAS
Os criadores do Aliança
pelo Brasil, partido político
que o presidente Jair Bolsonaro
quer tirar do papel, acreditam
que será possível ter todas as
assinaturas necessárias a favor
da criação da legenda já no início do próximo mês. É preciso
alcançar 492 mil apoiamentos
distribuídos proporcionalmente
pelo Brasil para que o registro possa ser feito ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).

torna insuportável. Por isso, o povo
quer ver um novo tipo de ator. Que
chore com o coração e não com um
cérebro encenando peças.
Por isso, a indignação popular
atinge altos índices. O sentimento
de revolta oxigena as veias da nossa
democracia.
John Stuart Mill, em Considerações sobre o Governo Representativo, faz a distinção entre duas
espécies de cidadãos: os ativos e
os passivos. Os governantes preferem os segundos - pois é mais fácil
dominar súditos dóceis ou indiferentes -, mas a democracia necessita dos primeiros.
Numa sociedade passiva, os
súditos são transformados em ovelhas dedicadas tão somente a pastar capim uma ao lado da outra e a
não reclamar nem mesmo quando o
capim está escasso.
O povo percebe quando o discurso político não passa de encenação canhestra. Não quer mais
pagar tributo por um expressionismo cênico, caricatural, grotesco,
mímico, demagógico.

ASSINATURAS II
Essas assinaturas também serão colhidas na sextafeira (24) e no sábado (25),
em Ponta Grossa e Castro,
respectivamente, através de
um grande encontro que está
sendo chamado de 'Dia A', de
Apoiamento. Nesses dois dias
serão preenchidas as fichas
de apoiamento e o reconhecimento de assinaturas nos
locais de evento. Em Castro,
mais de 200 já confirmaram
e Ponta Grossa também será
forte a adesão.

SANDRO ALEX
Em ano de eleição se ouve
de tudo, e nada está descartado.
Até mesmo uma possível renúncia de Marcelo Rangel, para que
seu irmão Sandro Alex, hoje
secretário de estado Infraestrutura e Logística viesse a concorrer a prefeito por Ponta Grossa.
Só dessa forma poderia acontecer, pois a lei proibe terceiro
mandato envolvendo irmãos.
ALINE CANDIDATA
Nas especulações de bastidores, também surgiu na última
semana o nome de Aline Sleutjes como possível candidata
a prefeita por Castro. Aliás,
diriam alguns, a única com chances reais de derrubar o prefeito
Moacyr nas urnas. No caso dela,
bastaria apenas licenciar-se do
cargo de deputada federal para
concorrer. Seria uma candidatura 'por amor a Castro'.
ÚLTIMAS: Radialista Cléo
Teixeira, da Difusora de Ponta
Grossa, sofre AVC Hemorrágico e está internada.

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

Spielberg
adverte:
nossos super- heróis estariam com os dias contados?
RESENHAS
RÁPIDAS
E RADICAIS

No ano passado elas roubaram a cena, agora a orgnização do Carnaval de Tibagi 2020 quer eleger as majestades da festa e escolher
a marchinha que irá embalar os foliões nos cinco dias de folia. As
inscrições já estão abertas.

Eu li esta notícia na Internet e fiz uma rápida analogia com nossa realidade. Como não dar crédito para tal
Spielberg adverte: nossos super-heróis estariam com os dias contados?
afirmação, quando aparecem denúncias sobre desvios de dinheiro que nem tampouco são mostradas e
Eu li esta notícia na Internet e fiz uma rápida analogia com nossa realidade. Como não dar crédito para tal afirmação, quando aparecem denúncias sobre desvios de
entendidas
pela maioria da população? Busco nos jornais da televisão ou nos programas de notícias, mas há uma
dinheiro que nem tampouco são mostradas e entendidas pela maioria da população? Busco nos jornais da televisão ou nos programas de notícias, mas há uma letargia de
processos que
a vida dosque
grandes
pesquisadores espaciais,
porém
abordagens
e providências
não parecem ter aespaciais,
urgência necessária...
as filasabordagens
nos bancos ou
letargia
deextrapolam
processos
extrapolam
a vida
dos
grandes
pesquisadores
porém
e
nos hospitais continuam, repetindo uma fórmula já bastante saturada de que tudo vai faltar . Por enquanto, os vilões estão ganhando com valores que envolvem milhares
providências
não parecem ter a urgência necessária... as filas nos bancos ou nos hospitais continuam, repetindo
ou milhões nas bilheterias e a maioria das pessoas que assistem – ou não - a tudo isso já parecem preocupadas com o que está acontecendo e torcem, como eu, contra
os vilões
que transformaram
nossa crise
em um gênero
de enredo
com. final
SHAZAM!
isso temestão
que mudar!
uma
fórmula
já bastante
saturada
decinematográfico…
que tudo vai
faltar
Porinfeliz...mas...
enquanto,
os vilões
ganhando com valores
que envolvem milhares ou milhões nas bilheterias e a maioria das pessoas que assistem – ou não - a tudo isso já
parecem preocupadas com o que está acontecendo e torcem, como eu, contra os vilões que transformaram
Diretor
nossa criseASSINATURA
em um gênero cinematográfico… de enredo com final infeliz...mas... SHAZAM!
issoGeral
tem que mudar!
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Temperatura

25 ºC
15 ºC

Umidade
94%
52%

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

Quarta
22/01

23

ºC

15 ºC

93%
57%

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

Quinta
23/01

REDAÇÃO

Clima

33 ºC
14 ºC

93%
71%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 20/01/2020
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TSE ALERTA CANDIDATOS E ELEITORES QUANTO AOS PRAZOS

Calendário eleitoral já está definido
Divulgação

Primeiro turno
será no dia
4 de outubro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
No dia 4 de outubro deste
ano acontece em todo país o
primeiro turno das Eleições
Municipais, para a escolha de
novos prefeitos, vice-prefeitos
e vereadores. Antes mesmo de
o ano eleitoral começar, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
já havia aprovado o calendário
de atividades, com a definição
de datas e de prazos limites
para os eventos que antecedem e que tem relação direta
com o processo eleitoral.
Desde o dia 1º de janeiro,
por exemplo, empresas e instituições que se dedicam a realizar pesquisas sobre as eleições
e possíveis candidatos, são
obrigadas a registrar as informações no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais,
sempre até cinco dias antes
da divulgação. Também desde
a mesma data, está proibida
a distribuição de bens, valores ou benefícios por parte da
administração pública, sendo
que valem exceções apenas
para os casos de calamidade
pública, estado de emergência
ou programas sociais autorizados em lei e que já estejam
em execução orçamentária no
exercício anterior.
Dia 4 de abril é a data
limite para o TSE aprovar o
registro dos partidos interessados em disputar a eleição. E,
a partir de 15 de maio os précandidatos poderão fazer arre-

AO TRABALHO
Nesta segunda-feira, 20, a Assembleia Legislativa voltou oficialmente os trabalhos internos do legislativo. As sessões legislativas retomam no dia 3 de fevereiro. Ontem, os deputados Alexandre
Curi (PSB), Ademar Traiano (PSDB), Hussein Bakri (PSD) e
Galo (Podemos) saudaram o aniversário do deputado Romanelli
(PSB), 1º secretário da Casa de Leis. Romanelli, Traiano, Curi e
Galo estão em expediente no legislativo desde 6 de janeiro.
Divulgação

Segundo turno das eleições está previsto para 25 de outubro

cadação prévia de recursos na
modalidade de financiamento
coletivo. Dia 30 de junho é
o último dia para o envio da
prestação de contas do partido
relativa ao exercício de 2019.
A partir de 4 de julho agentes
públicos, servidores ou não,
não poderão adotar condutas
tendentes a afetar a igualdade
de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais,
como a nomeação ou exoneração de cargos em comissão
e designação ou dispensa de
funções de confiança, assim
como contratações de shows
artísticos, pagos com recursos
públicos para evento de inauguração. A partir do dia 20 do
mesmo mês já será permitida
a realização de convenções
para a escolha de coligações
e candidatos a prefeito, viceprefeito e vereador.

O dia 20 de julho também
é o último dia para a Justiça
Eleitoral divulgar os limites de
gastos para cada cargo em disputa, e, 5 de agosto é o último
prazo para a realização de
convenções para escolha das
coligações e dos candidatos
aos três cargos. No dia 15 do
mesmo mês encerra o prazo
para que partidos e coligações
apresentem à Justiça Eleitoral
o requerimento de registro
dos candidatos. A partir de
16 de agosto serão permitidas as propagandas eleitorais,
que podem ser divulgadas no
rádio e na TV até no dia 1°
de outubro. O prazo também
é o limite para a realização de
debates no rádio e na TV.
Segundo turno
O segundo turno das eleições está agendado para o

dia 25 de outubro deste ano.
Nos municípios onde houver
segundo turno, o dia 23 de
outubro é a data limite para a
divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV,
assim como o último dia para
debates no rádio e na TV.
Eleitor
Também existem prazos
específicos que devem ser respeitados pelos eleitores. Por
exemplo, 6 de maio é o último
dia para o eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida
solicitar sua transferência para
seção eleitoral apta ao atendimento das suas necessidades. Já
o dia 24 de setembro é a última
data para o eleitor requerer a
segunda via do título, dentro do
seu domicílio eleitoral.
* Com informações do TSE

NAS VILAS BANANA E MANGABEIRA

Blum vistoria obras de pavimentação
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O prefeito de
Carambeí, Osmar Blum (PSD),
vistoriou na manhã desta segunda-feira (20), as obras de pavimentação de doze ruas nas Vilas
Banana e Mangabeira, na região
do bairro AFCB, com investimentos que ultrapassam os R$
3,4 milhões. O vereador Lourival
Iaros acompanhou o prefeito.
As obras de pavimentação
eram antigas reivindicações dos
moradores, que há mais de 20
anos sofriam com poeira e barro.
O prefeito destacou a satisfação
de acompanhar os trabalhos que

Obras de pavimentação eram antigas reivindicações, disse Blum
em breve vão culminar em ruas
asfaltadas, colocando fim numa
espera de décadas e muitas promessas não cumpridas. “Nós

DESDE SEGUNDA-FEIRA

NESTA TERÇA-FEIRA

Governador
Ratinho Junior
entrega 200
casas em
Jaguariaíva
Da Redação
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior entrega nesta
terça-feira (21), às 14h30, 200
casas a famílias de Jaguariaíva. O
governador, o presidente da Cohapar, Jorge Lange; o prefeito José
Sloboda (Juca) e representantes
da Caixa Econômica Federal irão
inaugurar o empreendimento,
cujas obras receberam investimento de R$ 15 milhões.
As moradias estão localizadas
no Residencial Araponga e Residencial Rouxinol, no Loteamento
Portal do Sertão (às margens da
PR-151).

sabemos o quanto os moradores aguardavam por essa obra, é
uma realização ver as máquinas e
operários trabalhando. O desafio

iniciou em 2013, quando concluímos a construção da rede de
esgoto, depois veio o trabalho de
regularização fundiária, todos os
lotes não tinham documentação,
resolvemos esse problema, agora
vamos atender o último pedido
da comunidade que é a pavimentação”, comento o prefeito.
O projeto de pavimentação
das doze ruas prevê a construção de galerias pluviais, construção de calçadas, meio fio,
asfalto, sinalização horizontal e
vertical, paisagismo (plantio de
árvores) e rampas de acessibilidade e tem a previsão de conclusão em 150 dias.

Bancos e lotéricas já recebem IPVA
Desde segunda-feira (20), o
IPVA – Imposto sobre Circulação
de Veículos Automotores pode
ser recolhido em qualquer banco
e também casas lotéricas. A ficha
de compensação está disponível
no site da Secretaria da Fazenda.
O vencimento do tributo começa
na quinta-feira (23), de acordo
com o final da placa do veículo.
Quem optar pelo pagamento
parcelado em três vezes deve
seguir o calendário que também
está disponível na página da
secretaria.
De acordo com o gerente do
Setor de IPVA da Receita Estadual, Leonardo Marcon, há sete
bancos credenciados para recolher
o IPVA (Banco do Brasil, Itaú,
Santander, Bradesco, Sicredi,
Banco Rendimento e Bancoop).
Nestas instituições, com exceção
do Banco do Brasil, é possível

Divulgação

Pelo menos sete bancos estão credenciados
fazer o recolhimento apenas apresentando o número do Renavan,
tanto no caixa interno do banco
como no caixa automático.
Atrasos
Quem perder a data de pagamento pode seguir o mesmo procedimento para pagar com atraso.
Será cobrada multa de 0,33% ao
dia mais a taxa Selic. Depois de
um mês de atraso a multa é de

10% mais a taxa Selic.
O site da Secretaria da
Fazenda também permite a consulta de débitos em atraso. Marcon destaca o recolhimento do
IPVA é obrigatório para que o
Detran emita o licenciamento do
veículo, documento que o motorista deve portar em todas as situações. Em caso de não estar em
dia o veículo pode ser apreendido
pelo agente de trânsito.

ILEGAL
A Polícia Ambiental do
Paraná multou em mais de R$
600 mil responsáveis por desmatamento em área de preservação em Guarapuava. Conforme
a polícia, a área atingida chega
a 57 hectares de área de preservação permanente e de 0,75
hectares em nascente ou córrego. A área do desmatamento
foi embargada e a situação foi
repassada à Polícia Civil.

ERASTO GAERTNER
Está programada para 27 de
janeiro, a entrega de uma uma unidade avançada do Hospital Erasto
Gaertner em Paranaguá. O prédio recebeu obras de reforma e
adequação para poder atender os
pacientes que fazem tratamento
contra o câncer. De acordo com
informações do Hospital Erasto
Gaertner, o espaço terá capacidade de realizar até 20 quimioterapias e 60 consultas por dia.

SISU
As 10 universidades paranaenses - sete estaduais e três
federais - oferecem 10 mil
vagas via Sisu. Para participar, é
preciso ter feito o Enem 2019 e
ter tirado nota acima de zero na
prova de redação. No momento
da inscrição é preciso ainda
informar o número de inscrição
do Enem e escolher até duas
opções de curso, de acordo
com a ordem de preferência.

ALIANÇA PELO BRASIL
O movimento de apoio ao
novo partido do presidente Jair
Bolsonaro, Aliança pelo Brasil,
tem trabalhado forte para colher
as 492 mil assinaturas necessárias para o registro do partido no
TSE. Um novo recorde de assinaturas foi anunciado no final de
semana em Marechal Cândido
Rondon, Curitiba e Campo Mourão. Nas três cidades, foram mais
de 1,5 mil assinaturas. Hoje, às
20h, o movimento faz um jantar
por adesão em Curitiba.

BIOMETAMO
A paranaense Compostec
firmou convênio com a empresa
Alemã Mele Biogás para a instalação de duas usinas para a produção de biometamo em Toledo.
A prefeitura também apoia os
projetos que vão transformar
dejetos em energia limpa.
TERMOELÉTRICA
O prefeito Marcelo Rangel
(PSDB) anunciou a instalação
de uma usina termoelétrica em
Ponta Grossa. Além de apresentar uma possível solução
para o tratamento do lixo na
cidade, o novo empreendimento
também produzirá biogás.
FUGA DAS FACÇÕES
Dezenas de presos paraguaios e brasileiros, integrantes
de facções criminosas fugiram
de uma prisão na cidade de
Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Diante da gravidade o
Governo do Paraná colocou as
forças de segurança estaduais à
disposição do Ministério da Justiça e Segurança Pública para
reforçar os trabalhos de localização e captura dos fugitivos.
JOVENS PROMISSORES
Curitibanos entram para a
lista da 'Under 30' lista feita pela
revista Forbes. Na última edição
consta os 90 jovens mais promissores do Brasil com menos
de 30 anos. Esse é o mais
recente trajeto de Laís Leão e
de Hendel Favarin, que acreditaram e concretizaram projetos
considerados inovadores. Laís
Leão foi destaque na área de
terceiro setor e empreendedorismo social e Hendel Favarin na
categoria educação e ciência.
EXPECTATIVA
O deputado Hussein Bakri
(PSD), líder do Governo na
Assembleia Legislativa, faz uma
análise sobre o ano de 2019, o
primeiro do mandato de Ratinho
Junior (PSD) no Palácio Iguaçu.
"Foi trabalhoso", disse Bakri
que e prevê um 2020 melhor.
“Preparamos o terreno no ano
passado e agora vamos dar um
salto”.

SÓ ALIANÇA
Apoiadores do presidente
Jair Bolsonaro se empenham
ao máximo na empreitada para
garantir que o partido dispute as
eleições municipais de outubro.
Bolsonaro afirmou que não vai
se “meter” nas eleições municipais caso não haja candidatos
do Aliança Pelo Brasil. “Se meu
partido não tiver candidato, não
vou me meter em política municipal no corrente ano e ponto
final”, disse Bolsonaro em frente
ao Palácio da Alvorada.
MULHERES NA POLÍTICA
O deputado Romanelli, vicepresidente do PSB do Paraná
defendeu a maior participação das
mulheres na política e nas eleições
municipais de outubro, "Vamos
garantir, o que já de lei, é até
ampliar a participação das mulheres no PSB. Isso faz parte do
projeto de reestruturação do partido", disse Romanelli a respeito
dos 30% vagas para as mulheres
nas chapas proporcionais.
DESENVOLVIMENTO
O deputado Michele Caputo
(PSDB) vai marcar uma reunião
com a comissão de Assuntos
Metropolitanos para discutir
o futuro das regiões metropolitanas do Paraná e também a
ampliação e a integração entre
os municípios. "Nós precisamos
ouvir a população destas regiões
metropolitanas porque iremos
analisar o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado e são
discussões nessas localidades
que nos auxiliará”, disse.
MELADO DE CAPANEMA
Melado de Capanema
conquista selo de qualidade
geográfica. O Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(Inpi) concedeu, em dezembro,
a indicação geográfica para o
produto. Agora, com o melado
de Capanema, o Paraná passa
a contar com oito produtos
reconhecidos nacionalmente.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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CONCURSOS DE RAINHA E MARCHINHAS DE CARNAVAL

Carnaval de Tibagi 2020 abre inscrições
Divulgação

Regulamento
e ficha de
inscrições já
disponíveis

REVITALIZAÇÃO

Consultório da UBS
Amparo é reformado

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura abriu
oficialmente o início dos trabalhos para o Carnaval 2020.
A comissão de eventos já está
empenhada para garantir mais
uma edição memorável da
maior folia momesca dos Campos Gerais. As primeiras atrações já confirmadas serão os
concursos de Marchinhas e da
Rainha do Carnaval, que acontecerão nos dia, 7 e 8 de fevereiro, respectivamente, na Praça
Edmundo Mercer. As inscrições
para ambos os concursos abrem
nesta segunda-feira (20) e vão
até dia 31 de janeiro.
Interessadas em concorrer
para ser a Rainha do Carnaval precisam ter mais de 18
anos e estar totalmente apta
para viagens e participações

Divulgação

No ano passado, prefeito Rildo brincou o carnaval com as majestades

em outros eventos organizados pela Prefeitura durante o
ano. Candidatas para o pleito
precisam procurar a Secretaria
de Turismo (Setur), munidos
de fotocópia do RG e CPF, do
comprovante de residência e o
termo de compromisso assinado. Confira aqui o regula-

mento e a ficha de inscrição.
Concurso de Marchinhas
Outro concurso tradicional
da festa de Momo tibagiana é o
Concurso de Marchinhas, que
chega, em 2020, a sua sétima
edição. Composições devem
ser originais, inéditas e o tema

será livre.
Interessados devem se
inscrever no Departamento
de Cultura, entre 20 e 31 de
janeiro, obedecendo as regras
definidas pela comissão organizadora. Confira aqui o regulamento e a ficha de inscrição do
concurso.

NA ESTREIA DO PARANAENSE

Operário vence o Cascavel CR em casa
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário venceu o
Cascavel CR, na tarde deste
domingo (19), pela primeira
rodada do Campeonato Paranaense 2020. A partida aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou 1 a 0.
A primeira etapa da partida foi de muita intensidade.
O Operário apostou nas jogadas pelas laterais para chegar
ao ataque. Na segunda etapa, o
Fantasma seguiu pressionando.
Aos seis minutos, após cobrança
de escanteio, Schumacher aproveitou sobra de bola na área e
abriu o placar para o alvinegro. A partida terminou com
vitória do Operário.
O Fantasma iniciou a partida
com André Luiz; Sávio, Douglas Nascimento, Sosa, Danilo,

Fantasma pega o
FC Cascavel fora de
seus domínios

Partida foi marcada pela intensidade dos dois times
Jardel, Régis Potiguar, Douglas
Coutinho, Cleyton, Lucas Batatinha e Schumacher. No segundo
tempo, entraram Tomas Bastos,
Rafael Chorão e Fabio para a

saída de Régis Potiguar, Lucas
Batatinha e Douglas Coutinho.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou
sobre o jogo. “Temos que ter um

posicionamento bem definido.
No primeiro tempo, a gente não
sofreu, conseguimos neutralizar o adversário. No segundo
tempo, abrimos a equipe e,
com a entrada do Fabio, tivemos mais equilíbrio na marcação. Como era o primeiro
jogo, o importante é sair com o
resultado positivo e iniciar vencendo. Temos muita coisa para
melhorar, mas tenho certeza que
vamos fazer isso logo.”
O Operário volta a jogar
pelo Campeonato Paranaense na
próxima quarta-feira (22), contra o FC Cascavel, às 20 horas,
no Estádio Arnaldo Busatto.

A princípio, atendimentos acontecerão a cada quinze dias
Da Assessoria
Tibagi - Os moradores da
comunidade de Alto do Amparo
têm mais um motivo para comemorar. A Secretaria Municipal
de Saúde investiu na revitalização do consultório odontológico
que atende a Unidade Básica da
Saúde (UBS) Alto do Amparo.
O local agora conta também
com uma nova cadeira, adquirida
especialmente para atender a
população do distrito, que agora
não precisa mais ir até São Bento

para o atendimento.
A princípio os atendimentos
serão a cada 15 dias para avaliação da demanda e podem ser
agendados diretamente na UBS
Amparo.
O secretário municipal de
Saúde, Wilson Silva, destaca
que os investimentos buscam
trazer cada vez mais conforto e
acessibilidade para a população.
“É mais uma conquista de nossa
administração, modernizar e
equipar as unidades de saúde”,
diz o secretário.

DESDE O INÍCIO DO ANO

Prefeitura já recuperou
60 km de estradas rurais
Da Assessoria
Ponta Grossa - Desde o
dia 06 de janeiro, a Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa,
através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(SMAPA), recuperou mais de 60
quilômetros de estradas rurais
em diferentes pontos do município. De acordo com o secretário
da pasta, Bruno Costa, as localidades já contempladas foram a
estrada do Vila Velha, Biscaia e
vias na região de Itaiacoca.
“Com o início do ano, a
Secretaria começou também os
trabalhos de recuperação das

estradas rurais do município, e
algumas destas regiões estão no
momento com trabalhos ativos,
como as estradas rurais próximas à rua Antonio Schemberger, no bairro Borato. Além das
localidades em que as equipes já
trabalharam, na sequência outras
regiões vão receber as melhorias,
de acordo com a possibilidade e
a condição do tempo”, explicou o
secretário Bruno Costa.
Conforme
o
calendário
de manutenção das estradas
rurais, as próximas regiões que
vão receber recuperação são o
Taquari dos Polacos, Taquari dos
Russos, Moema e Guaragi.
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CLANDESTINOS E IRREGULARES

Motoristas piratas
são alvo de críticas
Ato de pegar
simples carona
pode ser mais
complexo
do que
se pensa
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Diversos motoristas estão se
passando por motoristas de aplicativo em Castro. A prática vem
sendo flagrada há algum tempo
e revela prejuízos para profissionais regularizados, além de risco
para os passageiros que necessitam desse tipo de transporte.
Os 'clandestinos' como estão
sendo chamados, utilizam o
nome de empresas de transporte
por aplicativo a qual supostamente pertencem. “Motorista
que é cadastrado no aplicativo,
tem que passar por uma série de
exigências que são: antecedentes
criminais, carteira de motorista
e documentação do carro validada. Infelizmente essas pessoas que se dizem motoristas de
aplicativos, não dão garantia de
que levarão o passageiro para
o local correto, que está com
preço correto, e mais ainda, se
sofrer algum acidente, não será
segurado. É um total desrespeito
conosco que temos EAR [Exercer Atividade Remunerada], que
fizemos o teste e preenchemos
todos os requisitos para ser um
motorista de aplicativo”, comentou Edson dos Santos, que trabalha com o transporte pago de
pessoas há dois anos, e se refere
a exigência do Código Nacional
de Trânsito que qualquer motorista que exerça atividade remunerada com veículo tenha essa
observação na habilitação.
A presença desses clandestinos já foi flagrada por várias
pessoas em saídas de festas por
exemplo e até mesmo fazendo
propagandas em seus status nas
redes sociais, como Instagram,
WhatsApp e Facebook. “Não tem
cabimento e é muito injusto tudo
isso. Demoramos muito para
conseguir colocar o aplicativo em
Castro. Foi um longo processo até
conseguir fazer funcionar mesmo,
pra vir outras pessoas tirarem
seus carros da garagem e acharem que podem ser chamados de
motoristas de aplicativos. Fazem
corridas, cobram valores absur-

dos, não apresentam nenhum tipo
de segurança. Acabamos perdendo muito com isso e uma hora
ou outra a população que ficará na
mão, pois muitos dos profissionais legalizados estão desistindo
de ter as viagens pagas como
forma de sustento. Meu marido,
por exemplo, está voltando para
a profissão que tinha, porque
estamos perdendo o lugar aqui na
cidade”, comentou Judy Brandt,
também motorista de aplicativo.
Reclamações
A atuação dos falsos motoristas de ‘app’ veio à tona nas últimas semanas após relato de uma
usuária, que foi agredida verbalmente por um motorista clandestino. “Eu vi o anúncio e pedi
a corrida. Até então não havia
passado pela minha cabeça todos
os contras de pagar pela carona
assim, de alguém fora do app.
Porém, quando o carro chegou,
era um carro velho, a porta não
fechava direito. Eu aleguei para o
motorista que ele não era do aplicativo e que eu não iria entrar no
carro. Quando falei isso, ele ficou
muito exaltado e me xingou. Não
entrei e solicitei o carro pelo aplicativo dai”, lembrou a usuária que
preferiu não se identificar.
Além deste relato, em um
grupo das redes sociais, várias
pessoas reclamaram do serviço
oferecido pelos falsos motoristas,
alegando principalmente a falta
de segurança que, se chamado
por aplicativo, o passageiro tem
durante sua viagem.
Mas, em contrapartida, as
pessoas dizem continuar pedindo
os motoristas clandestinos pela
necessidade. “Em alguns momentos eu preciso de um carro, entro
no aplicativo e não consigo achar

nenhum, porém sei que eles
estão por aí on-line, fazendo corridas particulares, também não
acho justo isso. As corridas particulares são bem mais caras do
que o aplicativo que na maioria
das vezes dá entre R$7 a R$15.
Então, as vezes não achamos,
temos o número de alguns clandestinos e acabamos usando esse
transporte. Mas, tenho certeza
que ninguém se alerta para os
perigos que isso pode causar”,
contou outro passageiro.
Indagados sobre essa condição. Um dos motoristas que aceitou dar entrevista à nossa equipe
de redação, falou que “não ficamos 24 horas on-lines no aplicativo, também temos vida, pagamos
contas, resolvemos problemas particulares, então nos desligamos do
aplicativo, porém, podemos estar
perto de alguém que vai pra algum
lugar, aproveitamos a ‘carona’. É
uma maneira também de ganhar
um pouco mais, uma vez que a
taxa que pagamos para os aplicativos são altas. Mas, sempre que
podemos estamos on-line, as vezes
fico o dia inteiro on-line. Não vejo
isso como uma desculpa para estar
pedindo os clandestinos”, alegou o
motorista Hugo Jackson.
Carona paga é ilegal
Em conversa com o Departamento de Segurança de Castro
ficou claro que, motoristas que
fizerem transporte remunerado
irregular de pessoas ou bens
passam a cometer infração gravíssima de trânsito.
“A infração passou de média
para gravíssima, com remoção
do veículo, e 7 pontos na CNH.
A multa que era de R$ 130,16
subiu para R$ 293,47”, alertou
a secretaria.

UTILIZANDO DE FORMA IRREGULAR
Chegou até a nossa redação um caso bastante curioso,
também sobre irregularidades
no meio dos motoristas de aplicativos. Um usuário ao pedir um
carro para uma corrida foi surpreendido com o pedido do próprio motorista para cancelamento
da viagem. “Estava em minha
casa e solicitei uma corrida. Até
aí, tudo bem e dentro das normas
do aplicativo. Quando o motorista chegou até o local em que
eu estava, entrei no carro e ele
me pediu para cancelar a corrida.
Ele disse: Cancele a corrida ai no
seu celular que eu cancelarei no
meu também. Eu faço o mesmo
preço da empresa, no entanto,

não preciso repassar o valor para
eles. No momento cancelei, aceitei e achei que estava ajudando,
mas ao pensar melhor sobre o
assunto vi que ajudei o motorista a cometer uma fraude. Ou
seja, ele se mostra no aplicativo,
recebe corridas, cancela elas, o
aplicativo não vê e ele pega todo
o dinheiro. No meio disso tudo,
se acontecer algo com o passageiro, a empresa nada faz, pois
não tem registros da corrida
dentro do app. É bom lembrar
que os dois estão correndo riscos. É um absurdo”.
O relato foi dado por um
jovem, de 23 anos, que não quis
que seu nome fosse exposto.

Motoristas não são cadastrados no aplicativo e mesmo assim cobram as caronas

NAS CONTAS DE 2018

Ex e atual reitores de UEPG
multados por falha contábil
Da Assessoria
O Pleno do Tribunal de
Contas do Estado do Paraná
(TCE-PR) julgou regulares
com ressalvas as contas de
2018 da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
de responsabilidade do reitor
Miguel Sanches Neto e de
seu antecessor no cargo, Carlos Luciano Sant’ana Vargas.
Mesmo assim, ambos foram
multados individualmente em
R$ 4.196,00 – quantia válida
para pagamento em janeiro.
As sanções estão previstas
no artigo 87, inciso IV, da Lei
Orgânica do TCE-PR (Lei
Complementar Estadual nº
113/2005). Cada uma delas
corresponde a 40 vezes o valor
da Unidade Padrão Fiscal do
Estado do Paraná (UPF-PR).
O indexador, que tem atualização mensal, vale R$ 104,90
neste mês.
As penalizações foram
motivadas pela falta de realização das conciliações bancárias no tempo oportuno e pela
não regularização das divergências de saldos bancários

com a escrituração contábil no
respectivo mês de execução da
conciliação bancária. Os pontos foram ressalvados pelos
conselheiros, da mesma forma
que o não cumprimento das
atividades previstas no Decreto
Estadual nº 11.290/2018
– norma que regulamenta as
unidades de controle interno
no âmbito da administração
direta e indireta do Poder Executivo paranaense.
Os membros do Tribunal
Pleno ainda decidiram pela
expedição de três recomendações à direção da universidade: adotar medidas para
aprimorar o controle interno,
nos termos do artigo 24 do
Anexo I do Decreto Estadual
nº 2.741/2019; promover, em
seu Portal da Transparência,
a atualização das informações
relativas às receitas, despesas
gerais e despesas com diárias
e adiantamentos; e adotar
medidas com a finalidade de
dar continuidade às tratativas
com a Gestão da Central de
Viagens, objetivando o atendimento dos termos do artigo
1º do Decreto Estadual nº

2.428/2019.
Em seu voto, o relator do
processo, conselheiro Artagão
de Mattos Leão, acompanhou
integralmente as manifestações
da Sexta Inspetoria de Controle
Externo (6ª ICE) do TCE-PR,
da Coordenadoria de Gestão
Estadual (CGE) do Tribunal e
do Ministério Público de Contas (MPC-PR) sobre o caso.
Os demais membros do
Tribunal Pleno do TCE-PR
acompanharam, por unanimidade, o voto do relator, na
sessão de 11 de dezembro
passado. Cabe recurso contra
a decisão contida no Acórdão
nº 4022/19 - Tribunal Pleno,
veiculado nesta segunda-feira
(20 de janeiro), na edição nº
2.222 do Diário Eletrônico do
TCE-PR (DETC).

Membros do
Tribunal Pleno
ainda decidiram
pela expedição de
recomendações

COMPENSAR ATÉ 30% O CONSUMO DE ENERGIA

PG terá usina para transformar
resíduo orgânico em energia
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Ampliando
o programa Ponta Grossa Sustentável, a Prefeitura de Ponta
Grossa anunciou na segundafeira (20) a execução do projeto
para instalação de uma Usina Termoelétrica Municipal a Biogás, a
partir do estudo de viabilidade
técnica e econômica desenvolvido pelo Centro Internacional
de Energias Renováveis-Biogás
(CIBiogás). Com uso de capacidade máxima, o processamento
e queima de resíduos orgânicos
poderia compensar em até 30%
o consumo de energia em estruturas públicas.
“Depois de um longo caminho até resolvermos completamente a questão da destinação
final correta dos resíduos sólidos
em Ponta Grossa, com o credenciamento de aterros privados, o
Município pode agora pensar em
alternativas para o tratamento
desses resíduos, gerando energia
e trazendo economia para a Prefeitura. A meta da administração
é inaugurarmos e já produzirmos
energia ainda esse ano, consolidando a usina termoelétrica
municipal e chegando a capacidade total de 30 toneladas por
dia”, detalha o prefeito, Marcelo
Rangel.
O projeto desenvolvido pela
CIBiogás, a pedido da Prefeitura, Sebrae e UTFPR, prevê
implantação da usina em área
no Distrito Industrial, atendendo

Construção da usina municipal foi anunciada na segunda-feira
a questões de escopo técnico,
como capacidade para instalação
dos biodigestores. Inicialmente,
a usina trabalharia com a capacidade de processamento de 12
toneladas de resíduos orgânicos
por dia, podendo ampliar até 30
toneladas. Com uma progressão
de 20% de carga a cada seis
meses, chegando a 30 toneladas/
dia, a Prefeitura pode alcançar
uma economia de aproximadamente R$ 270 mil por mês.
“Com o início do funcionamento da usina, deve ser realizada
uma coleta seletiva dos grandes
geradores de resíduos orgânicos e encaminhado esse material
para usina. Lá, os resíduos passam por um processo de decomposição da matéria, gerando gás
e, em seguida, energia elétrica.
Essa eletricidade é inserida na
rede e pode ser descontada do
uso dos próprios públicos. Num

segundo momento, também
podemos trabalhar com veículos
elétricos, como parte da frota
da coleta seletiva”, comenta o
secretário de Meio Ambiente,
Paulo Barros.
Com o funcionamento da
usina de biogás, a geração de
energia resultante do processamento e queima de resíduos
orgânicos poderia compensar
completamente o uso de energia
elétrica em estruturas como o
Hospital da Criança João Vargas
de Oliveira, Hospital Municipal
Amadeu Puppi e a estrutura do
Paço Municipal, por exemplo.
Participaram da coletiva
representantes da empresa concessionária do serviço de limpeza
urbana, integrantes da Secretaria
Municipal de Meio Ambiente,
parte do secretariado municipal
e representantes do poder legislativo.
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Antenor Telles já preside Futsal AMF
Divulgação

Antenor também
irá ocupar a
vice-presidência
da Confederação
Sul-Americana
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O castrense Antenor Quintiliano Telles é o novo presidente
da Federação de Futebol de
Salão do Brasil (Futsal AMF).
Ele foi eleito por aclamação há
duas semanas, e ficará a frente
da entidade entre os anos de
2020 e 2022.
Antenor explicou à reportagem que sua eleição já era algo
esperado, já que há cerca de dois
anos ele já tinha sido convidado
para ocupar o cargo, porém,
na época estava se dedicando a
outros projetos. Desta vez ele foi
novamente indicado, pelo presi-

Eleição ocorreu há duas semanas
dente da Associação Mundial de
Futsal, Rolando Alarcon. “Foi
um pedido do doutor Rolando,

eu venho trabalhando com eles
desde 2015, entrei como fisioterapeuta, em 2017 passei a fazer

área e faz um tempo que estou
nesse meio. Vem ao encontro
de amizades que fiz fora daqui
e do reconhecimento ao trabalho, principalmente nos países
sul-americanos”, ressalta.

parte da gestão, fui eleito vicepresidente, e depois convidado
para a presidência, mas além de
estar com outros projetos, eu
também pensava que ainda não
estava preparado”, destacou.
Com o novo cargo, Antenor
irá conciliar sua rotina entre as
cidades de Curitiba, onde reside
atualmente, Aparecida/SP, que
abriga a sede da Federação,
e Telêmaco Borba, para onde
virá uma subsede da instituição.
Este inclusive já é um de seus
projetos, como presidente da
Federação.
Em junho deste ano Telles
também irá assumir a vicepresidência da Confederação
Sul-Americana de Futsal, que
tem sede no Uruguai. Segundo
ele, trata-se da entidade mais
antiga e respeitada da modalidade. Os convites chegaram
quase juntos, demonstrando
reconhecimento ao trabalho do
castrense, que declarou estar
muito feliz pelas oportunidades. “Eu sempre gostei dessa

Experiências
Antenor Quintiliano Telles nasceu na cidade de Ponta
Grossa, mas foi criado em
Castro, é graduado em Fisioterapia e iniciou a carreira no
esporte ainda na juventude. Em
1977, com menos de 10 anos
de idade, já era atleta e fazia
suas primeiras participações
em campeonatos. Chegou a sair
de Castro para jogar em clubes
profissionais, e em 1985 entrou
para a faculdade de Fisioterapia. Depois de formado atuou
em alguns clubes como Coritiba e Figueirense. No ano de
2002, Antenor foi para a cidade
de Concórdia/SC, onde entrou
para a Seleção Brasileira de
Handebol Feminino e também
atuou como professor no curso

de Fisioterapia da Universidade
do Contestado. No ano de 2004
o castrense começou a atuar na
gestão de clubes, e em 2010
voltou para Castro.
Enquanto esteve no município Antenor atuou como professor universitário em Ponta
Grossa, e entre os anos de
2013 e 2016 esteve à frente
da Secretaria Municipal de
Esporte. Ele também foi o idealizador do projeto Caramuru,
que até hoje se desenvolve nos
clubes e iniciativas do esporte
castrense e da região. Para ele,
as grandes referências são os
períodos de atuação nas cidades de Castro e na cidade catarinense, porém, o amor pela
cidade de Castro, considerada
por ele como cidade natal, e o
fato de poder levar seu nome
para outras fronteiras ficou
explícito durante a entrevista.
“Eu tenho um grande orgulho de poder levar o nome da
minha cidade por onde eu vou”,
finaliza.

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

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.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

NIKON + MALA
Vendo uma câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em perfeito estado de uso. Valor R$
1.100. Fone (42) 9 99720758. Acompanha mala e
carregador de bateria.

CUIDADORA DE IDOSOS
Tenho curso de cuidadora de
idosos e disponibilidade para trabalhar no período noturno. Interessados tratar pelo telefone: (42)
9 9868-0185.

3232-5148

Áries: Os estudos estão
favorecidos e você terá muita
facilidade para aprender. Troque
experiências com pessoas sábias
e bem-sucedidas. Inspire-se no
exemplo delas para crescer você
também.

A forma mais barata de fazer negócio!

Libra: O dia pode exigir
muitas conversas e muitas negociações de você. Convém ter cuidado com a escolha das palavras,
pois as pessoas podem interpretar mal e causar algum tipo de
confusão.

Touro: A Lua vai acentuar a
Escorpião: Controlar os
sua intuição, por isso, confie no gastos pode ser seu maior desafio
seu sexto sentido em tudo que for ao longo desta terça. Tenha cuifazer. Pode ter conflitos em uma dado, principalmente, para não se
parceria ou amizade importante. endividar com coisas supérfluas.
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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pessoal e não guarde mágoas por com filhos. Se quer mais dinheiro,
Votações Christiane
Curso prático de artes,
Status (?): Keanu (?): o Neo da
devastada. Afonso atende o telequalquer
do céu.
(?), atriz
de rápida
duração coisa. estado atu- série "Matrix" (Cin.) não espere cairPronome

RESUMO DE NOVELAS

al das coiO brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil

substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

Gêmeos: A união faz a força
Sagitário: O dia pode
e você deve se aliar aos colegas começar tenso em família. Tente
para conseguir resultados melho- não brigar por qualquer bobares no trabalho. Agora, não vai gem e não guarde mágoa à toa.
ser fácil conciliar seus interesses
No trabalho, por
mais que queira
Dar algo
Locais
Diz-se do
em retriVenda,
em
apreciados retomar um antigo
corpo femicom
os
de
todos,
então,
prepaprojeto, talvez
buição
inglês
por gasnino, por
Graceja
re-se para conversar, negociartrônomos
e ainda não sejasuaa forma
hora. Confie na
ceder em algumas situações.
sua experiência e saiba esperar.

Aquário: Trabalhar em
equipe será uma boa (?)opção
Lobo, para
cantor e
você. Associe-se aos
colegas,
compositor
carioca
principalmenteEspírito
se tiverem
objetiSanto
vos em comum.(sigla)
Você só não deve
Percorrem
misturar amizade
com dinheiro,
pois isso pode causar dores de
cabeça.

Dar algo
em retribuição
Graceja

Ato como
o pecado
Post-(?),
adesivo
Margens
Professor
do mestrando

Votações Christiane
Pronome (?), atriz
substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

Status (?): Keanu (?): o Neo da
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
al das coi- O brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil

Locais
apreciados
por gastrônomos

Venda, em
inglês

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

Deus da
guerra
Produtor
de urina

Átomo
com carga
elétrica
Venerado
Pássaro
preto que
cata insetos do boi

Rocha
Lima,
gramático
brasileiro
O espírito
que causa
transtornos (Rel.)

"Não há
bônus sem
(?)" (dito)

Peixes: Você vai sonhar
alto e vai investir toda sua enerNarcóticos
Anônimos
gia paraVermelho,
seus
objetivos.
emalcançar
inglês
(sigla)
Só precisa ter cuidado para não
criar expectativas altas demais.
Concentre-se apenas nas coisas
que realmente tem chance de
conquistar.

Irineu
Marinho,
jornalista
fluminense
A vogal do
vocativo
Frente (?):
a massa
polar que
se desloca
e empurra
a tropical
6

Solução

Função
das maiúsculas
num tuíte

Maior
cidade da
Noruega
Três vezes

Tarsila do
Amaral,
pintora
brasileira
O pH igual
a 7 (Quím.)
Que é desprezível

(?) Lobo,
cantor e
compositor
carioca
Espírito
Santo
(sigla)
Percorrem

A condição
da pedra
painite no
mundo
Sociedade
com fins
específicos
Fazer voar
"Não há
bônus sem
(?)" (dito)

BANCO

Narcóticos
Anônimos
(sigla)

Vermelho,
em inglês
Madeira
muito
escura e
resistente

6

Solução
S
S
O
R

Cadeia
ao longo
do litoral
sudeste
e sul do
Brasil

Sílvio Romero, poeta e crítico
literário

A S E
O N U
L
S R
D
A S
E B A N
R R A D O M A

Substância
do gesso
Aves
também
chamadas
de nhandu

F
A
M
E

Leão: A Lua traz sorte,

AMOR DE MÃE
entusiasmo
e muita criatividade
O pH igual
a 7 (Quím.)
Terça-Feira (21/01)
para
você.
Com
Que é des- tantas vibrações
(?):
Leila fornece informações Frente
prezível
a massa
a
seu
favor,
vai ser fácil
encarar
A condição
sobre Magno para a polícia. polar que
se desloca
da pedra
os
desafios,
os
compromissos
e
Lurdes pede demissão para e empurra
painite no
a tropical
mundo
imprevistos
do
dia.
Aposte
na
Verena. A ocupação é sabotada,
Sociedade
Função
e Camila pede ajuda a Davi. Jane das mai-simpatia para cativar
com fins as pessoas
específicos
úsculas
e conseguir o que
quiser.
insiste para que Thelma revele num tuíte
Fazer voar
a Danilo sobre seu aneurisma.
Vitória ajuda a ocupação dos
Virgem: Procure se dedicar
alunos, e Davi admira a amada.
às
tarefas
que você conhece
Substância
Sílvio Ro-bem
Miriam prende Magno como do gesso
mero, poee
sabe
fazer
como
ninguém,
ta e críticopois
Aves
suspeito pela morte de Genil- também
literário
a
sua
experiência
fará
toda
difeson, e Betina se espanta. Carol chamadas
Madeira
de nhandu
rença
hoje
no
trabalho.
Quem
muito
e Garnizé se beijam. Matias
escura e
Cadeia
tem
um
negócio
com
parentes
vai
resistente
não acredita que Miranda não ao longo
do litoral
tenha beijado outro homem. sudesteprecisar de muito jogo de cintura
sul do
para evitar atritos.
Durval pensa em contar para eBrasil
Carol que reatou com Natália. BANCO
O bar de Nuno reabre, e Danilo
faz sucesso como chef. Vitória
se incomoda com as ações de
Álvaro. Magno confessa a morte
de Genilson, e Betina se desespera. Lurdes promete que libertará Magno, e pede que Leila
permaneça em sua casa para
cuidar de Brenda. Wesley confidencia a Miriam que acredita
que Belizário esteja envolvido
na morte de Genilson. Belizário
dispara contra Wesley.
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Noruega
Três vezes
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Deus daVocê vai mostrar
Câncer:
guerra
muita disciplina
e organização
Produtor
de urina
no trabalho. Talvez precise de
um pouco mais de concentração
e empenho para aprender uma
nova tarefa ou função, mas vai se
esforçar e tirar de letra.

Ato como
o pecado
Post-(?),
adesivo
Margens
Professor
do mestrando
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ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (21/01)
Carlos revela o motivo de
sua raiva para Lola, que fica

Região como a ilha
de Guadalupe
Contração
muscular
típica do
estressado
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BOM SUCESSO
Terça-Feira (21/01)
Ramon e Francisca se surpreendem com a presença de
Padre Paulo e alguns fiéis da
igreja na viagem. Vera combina
com Vicente de dizer aos pais
do neto que ele viajará para um
resort com Gabriela. Ramon e
Francisca são obrigados a participar da gincana da igreja. Lulu
ganha a promoção do Boka
Loka pra assistir ao desfile de
camarote, e convida Toshi para
acompanhá-la. Alberto pede a
Vera para ajudá-lo a fugir do
hospital. Paloma se entristece
porque Marcos não poderá vê-la
na avenida. Alberto implora a
Nana e Vera para deixá-lo ir
ao sambódromo desfilar no seu
último Carnaval.

fonema de Shirley, e Inês e Durvalina ficam apreensivas. Isabel
e Felício vão ao cinema. Inês
seduz Carlos. Alfredo discute
com Lola e sai de casa irritado.
Clotilde passa mal novamente.
Virgulino desabafa com Afonso.
Tavinho quebra seu cofre para
poder ir ao circo. Alfredo procura Adelaide, que não lhe dá
atenção. Natália reclama de
ver Almeida brincando com os
filhos. Afonso vê Alfredo dormindo na rua e o convence a
voltar para casa. Zeca ajuda na
montagem do circo e se oferece
para substituir a maior atração
do espetáculo. Afonso constata
que ama Lola, eles conversam e
se beijam.

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (21/01)
Matoso e Ramiro registram
o encontro de Filipe e Nina para
alertar Rui. Thiago se intromete
no namoro de Daniel e Milena,
que repreende o rapaz. Leila
provoca Rita, e Filipe defende
a namorada. Rafa ensina Anjinha a jogar capoeira. Rita conta
para Serginho e Guga sobre
seu encontro com Nina. Regina
tenta animar Max. Lígia explica
a Rita que sua união judicial
com Rui impede que ela permita
os encontros com Nina. Daniel
e Milena dormem juntos pela
primeira vez. Rui acusa Leila
de mentir para ele. Regina se
preocupa com Max, que não
pensa em conseguir um novo
trabalho. Andressa confronta
Fafi na frente de Henrique. Rui
dá ordens a Matoso e Ramiro
contra Filipe.
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NO JARDIM PRIMAVERA

Tiroteio acaba em morte em Castro
Divulgação

Polícia já
tem nome
do autor do
crime, porém,
continua
foragido
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Briga seguida de tiroteio
no domingo (19) resultou no
registro do segundo homicídio de Castro em 2020, de
acordo com a Polícia Civil da
cidade. A situação foi registrada por volta das 22h50 no
Jardim Primavera, próximo ao
cemitério da Vila Rio Branco.
Conforme relatos da Polícia Militar que esteve no
local, a ocorrência mobilizou
as equipes de segurança da
cidade. O local conhecido
por ‘Beco’, estava lotado de
curiosos durante a chegada
das autoridades.
“Escutamos alguns barulhos de tiros e movimentação
das pessoas. Nisso vários saíram de suas casas para ver o
que estava acontecendo. Era
uma confusão generalizada e
acabou com a morte de um
rapaz”, disse um dos vizinhos.
Informações repassadas à
equipe de redação dão conta

DURANTE A TARDE

Grupo rouba e
aterroriza família
de Jaguariaíva
Pelo menos quatro bandidos são procurados pelas forças
policiais de Jaguariaíva (região
dos Campos Gerais) depois de
aterrorizarem uma família na
zona rural do município. Eles
invadiram a casa durante a tarde
de quinta-feira (16), renderam
os moradores e chegaram a
esfaquear uma das vítimas. Até
a publicação desta matéria, ninguém tinha sido preso.
Conforme o relato da Polícia
Militar, as vítimas foram surpreendidas com a ação dos ladrões
armados com facas. Os moradores foram agredidos e um deles
levou uma facada – o estado de
saúde das vítimas não foi revelado pela PM. Os bandidos vasculharam a casa em busca de
objetos de valor e fugiram com
dinheiro, celulares, um notebook e uma espingarda calibre
12 com munições.
Além disso, para fugir do
local, os criminosos usaram o
carro da família e abandonaram
o veículo pouco tempo depois. A
PM realizou buscas pela região,
mas não encontrou nenhum
suspeito de cometer o crime.
O caso segue sob investigação
pela Polícia Civil.

VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Preso por
ameaçar
mulher e ﬁlhos
Ponta Grossa – Polícia Militar da região recebeu mais uma
denúncia de violência doméstica
durante o final de semana. No
domingo (19) a equipe prendeu
um homem por ter ameaçado a
esposa e os filhos.
De acordo com o relatório, a
situação aconteceu na Rua João
Rufino, no bairro Chapada em
Ponta Grossa. O suspeito, de 38
anos estava ameaçando os familiares e, antes que acontecesse
até algo pior, a mulher chamou
a polícia.

Pronto Atendimento, mas não
resisitiu aos ferimentos.
Pedro repassou que pelo
menos mais duas pessoas
teriam dado entrada também
no Pronto Socorro com ferimentos causados por golpes
de facão e pedradas. “Eles
estavam com a cabeça e rosto
machucados, mas não correm
perigo”.

Briga aconteceu no ‘Beco’ próximo ao Cemitério

Vítima
A vítima não resistiu aos
ferimentos e morreu ainda
no local do crime. O corpo
foi levado para a Unidade de
Pronto Atendimento de Castro
e depois encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Ponta
Grossa, onde passou por exames de autópsia e foi identificado como sendo Tiago José
de Souza, de 20 anos.

que os envolvidos, velhos
conhecidos no meio policial, teriam uma rixa antiga
e, na noite de domingo se
encontraram para ‘resolver’
o problema. “Tem várias testemunhas, que já nos passaram a identidade do suspeito,
autor do crime. Todo mundo
que estava por ali viu o que
aconteceu e ficou apavorado,
pois tinham crianças em casa
também no momento da confusão”, comentou o investigador Pedro.

Investigações
A Polícia Civil abriu inquérito, investiga a morte, e já
tem o suspeito do crime.
“Como dissemos, várias pessoas testemunharam a morte.
Não tem muito segredo. Estamos atrás da versão certa da
história para saber a motivação do crime”.
Mesmo
sabendo
dos
nomes, algumas pessoas ainda
serão chamadas na Delegacia
para dar depoimento sobre o
ocorrido.

No local, Pedro descreveu
que a polícia apreendeu um
revólver calibre 38 e um facão.
Porém, informes dão conta de
que se ouviram tiros de espingarda, mas a arma não foi
encontrada até o momento.
“O revólver e a faca estavam
no chão. Imediatamente as
armas foram apreendidas.
No local também estava um
rapaz, que havia sido ferido
pelos disparos na região do
rosto e pernas. Ele foi encaminhado para a Unidade de

AVALIADAS EM 2 MILHÕES

Polícia Rodoviária apreende
400 mil carteiras de cigarro
Divulgação

Durante vistoria no veículo a polícia apreendeu a mercadoria
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, no início da tarde de sexta-feira
(17), grande quantidade de
carteiras de cigarros contrabandeados do Paraguai, em
Guarapuava (PR). Ao todo
a polícia revelou que foram
apreendidas 400 mil carteiras.
A ação aconteceu por
volta das 12h30, os agentes
da Polícia Rodoviária Federal encontraram um caminhão
abandonado, na BR-277, em
Guarapuava. Durante a vistoria, os agentes descobriram

que ele estava carregado com
cerca de 400 mil carteiras de
cigarros
contrabandeados,
avaliados em cerca de R$ 2
milhões.
O caminhão possuía placas
clonadas, e, dentro da cabine,
possuía outras placas, tudo
para despistar a fiscalização.
Diante dos fatos, o caminhão e os cigarros foram
encaminhados para a Receita
Federal em Guarapuava em.
O motorista não foi encontrado. A mercadoria estaria
vindo para ser revendida nos
Campos Gerais.

EM PONTA GROSSA

NINGUÉM SE FERIU

Homem é preso com 84
Dois caminhões tombam na PR-151 pedras de crack e dinheiro
Divulgação

Divulgação

Drogas e dinheiro foram apreendidos pela PM

Veículo estava carregado de iogurte e ia sentido Brasília
Dois acidentes foram registrados na sexta-feira (17), na PR
– 151, em Pirai do Sul. As duas
situações envolveram caminhões
tombados. Segundo o relatório
da Polícia Rodoviária, o primeiro
registro aconteceu próximo às
12h, quando um caminhão carregado de iogurte seguia de Caram-

beí para Brasília. O motorista
relatou aos policiais que sofreu
mal súbito e acabou saindo da
pista. Por sorte, o homem não se
feriu.
Logo depois, cerca de três
quilômetros à frente, outro caminhão também tombou. Desta vez o
veículo estava carregado com bata-

tas. A carga caiu na estrada e ficou
espalhada pelo acostamento.
Para os policiais, o motorista
Divonei de Lima Rocha, contou
que foi fechado por outro caminhão, não conseguiu segurar e
acabou virando.
Divonei também não se
machucou.

DE FORAGIDOS

Bloqueada fronteira para inibir entrada
A Secretaria da Segurança
Pública determinou às polícias
Militar e Civil o bloqueio das
entradas no Paraná, nas faixas de
fronteira, em especial na região
Oeste do Estado, seja por terra
(rodovias e matas) ou rios. A
medida é para inibir a entrada
de foragidos de um presídio da
cidade paraguaia de Pedro Juan
Caballero.
O reforço de policiamento inclui
patrulhamento aéreo. Além do uso
de helicóptero, a operação envolve
o uso de embarcações, viaturas,
motocicletas e cães. A atuação
policial também conta com ações
de inteligência, congelamento de
áreas e abordagens policiais.
"As forças policiais estão desdobradas no terreno fronteiriço, e
outras regiões, com o objetivo de
identificar e prender os foragidos”,
afirma o secretário da Segurança

Pública, coronel Rômulo Marinho
Soares. Segundo ele, o Paraná
está trabalhando integrando com
o Exército Brasileiro e com as
Polícias Rodoviária Federal e
Polícia Federal. “Acreditamos que
atuando de forma conjunta teremos mais êxito no combate ao
crime organizado e na recaptura
destes foragidos”
O secretário destaca que as
medidas foram determinadas pelo
governador Carlos Massa Ratinho
Junior para garantir segurança
e proteção “ao cidadão de bem
que precisa trabalhar, estudar, e
ter seu lazer nessas regiões que
podem ser usadas como esconderijo para estes foragidos". Em
caso de prisão de qualquer foragido do Paraguai, a Secretaria de
Segurança pedirá o encaminhamento da pessoa para presídio
federal de segurança máxima.

Polícia Militar
Além do policiamento preventivo e ostensivo da Polícia Militar,
bem como ações de inteligência, a
Secretaria da Segurança Pública
está ampliando as ações por meio
de barreiras e bloqueios policiais, que permitem identificação
e abordagem de pessoas, como
uma malha de recobrimento para
complementar as atividades regulares.
Na região Oeste, os quatro
batalhões estão empenhados
neste reforço, são eles: Foz do
Iguaçu (14º Batalhão), Toledo
(19º Batalhão), Pato Branco (3º
Batalhão) e Francisco Beltrão
(21º Batalhão). “Cada uma das
unidades atende diversas cidades,
cobrindo toda a região de fronteira com Paraguai e Argentina,
e também a divisa com o Mato
Grosso do Sul”.

Ponta Grossa - A equipe
do Pelotão do Choque da Polícia Militar de Ponta Grossa
prendeu um homem, de 54
anos, por tráfico de drogas no
bairro Contorno. O caso ocorreu na rua Cedro, por volta das
14 horas, de sábado (17).
De acordo com a Polícia
Militar, eles realizavam patru-

lhamento no bairro quando
abordaram dois homens em
frente a uma residência. Um
deles tentou correr, mas foi
detido. Com o suspeito, os
policiais
encontraram
84
pedras de crack e dinheiro.
Diante da situação, o homem
foi preso em flagrante e levado
para a delegacia.

DOIS TIROS DENTRO DE CASA

Tentativa de homicídio
deixa rapaz ferido
Rapaz de 19 anos, morador da Colônia Castrolanda, em
Castro, acabou sendo baleado
durante tentativa de homicídio,
registrada pela Polícia Militar
na noite de quinta-feira (16). A
situação aconteceu por volta das
22 hora.
Conforme os policiais, a
situação aconteceu depois que
a chácara onde o rapaz mora foi
invadida por pelo menos uma
pessoa armada. O jovem foi
ferido por dois tiros, resgatado
por seu irmão e encaminhado
até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para receber os
primeiros socorros.
Durante o atendimento
médico, a Polícia Militar esteve
no local e colheu depoimentos da
vítima sobre os bandidos, porém,
ele revelou que desconhecia o
autor do crime, assim como a

motivação do mesmo.
Em conversa com a o setor
de Investigação da Polícia Civil
foi repassado que a vítima compareceu a delegacia hoje e que
um inquérito foi instaurado para
averiguar o crime.
O nome dos envolvidos não
foi informado para a imprensa
afim de preservar a identidade e
segurança das vítimas.
Divulgação

Polícia investiga
autoria do crime
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O otimismo vem a partir da capacidade de julgar menos e acolher mais. Mayara Benatti
Divulgação

Karla

Divulgação

Divulgação

Karla Cruz
Grüdtner será
alvo de muitas
felicitações nesta
sexta-feira (25)
por mais um
aniversário
natalício.
Felicidades!
Divulgação

Hoje (21) o
jornalista Ney
Hermann
reserva a
dia para
receber
parabéns
pelo seu
aniversário

Divulgação

A bela formanda em Nutrição, Renata Fankin
Bett e seu noivo Dionathan Jayme Queiroz. A
solenidade de formatura aconteceu na sede
campestre do clube Ponta Lagoa no último
final de semana. Sucesso!

ESPECIALISTA DARá TREINAMENTO

Divulgação

Tempo de
parabenizar
Angela Maria
Barszcz por
mais um ano
de vida.
Felicidades!

Abertas inscrições para curso
de preservação de livros

A fonoaudiólogo Claudia
Costa comemorando idade
nova no dia 27. Felicidades!

Matheus Gualda
assoprando velinhas
no dia 22. Parabéns!
Divulgação

A BPP está com inscrições
abertas para mais um curso de
preservação de livros promovido
pela Associação dos Amigos da
Biblioteca Pública do Paraná
(Aabippar). O treinamento será
ministrado pela especialista Bety
de Luna e aborda a conservação
de coleções especiais de acervos
bibliográficos e documentais. As
aulas acontecem aos sábados,
entre 14 de março e 4 abril, das

9 às 12h30 e das 13h30 às 18
horas.
O valor da taxa de inscrição
é de R$ 700 para associados
da Aabipar e R$ 800 para não
associados, e pode ser parcelado
em até três vezes. O curso oferece certificado de 32 horas. Para
participar é necessário se inscrever pelo e-mail amigosdabppr@
gmail.com ou pelo telefone (41)
3221-4965.

NO BAR QUERMESSE

Divulgação

Bar promove 1º CaipiFest
Para a
coluna
Séfora
Lianey
Jayme e
Emilio
Przybysz

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

Registrando
Flávia
Monastirsky
Ott com seu
pai, o empresário
Jackson
Carlos Ott

Para celebrar o Verão e uma
das bebidas mais tradicionais e democráticas da estação mais quente
do ano, o Bar Quermesse, um dos
principais endereços gastronômicos
de Curitiba, vai promover o 1° CaipiFest. O evento, que será realizado
entre os dias 28 de janeiro e 02 de
fevereiro, trará diversas releituras
especiais de caipirinha, que serão
comercializadas pelo preço fixo
de R$ 15.

21/01

Adones Berlim
Elaine Torres Barrionuevo
Germano Kugler
Reinaldo Raupp
Sophia Rolim
Emerson Takai Ney Hermann

22/01

Angela Sleutjes Dancosky
Carlos Renato Bourguignon
Rafael Bardaco
Celina Marques Souza

30% de
desconto
à vista

Entre os sabores, algumas receitas bem exóticas que leva manga
com pimenta e outra com morango
e picolé de leite condensado. Outros destaques do festival ficam
por conta da Caipirinha 3 Limões
(tahiti, siciliano e rosa) com cravo e
da opção preparada com abacaxi e
limão. A caipirinha de uva, um dos
sucessos do Quermesse, também
estará disponível. Informações pelo
telefone (41) 3026-6676.

Edilson Ribas
Jarbas Galleto Bueno
Mônica Carrilho
Regina A. de Vasconcelos
Márcia Zógbi Vitória

23/01

Adrielen Oliveira Rosas
Ariane Gomes
Felipe Soares
Loriene Moreira
Mariane Telles Prestes
Mary Celia Maia

Entre 2020
de roupa nova

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

