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A hora da verdade chegou

Donos são 
responsáveis 
pelo animais 

que atacam 
pessoas

Carta é 
entregue ao 
judiciário

Esposas e irmãs dos de-
tentos da 43ª DRP de Castro 
entregaram ao judiciário, na 
tarde de ontem (24), uma carta 
contendo diversas reivindica-
ções dos presos. Solicitações, 
pacíficas, estão relacionadas à 
melhorias dentro da cadeia e 
ao cumprimento dos seus res-
pectivos direitos. Os familiares 
foram recebidos pela juíza Erika 
Watanabe.                    

D
ivulgação

O Tribunal de Contas do Estado do Pa-
raná julgou irregular a prestação de contas 
de convênio entre a Prefeitura de Tibagi, ao 
tempo da gestão Sinval Silva, e a organiza-
ção da sociedade civil de interesse público 
(Oscip) Instituto Corpore para o Desenvolvi-
mento da Qualidade de Vida e determinou a 
devolução de R$ 697.845,24, corrigidos, ao 
cofre do município. Cabe recurso.   página 3

Ex-prefeito terá 
que devolver 
dinheiro

Eleitores de todo país vol-
tarão às urnas neste domingo 
(26) para definir com quem 
ficará a presidência da Re-
pública. O cargo é disputado 
pela atual presidente Dilma 
Rousseff (PT) e pelo ex-gover-
nador de Minas Gerias Aécio 
Neves (PSDB), que ficou com 
33,55% da votação no 1º tur-
no.           página 3

Castrense 
vota em 
164 urnas

SEGUNDO TURNO

SINVAL silva recebeu mais
quatro multas do tC

Divulgação

2º turNo neste domingo

AÉCIo NeVeS: "...serei o presidente da ética e da decência..."

IBGE mostra expansão de 7% 
no 'setor de serviços' no PR

RECEITA DE SERVIÇOS

Soja avança sobre as
culturas de milho e feijão

AtIVIDADeS que se destacaram foram os serviços profissionais

CÃES DE RUA

Devido à desvaloriza-
ção das culturas de milho 
e feijão, os produtores 
estão ampliando a área de 
grãos em toda a região dos 
Campos Gerais. Estimativa 
do Deral prevê acréscimo 
de 22% no plantio de soja 
nesta safra.          página 9

TSE rejeita pedido do PT 
para tirar site da Veja do ar

Nesta sexta-feira (24) 
o TSE negou pedido apre-
sentado por Dilma Rousseff 
(PT) para que fossem re-
tiradas links à reportagem 
da “Veja” desta semana. 
Na publicação, o doleiro 
Alberto Youssef, alega que 
Dilma e Lula tinham co-
nhecimento do esquema de 
corrupção na Petrobras. 
             

 Rodrigo Czekalski/Rodonorte

DIvulgação

DILMA rouSSeFF: "...educação será nossa prioridade nacional..."

A receita nominal do setor de serviços no 
Paraná avançou 7% de janeiro a agosto de 2014. 
No Brasil, a expansão foi de 6,7%, segundo a 
Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgada 
nesta quarta-feira (22). O levantamento abrange 
o segmento empresarial não financeiro, excluindo-

se os setores da saúde, educação, administração 
pública e aluguel. O desempenho regional foi 
puxado pelas atividades de serviços profissionais, 
administrativos e complementares (11,6%), ser-
viços prestados às famílias (9,6%), serviços de 
informação e comunicação (7,6%) e serviços de 
transportes e correio (4,5%).                     página 5

Aécio Neves, candidato à Presidência da República pela co-
ligação Muda Brasil (45), concedeu duas entrevistas exclusivas 
à reportagem da Associação dos Diários do Interior do Brasil e 
Central de Diários do Interior (ADI-BR/CDI). Na entrevista de 
primeiro turno, falou de seus planos para a retomada do cresci-
mento econômico do país e da urgência das reformas tributária 

e política. Nessa nova conversa, agora voltado para o segundo 
turno, ele aborda o compromisso com o desenvolvimento regional 
e com o fortalecimento das vocações regionais. Dilma Rousseff, 
presidente da República e candidata à reeleição pelo PT, na 
entrevista publicada hoje, fala da importância que a Educação 
terá no caso de um segundo mandato.                         página 5
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  Previsão do Tempo* - Castro

23 ºC

14 ºC

24 ºC

14 ºC

Domingo
26/10

Segunda
27/10

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

Sol com algumas nuvens. Não chove.

94%
45%

98%
50%

Fonte: Clima Tempo                                                                                    *Consulta feita em 24/10/2014

Dia Clima Temperatura Umidade

ELES SERÃO FUNDAMENTAIS
Eles são parte significativa das quase três dezenas de eleitores que deixaram de votar no primeiro turno das 

eleições, no dia 5. E eles podem dar uma guinada no panorama dúbio que cerceia o cenário político brasileiro. 
Eles são os aposentados, pensionistas e idosos que, desobrigados de votar pela idade que alcançaram, com-
põem uma legião de eleitores que nem se preocupavam em depositar seus votos nas urnas. Hoje, convocados 
pelas entidades de classe, estão preparando o título de eleitor. Mesmo sem ter votado no primeiro turno estão 
confirmando que votarão no segundo. E contra o estado de coisas que diz respeito à desgraças que norteiam 
o País. Votarão contra Dilma, num grande levante. Votarão contra os desmandos e a incompetência reinante 
em Brasília. Eles, nossos velhinhos e velinhas, votarão para deixar um Brasil melhor para seus filhos, netos, 
bisnetos e descendentes. No segundo turno, o número de abstenções diminuirá, com certeza, porque eles 
terão, mais uma vez, um encontro com as urnas. Para mudar o Brasil... 

EDITORIAL

24 ºC

15 ºC

Sábado
25/10

96%
48%

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

TARJA PRETA
DÁ PARA ACREDITAR?

Se no Paraná o resul-
tado das urnas mostrou 
que as mais de quinze 
pesquisas publicadas pelo 
Página Um, inclusive 
DataFolha e Ibope, esta-
vam corretíssimas quando 
o assunto foi eleição ao 
Governo do Estado, no 
que tange as eleições para 
presidente da República, 
eles erraram feio. Agora 
no segundo turno, ao que 
tudo parece, está havendo 
boi na linha - expressão 
muito usada para exempli-
ficar uma possível inter-
ferência, nesse caso, nos 
números. Posso até estar 
errado, mas se todos os 
indicadores e avaliações 
estaduais mostram uma 
crescente de Aécio Neves 
frente a Dilma Rousseff, 
como pode os dois 'famo-
sos' institutos mostrarem 
o contrário? Perguntar 
não ofende.

PESQUISAS
Guardadas as propor-

ções, mas bem guarda-
das, na eleição municipal 
em Castro a candidata 
derrotada, Maria Helena 
de Albuquerque (DEM), 
insistia em trazer na sua 
pesquisa números que a 
apontavam com vitória 
esmagadora - 13%. Para 

os que acreditavam nessa 
mentira, as urnas mos-
traram outra realidade, e 
a verdade. Quem venceu 
a eleição de forma humi-
lhante acabou sendo o 
médico Reinaldo Cardoso 
(PPS) com os, pasmém 
vocês, mais de 13%.

AÉCIO
O candidato à Pre-

sidência pela coligação 
Muda Brasil, Aécio Neves, 
visita em São João del 
Rei, neste sábado (25), o 
túmulo do presidente Tan-
credo Neves, repetindo 
ato simbólico que tem 
marcado suas campanhas 
eleitorais. Em seguida, 
concede entrevista cole-
tiva à imprensa.

 DILMA E A VEJA
A Coligação Com a 

Força do Povo acionou 
judicialmente a revista 
Veja nesta sexta-feira 
(24) em razão das infor-
mações publicadas em 
sua mais recente edição, 
em quatro ações criminais 
e em outras quatro ações 
eleitorais. São ações cri-
minais e ações judiciais 
eleitorais como o pedido 
de direito de resposta na 
revista, no site da revista 
e nos demais veículos que 
reproduzirem a matérias.

Sandro A. Carrilho

25/10 - Dia do Dentista
26/10 - Dia do Músico
              Dia do Trabalhador da Construção Civil
              Dia da Cruz Vermelha

O FEITIÇO CONTRA
A FEITIÇEIRA 

No ultimo dia de campa-
nha com o horário eleitoral 
gratuito, a candidata Dilma, 
esqueceu até mesmo de ata-
car o candidato Aécio Neves, 
e pedir o voto ao Povo Brasi-
leiro, usou todo o tempo para 
atacar a revista Veja, que dois 
dias antes das eleições presta 
um enorme serviço a Demo-
cracia e ao Povo Brasileiro, 
pela matéria bombástica com 
relação a denúncia do doleiro 
Alberto Yussef que junto com 
o Paulo Cesar também ajuda-
ram nas denuncias, mesmo 

com a delação premiada. A 
este hora o Palácio do Pla-
nalto deve estar em chamas de 
raiva pela denúncia que caiu 
com um míssil ‘Exocet’ nos 
oportunistas de plantão. O 
pior é que o doleiro disse que 
a Dilma e o Lula sabiam de 
tudo. Vamos ver na segunda 
feira, o desmentido dizendo 
que não sabiam de nada. 
Destronaram a Marina Silva, 
agora tomam o veneno e o fel 
das supostas vinganças. Uma 
bomba na cabeça dos malfei-
tores do dinheiro público.

JOSE PEDRO NAISSER
CURITIBA/PR.

Carta do Leitor

Sol com muitas nuvens durante o dia. 

Meus leitores afirmam que 
Paulo Magalhães não nasceu para 
ser vidente: erro todas as previsões, 
daí ganhei o apelido de Mãe Diná 
de Castro! Previ no Página Um a 
vitória do Vasco no Brasileirão ano 
passado e meu time foi rebaixado; 
anunciei Felipe Massa campeão 
mundial de Fórmula-1 e me ferrei; 
apostei na vitória do Brasil na Copa 
e a Alemanha levou a taça; estava 
certo que Gleisi seria governadora 
e Beto levou no primeiro turno; 
apostei em Zé Aparecido deputado 
estadual... Errei tudo! Mas agora 
estou certo: Aécio Never, ou melhor, 
Neves, será eleito neste domingo 
presidente do Brasil. 

Meus 13 leitores duvidam 
depois das últimas notícias: o 
IBOPE e o DataFolha indicam a 
vitória de Dilma por oito pontos de 
diferença; o Nordeste vota em peso 
na presidenta; a falta d’água em 
São Paulo, provocada por 10 anos 
de omissão do governo de seus 
aliados fizeram o playboy mineiro 
perder votos... Não acredito! Aécio 
mostrou em seu programa eleito-
ral pesquisa do renomado insti-
tuto Daxa ou melhor, do instituto 
Mentirá, desculpa, Veritá, de que 
está na frente. Lembrem-se: “urna 
é como barriga de mulher grávida, 
ninguém sabe o que vai sair lá de 
dentro”. Aécio será eleito presi-
dente domingo e grande carreata 
sairá as ruas de Castro festejando a 
vitória, enquanto Paulo Magalhães, 
único eleitor da Dilma, ficará em 
casa triste, com a caixa de foguetes 
jogada num canto e a bandeira do 
13 enrolada...  

Pelas minhas sempre certeiras 
previsões, Dilma será derrotada 
para azar do meu bolso. Apostei 
um jantar com meu amigo Hér-
cules, ele é 45 eu sou 13, quem 
perder paga a janta para a turma 
dos Seca-Pimenteira. São vinte ao 
todo: 17 membros ativos, dois ina-
tivos e um trancado no armário que 
vão na próxima terça ao restaurante 
Bon Vivant, nova casa da praça 
Manoel Ribas - o pior é que todos 
são gulosos e comem muito! Já ima-
gino Paulo Bertolini, o Reinaldo, o 
Carlos e o Luizão se fartando e fes-
tejando, o Juarez perguntando: “e a 
sua Dilma?...”. O Hércules repe-
tindo: “perdeu!”. Reconheço a der-
rota, imagino a alegria do Albino, 
do Pucci, do Dionísio. Zé Neto vai 
estar lá, coçando seu vistoso bigode 
e vibrando com a vitória. Anderson, 
Luiz Cutolo e Zezinho também vão, 
Pier, Marcos, Reginaldo, Paulino e 
até o sumido tio Zeca poderá apa-
recer. Sentirei saudades do meu 
amigo Adalberto Baiano Fernandes, 
bem que ele podia fazer uma sur-
presa e vir lá do céu fazer um vatapá 
para  a turma... 

Pois é, e eu pensei que o povo 
reconheceria a luta da Dilma e 
do Lula. O povo esqueceu que o 
salário-mínimo passou de R$160 

para R$724 e, com a inflação baixa 
– 6% ao ano, pouco em relação ao 
passado - elevou seu poder de com-
pra. Ninguém notou que o Aécio 
falou em reajuste zero para o salário 
até 2016, o que seria péssimo para 
os mais humildes. O povo esqueceu 
do Minha Casa, Minha Vida, do 
programa Mais Médicos que em 
Ponta Grossa trouxe 60 profissio-
nais cubanos para postos de saúde 
fechados há anos. Esqueceu do 
ProUni, Bolsa Família e Pronatec, 
das novas indústrias e da explosão 
de empregos. Ninguém se lembrou 
do crédito consignado, que abriu 
as portas dos bancos para milhões 
de brasileiros humildes. Esqueceu 
que corrupção sempre houve, mas 
nunca foi punida como agora. O 
eleitor esqueceu e não votou no 13. 
Era tão fácil, só digitar o número 1 
depois o 3...

Conversei com meus amigos 
burgueses e todos falaram que Dilma 
iria perder. Dizem que se a mulher 
não sabe administrar uma casa, 
como é que uma delas quer conti-
nuar administrando o Brasil? Deu 
tudo errado no primeiro governo, a 
organização da Copa do Mundo foi 
um fracasso, em Castro a construção 
do conjunto Vivace parou e quem 
acreditou no Minha Casa, Minha 
Vida virou sem teto. Novas empre-
sas desistiram de seus projetos, a 
Cargill e a Evonick foram embora, 
o hipermercado Condor faliu, a Cal-
par ficou só com 10 funcionários, 
a Klabin foi abandonada, a Ambev 
de Ponta Grossa virou sucata. A 
venda de carros parou, restaurantes 
e hotéis fecharam, as estradas estão 
vazias. A inflação está tão desenfre-
ada que cunhado Eucrésio contratou 
os serviços de uma gostosa garota 
de programa por 100 reais, mas 
quando terminou o serviço, uma 
hora depois, ela cobrou 150!

Para chegar à previsão, contei 
os carros adesivados em Castro 
com a propaganda dos dois candi-
datos e a maioria tinha adesivo do 
playboy mineiro. Só carrão, é Azera 
preto, é Dodge Journey branco, é 
Toyota Camry, Ranger Rover, aque-
las camionetonas de rico... Já os 
pequenos adesivos da candidata do 
Lula, “Dilma 13 – Mais Mudan-
ças”, só vi em fuscas, chevettes e 
brasílias velhas! Só o povo simples 
vota na Dilma e quem manda na 
política são os formadores de opi-
nião, os burgueses... Minha bola 
de cristal, que não falha nunca, me 
mostrou com clareza o resultado 
da eleição nacional: vai dar Aécio 
presidente, com Dilma em segundo 
lugar! Ah, tenho outra previsão: 
depois da vitória de quarta-feira, 
ninguém segura o Coritiba que será 
campeão brasileiro este ano, com o 
Botafogo de vice...

 * Aos meus 13 leitores uma 
boa votação neste domingo: 
escolham a melhor... 

Aécio presidente!
* Paulo Magalhães

Lembra-se do Tommaso Bus-
cetta? O mafioso italiano preso 
no Brasil e extraditado para a 
Itália fez um acordo de colabora-
ção com a justiça numa operação 
conhecida por “Mãos Limpas”, 
chefiada pelo juiz Giovanni Fal-
cone. Buscetta dedurou todos 
seus comparsas e ainda ajudou a 
comprovar os crimes que come-
tiam. Foram para cadeia diversos 
políticos, juízes, policiais, fun-
cionários públicos, empresários 
e operadores do crime que, na 
verdade, eram nada mais que 
bandidos. A história se repete. 
Hoje, assistimos estarrecidos 
a um doleiro e a um ex-diretor 
da Petrobras contando em deta-
lhes como faziam para desviar 
dinheiro da estatal. O doleiro 
afirma - e não deve ser só da 
boca para fora, porque isso lhe 
tiraria os benefícios do acordo 
de delação premiada - que Lula 
e Dilma sempre souberam do 
assalto. Vai mais a fundo, ao 
afirmar que teria condições de 
mostrar os caminhos do dinheiro 
roubado e como encontrar as 
contas no exterior que seriam 
mantidas pelo PT e políticos 
corruptos. Falcone acreditou no 
Buscetta, um bandido confesso, 
e conseguiu colocar na cadeia 
centenas de corruptos e crimino-
sos. Sérgio Moro, o juiz de Curi-
tiba responsável pela operação 
Lava Jato, acreditou em Youssef 
e no “Paulinho” do Lula, e vai 
colocar na cadeia muitos corrup-
tos estrelados. Caso Dilma se 
eleja e se constate que o doleiro 
fala a verdade, ela será alvo de 
um processo de impeachment. 
O PT está desesperado. Lula 
está desesperado. Dilma está do 
mesmo jeito... 

 Para convencer as pessoas a 
“continuar a mudança”, mas na 
prática não mudarem nada, meu 
amigo Paulo Magalhães argu-

menta que, se uma empresa vai 
bem, é por causa das boas ações 
do governo petista. Ou seja, 
o seu sucesso se deve não ao 
esforço empresarial, à dedicação 
dos funcionários dessa empresa, 
à boa relação comercial que ela 
tem com fornecedores e clientes 
ou à responsabilidade social e 
ambiental que atende. Para ele, 
se uma empresa vai bem é por-
que a Dilma assim permitiu e, 
portanto, devemos reelegê-la. 
Uma ova! Um governo tem a 
obrigação de tornar o ambiente 
de negócios melhor, não de 
piorá-lo. Porém, tenho que con-
cordar que alguns “empresários” 
devem estar realmente muito 
agradecidos ao estilo petista de 
governar. São os donos daquelas 
empreiteiras envolvidos nas fal-
catruas do PT e nas obras finan-
ciadas pelo BNDES em Cuba e 
em outras proto-ditaduras. Há 
também setores que se fortale-
cem com a falência do Estado, 
por razões óbvias. Quer alguns 
exemplos? O da segurança pri-
vada, o da educação privada e 
o da saúde privada. Não dá pra 
esquecer dos bancos, que lucram 
fábulas com o juro mais alto do 
planeta.

 Não sei quem vencerá as elei-
ções neste domingo. Se depender 
do Ibope e do Datafolha, Aécio 
será o futuro presidente, já que 
nas pesquisas feitas um dia antes 
do primeiro turno esses institu-
tos erraram feio e Aécio teve uns 
10% a mais do que teria e Dilma, 
uns 4% a menos que lhe atribu-
íram. Espero que Aécio vença e 
que o Brasil retome o rumo do 
crescimento, tornando o Bolsa 
Família desnecessário, já que 
todo mundo teria condições de 
viver de seu próprio trabalho.

*Paulo Bertolini é
empresário castrense.

Buscetta brasileiro bota
a boca no trombone

*Paulo Bertolini



GREVE ILEGAL
O juiz Edison Macedo Filho ratificou ontem a liminar concedida em 

2013 pelo Tribunal de Justiça para impedir a paralisação de agentes peni-
tenciários no Estado, marcada para esta segunda-feira (29). Ele também 
ampliou os efeitos da decisão anterior caso a categoria entre em greve. 
O magistrado justifica que o anúncio da paralisação é uma "recusa ao 
cumprimento da liminar anteriormente deferida" pelo juiz Rogério Ribas. 
No despacho, pede a intimação pessoal do presidente do Sindarspen 
porque há "evidências de ilegalidade na greve". O magistrado autoriza 
bloqueio de repasse "dos valores descontados mensalmente dos agentes 
penitenciários a título de contribuição sindical" para pagamento da multa 
de R$ 50 mil por dia, imposta ao sindicato da categoria e solidariamente 
a seus dirigentes se a paralisação acontecer.

Sábado, 25 a 27 de outubro de 2014  3

MOBILIZAÇÃO 
Sinceridade? E que nos desculpem os petistas de plantão por aí, 

mas se depender dos castrenses Dilma Rousseff leva outro tombo 
nas urnas locais neste domingo. Isso ficou explícito quando os petis-
tas tentaram, na quinta-feira, realizar de um ato de apoio a Dilma 
nas imediações da Rodoviária Municipal. Chamaram a imprensa, 
divulgaram aos quatro ventos e o que seu viu foram 3, isso mesmo, 
três militantes, distribuindo panfletos da candidata petista às pou-
cas pessoas que transitivam por lá. Um professora e dois rapazes 
fizeram o ‘estardalhaço’ pró Dilma, a quem chamavam de “guer-
reira”. Pelo jeito, guerreira de uma guerra perdida...

POLITICANDO ***Presos da Cadeia de Castro, que fize-
ram greve esta semana, enviaram carta à juíza Erica Watanabe. 
Lida por esposa de preso, dentre as reivindicações – ainda pací-
ficas – solicitam até assistência médica e odontológica. Postura 
não pacífica pode ocorrer num futuro próximo se os presos não 
forem atendidos em outras reivindicações constantes na missiva. 
***Enquanto Aécio Neves se despedia com postura nobre no 
horário eleitoral, a presidente Dilma Rousseff utilizou todo seu 
espaço para atacar a revista Veja. Aliás, a Veja adiantou a distri-
buição de sua última edição, normalmente nas bancas só no fim 
de semana. *** Na edição, a Veja divulga trecho do interrogatório 
do doleiro Alberto Yussef que foi categórico: Dilma e Lula sabiam 
do esquema. *** Dilma, Lula e o PT não gostaram da divulga-
ção antecipada. *** Pesquisas mentirosas continuam dando o que 
falar. ***Na próxima segunda-feira (27) a exemplo da magistra-
tura, o expediente em todas as repartições do Ministério Público 
do Paraná estará suspenso. Também não haverá expediente no dia 
28, em razão do feriado alusivo ao Dia do Funcionário Público. 
*** Boa eleição no domingo...

 PRA REFLETIR *** “Eu vou apoiar o candidato Aécio 
Neves porque me identifico muito com a proposta que ele 
tem para o Brasil”. (Neymar, o melhor jogador brasileiro do 
mundo na atualidade, em vídeo divulgado esta semana na web)

APOSENTADOS QUE DECIDEM
Se depender dos mais de 14 milhões de aposentados bra-

sileiros – cuja maioria engrossou as abstenções verificadas no 
primeiro turno das eleições – o quadro não se repetirá neste 
domingo. É que cresceu na semana a mobilização das entidades 
representativas dos aposentados, principalmente na internet, con-
vocando nossos velhinhos a votar em Aécio no dia 26. E parece 
que a mobilização deu resultado. Os velhinhos, que após os 70 
anos não são obrigados a votar, mesmo não tendo votado no pri-
meiro turno já agendaram encontro com as urnas e votarão contra 
Dilma, contra Lula, e contra o PT. Indignados com o reajuste das 
aposentadorias e pensões em 5,6% e com os 10% de reajuste 
dado por Dilma aos beneficiários do Bolsa Família.

Da assessoria

O Tribunal de Contas do 
Estado do Paraná julgou irre-
gular a prestação de contas de 
convênio entre a Prefeitura de 
Tibagi e a organização da socie-
dade civil de interesse público 
(Oscip) Instituto Corpore para 
o Desenvolvimento da Qualidade 
de Vida e determinou a devolu-
ção de R$ 697.845,24, corrigi-
dos, ao cofre do município.  Os 
envolvidos podem apresentar 
recursos contra a decisão. 

O órgão de controle também 
aplicou cinco multas administra-
tivas, que somam R$ 11.605,14, 
aos gestores do município e da 
entidade no período.  As mul-
tas estão previstas no artigo 87 
da Lei Orgânica do TCE. Além 
dessas sanções, foi aplicada, 
por duas vezes, a multa de 30% 
sobre o dano causado, prevista 
no artigo 89 da Lei Orgânica.

No Relatório de Inspeção, os 
técnicos do Tribunal de Contas 
comprovaram irregularidades na 
aplicação dos R$ 3.971.031,14 
repassados pelo Município à 
Oscip em 2009. O objetivo do 
repasse - sustentado pelo Termo 
de Parceria nº 007/2008 - era 
a promoção da atuação conjunta 
na execução do Programa Saúde 
da Família e no atendimento hos-
pitalar.

Irregularidades
Entre as irregularidades estão 

a terceirização ilegal de mão 
de obra para burlar o concurso 

público - funcionários contratados 
com os recursos repassados eram 
selecionados pelo município, ao 
qual são subordinados; a inefi-
ciência dos serviços prestados 
- equipes de Saúde da Família 
ficaram sem médicos por meses 
e as metas do convênio não foram 
atingidas; e a taxa de operaciona-
lização indevida - repasses eram 
feitos sem que se soubesse a vin-
culação desta receita às suas res-
pectivas despesas.

Outra irregularidade foi a 
incorreta demonstração das 
despesas com provisões - houve 
transferências para contas estra-
nhas às parceria, caracterizando 
desvio de finalidade - e confusão 
patrimonial entre sócios e socie-
dade.  Além disso, ao licitar na 
modalidade concurso, o municí-
pio realizou divulgação por meio 
de jornal de circulação meramente 
regional, ofendendo os princípios 
administrativos da publicidade e 
da competitividade.

Devolução
Diante das apurações da 

Tomada de Contas Extraordi-
nária, o Tribunal determinou a 

devolução dos recursos utilizados 
indevidamente ou cuja aplicação 
na finalidade do convênio não 
ficou comprovada. Os responsá-
veis pela devolução do dinheiro 
são, solidariamente, o Instituto 
Corpore para o Desenvolvimento 
da Qualidade de Vida; a presi-
dente da Oscip, Crys Angelica 
Ulrich; e o prefeito de Tibagi 
que repassou os recursos, Sinval 
Ferreira da Silva (gestão 2009-
2012). 

O valor total a ser devolvido 
é de R$ R$ 697.845,24, cor-
rigidos de acordo com a data 
do último repasse efetuado pela 
entidade, na forma do artigo 
420, parágrafo 1º do Regimento 
Interno do TCE-PR.

Multas
Em função das irregulari-

dades, o TCE aplicou quatro 
multas ao então prefeito Sinval 
Ferreira da Silva, que somam R$ 
8.704,08, e uma a Crys Angé-
lica Ulrich, de R$ 2.901,06.  

Além disso, Sinval e Crys 
Angélica foram condenados tam-
bém ao pagamento, individual-
mente, da multa de 30% do valor 

a ser devolvido corrigido, totali-
zando R$ 209.353,57 cada.  O 
valor exato que deverá regressar 
ao cofre municipal - entre devo-
lução e multas proporcionais - 
será atualizado pela Diretoria de 
Execuções (DEX) do TCE, no 
momento do trânsito em julgado 
do processo.

Determinações
A decisão da Primeira 

Câmara foi embasada na ins-
trução da Diretoria de Análise 
de Transferências (DAT) e em 
parecer do Ministério Público de 
Contas (MPC). Além da devolu-
ção de recursos e multa, o TCE 
determinou que o município de 
Tibagi comprove que tomou 
providências para a realização 
de concurso público para o pro-
vimento dos cargos de médico e 
expediu recomendação à admi-
nistração municipal para que 
observe a legislação em futuros 
processos licitatórios na modali-
dade concurso.  Além disso, Sin-
val, Crys Angélica e o Instituto 
Corpore deverão ter seus nomes 
inscritos no cadastro de inidô-
neos; e os dois primeiros, no 
cadastro de gestores com contas 
julgadas irregulares, ambos man-
tidos pelo TCE.

Adicionalmente, os conse-
lheiros determinaram o encami-
nhamento de cópias do processo 
ao Ministério Público Estadual e 
Federal, para apuração de even-
tual ato de improbidade admi-
nistrativa, e à Câmara Municipal 
de Tibagi, ao Ministério da Jus-
tiça, à Controladoria Geral da 
União, bem como à Secretaria 
da Receita Federal, para a ado-
ção de providências.

Cabem recursos da decisão. 
Os prazos passam a contar a 
partir da publicação do acór-
dão no Diário Eletrônico do 
TCE-PR, veiculado de segunda 
a sexta-feira no site www.tce.
pr.gov.br.

Sinval recebeu mais quatro multas do TCE

Valores          
repassados       
a Oscip       
chegam a 
R$ 3,9 milhões

Divulgação

Ex-prefeito terá que devolver dinheiro
CONVÊNIO IRREGULAR

Castrense vota em 164 urnas domingo 
SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES

Da reDação

Eleitores de todo país volta-
rão às urnas neste domingo (26) 
para definir com quem ficará 
a presidência da República. O 
cargo é disputado pela atual pre-
sidente Dilma Rousseff (PT) que 
no primeiro turno obteve 41,59% 
dos votos, e pelo ex-governador 
de Minas Gerias Aécio Neves 
(PSDB), que ficou com 33,55% 
da votação. Em 13 estados e no 
Distrito Federal também haverá 
segundo turno para escolha de 
governador.

De acordo com a legislação 
eleitoral, o segundo turno ocorre 
quando nenhum dos candidatos 
atinge maioria absoluta dos votos 

válidos na eleição.

Eleitores e votos
O Brasil possui atualmente 

142.467.862 pessoas aptas a 
votar, destas 7.865.950 são do 
Paraná e 51.601 de Castro.

De acordo com dados do Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE), 
na primeira etapa das eleições 
4,4 milhões de pessoas votaram 
em branco, o número corres-
ponde a 3,8% do total de votos 
válidos. Já o número de votos 
nulos chegou a 6,6 milhões, 
valor correspondente a 5,8% do 
total. O número de abstenções 
em todo Brasil ultrapassou os 
27,6 milhões, ou seja, um total 
de 19,3% de eleitores deixaram 

de votar. 
No Paraná 303.275 eleito-

res votaram em branco, somando 
4,64% do eleitorado, e 302.979 
anularam o voto, somando 
4,63% do total. Deixaram de 
votar 18,85% dos eleitores. Ao 
todo 5.929.979 eleitores foram 
às urnas. Em Castro o número 
de abstenções chegou a 17,61% 
do eleitorado. Votaram 82,39% 
dos eleitores.

Preparativos em Castro
Para receber os votos do elei-

torado castrense são preparados 
54 locais de votação, dentre os 
quais 21 ficam na área urbana e 
33 na área rural.

As 164 urnas que serão dis-

tribuídas nesses pontos de vota-
ção foram testadas e lacradas na 
última semana.  As que serão 
usadas na zona urbana começa-
ram a ser instaladas ontem (24), 
e hoje (25) serão encaminhadas 
as do interior do município, cuja 
montagem é feita pelos próprios 
mesários.

Propaganda eleitoral
A chamada propaganda elei-

toral gratuita teve início no rádio 
e na TV no dia 11 de outubro, 
se estendendo até na sexta-feira 
(24) – prazo final também para 
realização de debates com can-
didatos. Hoje (25) é o último dia 
para a propaganda em comícios, 
reuniões públicas e carreatas.

A região dos Campos Gerais 
teve seu representante durante a 
6ª Conferência das Partes (COP 
6) que ocorreu de 13 a 18 deste 
mês, em Moscou, na Rússia. O 
prefeito de São João do Triunfo, 
Marcelo Hauagge Distéfano – 
junto com uma comitiva brasi-
leira formada por também por 
integrantes da Associação dos 
Fumicultores do Brasil (Afubra) 
– defendeu a agricultura fami-
liar e os produtores de tabaco 
durante a Convenção ‘Quadro 
para Controle do Tabaco’.

Na Rússia, a comitiva conse-
guiu a aprovação das propostas 
que contemplam a agricultura 
familiar. Durante a plenária, os 
representantes brasileiros defen-
deram a promoção e diversificação 
da cultura do tabaco e a proteção 
do meio ambiente e da saúde dos 
trabalhadores. A convenção foi 

realizada pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) e envol-
veu delegações de vários países. 
Para o prefeito de São João do 
Triunfo, os agricultores familia-
res têm motivos para comemorar 
o resultado da conferência. “O 
setor vai participar de todas as 

decisões e não haverá nenhuma 
restrição à produção e sim um 
apoio para diversificação e 
aumento da renda", destacou 
Distéfano. O Brasil foi o respon-
sável pelos temas dos artigos 17 
e 18 da Convenção Quadro para 
o Controle do Uso do Tabaco 

(CQCT). Eles tratam da diver-
sificação da produção do tabaco 
e da proteção do meio ambiente 
e da saúde dos trabalhadores. 
As propostas aprovadas fazem 
parte do relatório elaborado pelo 
Grupo de Trabalho da CQCT, 
formado por 35 países. 

Prefeito de São João do Triunfo comemora

Comitiva que representou o Brasil e o Paraná em Moscou

Divulgação

COP 6 EM MOSCOU

“MINHAS OBRAS”
No recado enviado ao Sigi-

loso, através de um jornalista, 
Moacyr deixa claro que não 
quer ser prefeito de Castro, até 
porque prefeito ele continua 
sendo, “já que todas as obras 
que estão hoje acontecendo na 
cidade foram conquistas da 
minha administração”. Longe 
de se preocupar em ser taxado 
de pretensioso pelos adver-
sários políticos, o ex-prefeito 
castrense é frequentemente 
apontado como em perma-
nente campanha para reassu-
mir a cadeira usada hoje pelo 
Doutor. E ninguém aponta um 
nome suficientemente forte 
para peitá-lo em 2016. Por 
ora, Moacyr não é candidato. 
Está dito.

A QUEM INTERESSAR
O ex-prefeito Moacyr Elias 

Fadel Junior enviou recado 
para o Sigiloso na quinta-
feira. Reclamou da insistência 
em ter seu nome ligado a uma 
possível candidatura a prefeito 
novamente em 2016. Segundo 
adinantou, ele nem tem isso 
como prioridade no momento. 
Garante que nem pensa em 
candidatar-se pela terceira 
vez a um mandato de prefeito 
em Castro. “Agora que estou 
resolvendo minha vida pessoal, 
nem tenho tempo para pensar 
nisso.” Não sou candidato a 
nada. Cá, entre nós, pode até 
nem ser, mas seria se um forte 
grupo de apoio lançá-lo ali na 
frente. Ou será que mesmo 
assim, também não? 

E AGORA?
No salão de barbeiro encontraram-se Ronald Cardoso e o ex-

vereador Zilo Aiçar Desuz que um dia foi presidente da Câmara 
de Vereadores de Castro. Conversa vai, conversa vem, e o assunto 
foi eleição municipal de 2016. Perguntado sobre uma possível 
candidatura para suceder Reinaldo na Prefeitura, Ronald não 
escondeu que ele, sim, é o nome da vez. Será mesmo candidato a 
prefeito daqui a dois anos. E se Marcos Bertolini sonhou um dia 
em ter o apoio do Doutor numa caminhada à prefeitura...



LUCIANA WESTPHAL

ESPECIAL PARA O PÁGINA UM

Que o cão é o melhor amigo 
do homem ninguém discute, 
mas há exceções. O grande 
número de cães abandonados 
pelas ruas da cidade, e os ani-
mais que não recebem os devi-
dos cuidados por seus donos, 
que os deixam soltos nas cal-
çadas em frente às residências, 
tem preocupado o castrense. 
Nestas condições, estes ani-
mais se tornam uma ameaça 
para a comunidade. 

Um homem, que prefe-
riu não se identificar, con-
tou a reportagem do Página 
Um que foi atacado por um 
cachorro perto da sua resi-
dência. Um grande susto que 
poderia ter acabado em coisa 
pior. “Eu estava passando tran-
quilamente pela rua, de repente 
o cachorro que estava deitado 
em frente a uma casa, começou 
a latir e partiu para o ataque. 
Sem saber o que fazer, ele 
começou a morder minha perna 
e eu tentei tirar. Já em casa lavei 
o ferimento com água, sabão e 
limpei com álcool”. 

 A vítima, ainda completou, 
que o cachorro só parou após 

uma mulher sair da residência 
chamando a atenção do animal. 
“Graças a Deus ela saiu cor-
rendo e falando para o cachorro 
parar, porém, ela me falou que 
não era responsável por ele”.

Proprietários de animais 
podem responder por processo 
civil e também criminal pelos 
danos que estes podem cau-
sar. A lei chamada Omissão de 
Cautela na Guarda ou Condu-

ção de Animais, corresponde a 
ataques de cães e suas conse-
quências penais. 

Danilo Alberto Brandi, 
advogado, explica que a guarda 
de um animal, na maioria dos 

casos, não é comprovada atra-
vés da posse de documentos, já 
que grande maioria dos cachor-
ros não possuem registros. “A 
lei entende que a posse de um 
determinado animal por alguma 
pessoa possa ser comprovado 
apenas com o depoimento de 
testemunhas ou com a cons-
tatação de que aquele animal 
dorme e recebe comida no 
pátio de alguém”.

O ato de alimentar cães de 
rua faz com que eles determi-
nem um território, pondo em 
risco as pessoas que transitam 
no local. E, o fato de manter 
os animais soltos, fora de casa, 
permite aos animais tomar 
posse de um território maior do 
que a própria casa a rua toda, 
por exemplo, e, consequente-
mente, agredir pessoas e tam-
bém outros animais.

 
Evitando problemas

Como o dono será respon-
sável por qualquer problema 
que o cão possa causar na 
vizinhança, o melhor que se 
tem a fazer é prevenir. Ricardo 
Pereira, adestrador de cachor-

ros, explica que o melhor 
método é que os responsáveis 
adestrem o seu animal para 
que ele possa conviver tranqui-
lamente com outras pessoas. 
“Caso ele seja um cachorro de 
guarda, coloque os avisos exi-
gidos pela lei para que as pes-
soas mantenham-se afastadas 
do local”.

De acordo com a Polí-
cia Militar, caso o problema 
realmente aconteça, a melhor 
maneira é tentar resolver pes-
soalmente com a vítima. “A 
grande maioria dos casos que 
vão parar na Justiça acabam  
parados porque os donos sim-
plesmente fugiram ou não qui-
seram nem ao menos saber o 
que tinha acontecido com a 
pessoa”.

Carteiros sofrem 
O carteiro Osmar Rodrigues 

entrega correspondência em 
Castro há dez anos, e já sofreu 
quatro ataques. “Fui colocar a 
carta na caixinha e o cachorro 
atacou minha mão”, explica. 

Osmar relata que, em alguns 
bairros do município, a exemplo 

do Jardim Arapongas e Prima-
vera, as entregas estão sendo 
extinguidas, pois os profissio-
nais ficam apreensivos para 
fazer o serviço nesses bairros.  

Quando os ataques aconte-
cem, as equipes dos correios 
enviam cartas para que possam 
ser tomadas algumas medi-
das quanto aos animais. “Os 
moradores tem prazo para se 
adequarem, caso isso não acon-
teça, suspendemos a entrega no 
local”, comenta Nelson Alves 
Ribeiro , supervisor operacio-
nal da unidade em Castro. 

Para evitar esse tipo de 
ocorrências, que está em ter-
ceiro lugar no ranking de aci-
dentes de trabalho, os Correios 
recomendam as seguintes 
medidas para as caixas de cor-
respondência; 36 cm de profun-
didade, 27 cm de largura, 16 
cm de altura e abertura de 25 
cm de largura por dois cm de 
altura. A caixa deve estar entre 
1,20 m e 1,60 m do piso.

Conforme pesquisa da Cen-
tral dos Correios, este ano já 
foram registradas 10 ocorrên-
cias.
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Carteiros são os alvos
prediletos dos cães

Castrense 
mostra-se 
preocupado 
com o número 
de cães de rua

Divulgação / Local

Carteiros são os alvos preferidos
ALGUMAS REGIÕES NÃO RECEBEM CORRRESPONDÊNCIA



ENTREVISTA
Aécio e Dilma falam ao P1 
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“Serei o presidente da
ética e da decência”

Aécio Neves, candidato à Presidência da República pela coligação Muda Brasil (45), concedeu 
duas entrevistas exclusivas à reportagem da Associação dos Diários do Interior do Brasil e Central 
de Diários do Interior (ADI-BR/CDI). Na entrevista de primeiro turno, falou de seus planos para a 
retomada do crescimento econômico do país e da urgência das reformas tributária e política. Nessa 
nova conversa, agora voltado para o segundo turno, ele aborda o compromisso com o desenvolvimento 
regional e com o fortalecimento das vocações regionais: “Um compromisso com o crescimento da 
economia, com a geração dos empregos de qualidade”.

Que mudanças devem 
ocorrer em seu discurso, 
agora, no segundo turno?

Aécio Neves - Vamos man-
ter o nosso discurso e a nossa 
campanha. Tenho, desde o iní-
cio da minha jornada, a verdade 
como minha maior companheira. 
Não estou nessa campanha para 
fazer um governo do PSDB ou 
de aliados, mas o governo das 
mudanças que o Brasil espera.  
Não estou nessa para colocar um 
retrato na parede, o do meu avô 
Tancredo Neves já honra muito 
toda a família. Quero ser o pre-
sidente que vai dar prioridade à 
educação, como fiz em Minas, 
que hoje é o Estado com a melhor 
educação fundamental do Brasil. 
O presidente que vai aumentar os 
investimentos e melhorar a gestão 
da saúde. Se eleito, serei o presi-
dente que vai adotar uma Política 
Nacional de Segurança Pública. 
Serei o presidente do emprego, 
que vai retomar o crescimento e 
ter tolerância zero com a inflação. 
Que vai reestatizar a Petrobras, 
retirando-a das garras da organi-
zação criminosa que a tomou de 
assalto – e isso quem diz é a Polí-
cia Federal – e devolvendo-a aos 
brasileiros. Serei o presidente da 
ética e da eficiência.

Como conquistar os 22,1 
milhões de votos de Marina 
Silva e os mais de 38 milhões 
de votos, somados os brancos, 
nulos e as abstenções?

Aécio - Continuando a nossa 
campanha da mesma forma, 
uma campanha propositiva, que 
debata o Brasil e mostre os erros 
do atual governo. E agora, no 
segundo turno, venho recebendo 
apoios sucessivos de forças polí-
ticas que se somam a nós nessa 
caminhada. Recebemos o apoio 
de vários candidatos no primeiro 
turno, entre eles Marina Silva. 
Com a chegada de Marina, dos 
seus valores, da sua história de 
vida, a minha candidatura não é 
mais de um partido político ou 
de uma aliança partidária, como 
disse. É a candidatura que repre-
senta o profundo sentimento de 
mudança que hoje se alastra pela 

sociedade brasileira. O que está 
em jogo é a possibilidade de o 
Brasil reencontrar-se com seu 
próprio futuro. Tive também a 
oportunidade de receber o apoio 
de Renata Campos e dos filhos 
de Eduardo Campos, um gesto 
muito significativo para mim, 
que me causou extrema emoção. 
Sou o representante das forças 
mudancistas. 

O que achou do nível da 
campanha no primeiro turno?

Aécio - Fizemos uma campa-
nha verdadeira, propositiva, como 
faremos até o último dia. A candi-
data Marina sofreu com ataques 
do PT, como sofremos agora, 
como Eduardo já tinha sofrido. 
Na verdade, estamos vendo uma 
candidata desesperada, à beira de 
um ataque de nervos. O PT tenta 
difundir o medo junto à popula-
ção, provavelmente por não ter 
como explicar o pífio desempe-
nho da nossa economia, os pro-
blemas na saúde, na educação, os 
56 mil homicídios anuais no país, 
e a organização criminosa que 
tomou conta da Petrobras, como 
diz a Polícia Federal. 

Na primeira etapa das 
eleições gerais de 2014, sua 
adversária, Dilma Rousseff, 
chegou a cair nas pesquisas, 
mas se recuperou. Isso preo-
cupa?

Aécio - No primeiro turno 
das eleições, venceu o voto pela 
mudança, mesmo com o PT 
fazendo a campanha mais suja da 
nossa história. Para cada mentira 
dita por eles, responderemos com 
dez verdades. E continuaremos 
debatendo o Brasil, apresentando 
as nossas propostas. O que está 
em jogo não é uma eleição. É a 
chance de fazermos um governo 
transformador. Quero ser pre-
sidente da República porque 
posso fazer um governo em que 
ética e eficiência andem juntas, 
que tenha uma Política Nacional 
de Segurança Pública, fazendo 
o Brasil voltar a crescer, aumen-
tando os empregos de qualidade e 
combatendo a inflação. Foi assim 
que fiz com que Minas Gerais, 

que governei por oito anos, tenha 
a melhor educação fundamental 
do Brasil e a melhor saúde do 
Sudeste.

Qual, entre os estados em 
que sua candidatura foi derro-
tada (1º turno), houve maior 
surpresa ou maior frustração? 
Por quê?

Aécio - Ficamos muito felizes 
com o resultado da eleição no pri-
meiro turno. O que reafirmo é a 
confiança de que temos o melhor 
projeto para o país, discutido 
intensamente com a sociedade. 
Ganhamos em muitos estados 
e acredito que vamos ganhar 
no Brasil. A palavra que mais 
tenho ouvido nas minhas últimas 
andanças por aí é libertação, as 
pessoas querem se ver libertas 
das amarras de um governo que 
não respeita a democracia e está 
levando o Brasil à pior equação 
econômica das últimas décadas. 
Vemos também uma falta gravís-
sima de compromisso com aquilo 
que deveria ser essencial, mas 
para o PT não é: compromisso 
com valores, princípios.   

Se eleito, qual a sua prio-
ridade para cada uma das 
regiões?

Aécio - Como disse, serei o 
presidente da integração nacional, 
da união dos brasileiros. E temos 
um compromisso já destacado 
com o desenvolvimento regional, 
com o fortalecimento das vocações 
regionais, das potencialidades do 
Norte, do Nordeste, do Centro-
Oeste, do Sudeste e do Sul. Um 
compromisso com o crescimento 
da economia, com a geração dos 
empregos de qualidade, o for-
talecimento do agronegócio, o 
aumento dos investimentos, tudo 
inserido em uma lógica de desen-
volvimento sustentável. Mas venho 
sempre dizendo que a educação 
será a prioridade maior em nosso 
governo, e isso vale para todas as 
regiões. Proporemos, inclusive, a 
regionalização dos currículos do 
ensino médio para que os jovens 
fiquem mais interessados e vejam 
correspondência entre o que 
aprendem e o dia a dia deles.

Marcelo Fernandes

* Por Andréa Leonora e Nícola Martins - A íntegra desta entrevista está disponível no site www.centraldediarios.com.br - Entrevista exclusiva disponibilizada para publicação em 135 diários que formam a rede 
Associação dos Diários do Interior (ADI Brasil) e Central de Diários do Interior (CDI), somando 4 milhões de exemplares/dia e com potencial para atingir 20 milhões de leitores. A força do interior na integração editorial. 

“A Educação será nossa 
prioridade nacional”

Dilma Rousseff, presidente da República e candidata à reeleição pela coligação Com a Força do 
Povo (13), respondeu a duas entrevistas exclusivas realizadas pela Associação deDiários do Interior 
do Brasil e Central de Diários do Interior (ADI-BR/CDI). No primeiro turno, chamou a atenção para 
o “relacionamento republicano” que manteve com estados e municípios, e comemorou a retirada do 
Brasil do mapa mundial da fome. Na entrevista que está sendo publicada hoje, feita para o segundo 
turno, fala da importância que a Educação terá no caso de um segundo mandato. “A Educação estará 
no centro de tudo, da creche à pós-graduação”, afirma.

Que mudanças devem ocor-
rer em seu discurso, agora, no 
segundo turno?

Dilma Rousseff - Há dois pro-
jetos em disputa nessas eleições, 
dois projetos que são muito distintos 
e já foram testados na prática. Dois 
projetos com rumos, prioridades e 
compromissos bem distintos. Isso é 
algo que está ficando cada vez mais 
claro para o eleitor. Por exemplo, a 
maneira como foram enfrentadas as 
crises. Os governos tucanos sempre 
enfrentaram as crises com políticas 
econômicas ortodoxas e recessivas, 
cortando investimentos, empre-
gos,  políticas sociais e salários e 
elevando fortemente os juros. Nós 
seguimos um caminho completa-
mente diferente para enfrentar uma 
crise muito mais séria: defendemos 
o emprego e os salários, mantive-
mos as políticas sociais, desonera-
mos diversos produtos, reduzimos 
os juros dos bancos públicos, esti-
mulamos o consumo. Resultado: 
a inflação média anual dos gover-
nos Lula e meu ficou em 5,9%, 
enquanto a dos governos tucanos foi 
de 9,2%. O índice de desemprego 
em 2002 chegou a 11,7%, hoje é 
de 5%, o menor da história. Nos 
governos tucanos, os salários pouco 
valiam. Nós valorizamos os salários. 
O mínimo cresceu 71% acima da 
inflação.

Como conquistar os 22,1 
milhões de votos de Marina 
Silva e os mais de 38 milhões 
de votos, somados os brancos, 
nulos e as abstenções?

Dilma - Os brasileiros ama-
dureceram bastante em quase três 
décadas de democracia. Os eleito-
res, inclusive os que votaram em 
candidatos que não foram para o 
segundo turno, escolherão o que 
é melhor para o Brasil e para 
eles próprios levando em conta 
sua experiência e seus interesses. 
Estou trabalhando duro para con-
quistar cada voto e extremamente 
feliz com a energia muito positiva 
que venho recebendo em todos os 
estados do Brasil. 

O que achou do nível da 
campanha no primeiro turno? 
E o que espera para o segundo 

turno?
Dilma - Tivemos uma disputa 

intensa, com alguns picos de ten-
são, mas tudo dentro do embate 
democrático. Neste segundo turno, 
infelizmente meu adversário deci-
diu apelar para agressões. Tive de 
me defender, mas sem revidar no 
mesmo nível. Engraçado é que ele 
ofende e depois reclama na tele-
visão e no rádio que está sendo 
agredido. 

No final da primeira etapa 
das eleições gerais de 2014, 
seu adversário, Aécio Neves, 
apresentou ritmo de cresci-
mento. Isso preocupa?

Dilma - Eu sigo o meu cami-
nho, levando a nossa mensagem, 
mostrando que nós mudamos o 
país e vamos mudar muito mais. 
No mandato atual, nós não só rea-
lizamos o que prometemos na cam-
panha de 2010 como fomos além, 
criando novas ações e programas. 
Por exemplo, o Pronatec. Já temos 
mais de 8 milhões de matrículas 
em cursos de formação e qualifi-
cação profissional. Se for reeleita, 
serão mais 12 milhões de vagas 
nos próximos anos. Isso ajuda o 
trabalhador a se qualificar e a con-
quistar melhores salários, e con-
tribui para elevar a produtividade 
da nossa economia. Nós não haví-
amos prometido em 2010 criar o 
Mais Médicos. E criamos, contra-
tando mais de 14 mil profissionais, 
que dão atendimento a 50 milhões 
de pessoas que antes não tinham 
acesso a serviços médicos bási-
cos. Tampouco havíamos falado no 
Ciência sem Fronteiras, que hoje 
leva mais de 100 mil jovens ao 
exterior, para estudar nas melhores 
universidades do mundo.

Qual, entre os estados em 
que sua candidatura foi derro-
tada (1º turno), houve maior 
surpresa ou maior frustração? 
Por quê? E o que será feito 
para reverter o resultado?

Dilma - Minha candidatura 
foi a vencedora em 15 Estados. 
Em boa parte dos estados em que 
não venci, tive uma boa votação, 
ficando próxima do primeiro colo-
cado. Estou confiante de que no 

segundo turno ela vai subir ainda 
mais. Sinto as pessoas cheias de 
energia, muito mobilizadas e con-
fiantes na vitória. Para mim, isso 
é motivo de uma alegria imensa. 
Nosso povo sabe que a vida dele 
mudou muito nos últimos 12 anos. 
E quer mudar mais, o que é muito 
bom, porque a gente sempre deve 
querer mais.

Se eleita, qual a sua priori-
dade para cada uma das regi-
ões?

Dilma - Antes de entrar neste 
item, gostaria de dizer: a Educação 
será nossa prioridade nacional, ou 
seja, das cinco regiões. A Educação 
estará no centro de tudo, da creche 
à pós-graduação. Em relação às 
regiões, vou falar de pelo menos 
uma ação em cada uma.

No caso do Norte, vamos 
fomentar ainda mais as atividades 
produtivas sustentáveis, fortalecer 
indústrias limpas, especialmente 
as que agreguem valor às matérias 
primas da região e intensificar o 
combate ao desmatamento. Desde 
2004, já reduzimos a área de der-
rubada de floresta em 80%. No 
ano que vem vamos passar a utili-
zar tecnologia que permite a detec-
ção de desmatamento a partir de 
5 hectares (até agora, eram 25), 
facilitando a interrupção. 

Nordeste – Nossas prioridades 
são concluir as obras da Ferrovia 
Transnordestina e de Integração do 
Rio São Francisco com as Bacias 
Hidrográficas do Nordeste (...).

Centro Oeste – Será a conclu-
são da Ferrovia Norte-Sul, iniciada 
em 1986, mas que tinha, até 2002, 
pouco mais de 200 km concluídos. 
No novo mandato vamos completar 
a obra, de 4 mil km de extensão, que 
atravessa o Centro-Oeste, mas liga 
as cinco regiões do país, do Mara-
nhão ao Rio Grande do Sul (...)

Sudeste – Manteremos for-
tes investimentos em mobilidade 
urbana, concluindo as obras em 
andamento sobretudo nas capitais 
e dando início a várias outras (...).

Sul – Uma das principais ações 
será o investimento pesado em 
infraestrutura logística, isto é, em 
sistemas, vias, terminais e meios 
de transportes (...).

Ichiro Guerra
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Da assessoria

Tibagi - Tibagi foi a cidade 
escolhida nesta sexta-feira (24) 
para o lançamento do livro 
“1963 - O Paraná em chamas”, 
de autoria do geógrafo José Luiz 
Alves Nunes. O livro traz a histó-
ria de um incêndio florestal que 
ocorreu há cinquenta anos no 
Paraná. Foram três anos de tra-
balho que incluiu pesquisas em 
mais de 1000 documentos, entre 
periódicos, estudos acadêmicos, 

arquivos eletrônicos, relatórios 
governamentais além de entrevis-
tas com jornalistas, profissionais 
agrônomos da época e integran-
tes da Defesa Civil do Paraná.

O resultado é um livro com 
204 páginas, 76 ilustrações, 
além de gráficos, tabelas e um 
encarte especial, com áreas atin-
gidas pelos incêndios e outras 
informações correlatas. Nunes 
conta que a ideia nasceu de 
uma fotografia do engenheiro 
agrônomo Armínio Kaiser, que 
atuava no Instituto Brasileiro do 
Café (IBC) à época. Nela, crian-
ças enfileiradas na beira de uma 
estrada, próxima a Munhoz de 
Melo e Astorga rezavam para 
que Deus mandasse a benção 
das chuvas.

Tibagi, na ocasião, transfor-
mou-se numa central de queima-

dos, recebendo no Hospital Luiza 
Borba Carneiro pacientes de 
todo o Paraná, vítima de queima-
duras. “O tema é importante, já 
que dois milhões de hectares de 
florestas, plantações e pastagens 
foram destruídas configurando 
no maior incêndio florestal por 
área devastada em todo mundo 
até hoje. O número de vítimas é 
inconclusivo, mas seguramente 
superou uma centena de pes-
soas”, ressalta.

Este é o segundo livro do 
autor, que escreveu "Londrina! 
Cidade de braços abertos – o 
olhar de um pé vermelho da 
segunda geração” que contou 
com 152 páginas, 71 fotos e 
nove ilustrações. Nele o leitor 
teve a oportunidade de conhecer 
fatos que recuperam a história de 
Londrina.Maior incêndio florestal do Paraná aconteceu há mais de cinquenta anos

Três anos de 
trabalho que 
incluiu pesquisa 
de mais de mil 
documentos

Divulgação

Livro conta incêndio florestal no PR 
LANÇAMENTO EM TIBAGI

Palmeira - Até sexta-feira 
(31) estará aberta ao público 
a exposição ‘Rio Tibagi: Nas 
Águas da História’, no hall de 
entrada do Cine Teatro Muni-
cipal.  São 60 fotos produzidas 
ao longo de dois anos da expe-
dição que percorreu todos os 
municípios que margeiam o rio 
Tibagi. Palmeira, na região dos 
Campos Gerais, foi o ponto de 
partida da viagem em novembro 
de 2012 e hoje recebe a mostra 
para apreciação do público

O objetivo do projeto é res-
gatar a história da ocupação, 
a importância socioeconômica, 
ambiental e cultural do rio 
como também levantar dados 
importantes sobre a fauna e a 
flora que permeiam as margens 

do Tibagi. A exposição estreou 
em maio em Ponta Grossa e 
em junho passou por Londrina 
e ainda vai percorrer diversas 
cidades do Paraná.

Em Palmeira, a exposição 
acontece em parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura 
e Esporte, e segundo Nelson 
Lopes, diretor do departa-
mento de cultura, é importante 
que os Palmeirenses visitem 
a mostra para que possam 
entender um pouco mais sobre 
a importância socioeconômica 
do rio. “É importante conhe-
cer um pouco mais sobre o rio, 
pois sua nascente é em Pal-
meira, além de ser o segundo 
maior em extensão do Paraná,” 
explicou Nelson. 

Exposição sobre o Rio 
Tibagi pode ser visitada

Nascente do Rio Tibagi, em Palmeira

Divulgação

Jaguariaíva - Após muito 
empenho em busca de recur-
sos, culminando com a libera-
ção de verba no valor de R$ 
541.803,30 e realização de 
licitação, finalmente teve início 
os trabalhos para execução da 
obra de recuperação do prédio 
da Casa da Cultura ‘Dr. João 
Batista da Cruz’. Por ser um 
prédio histórico, datado de 
1918 e tombado pelo Patri-
mônio Histórico e Artístico do 
Paraná, os trabalhos são de 
restauro, seguindo projeto e as 
orientações técnicas especifi-
cadas para tanto.

Essa é uma das obras 
mais aguardadas pela popu-
lação jaguariaivense, desde 
2006, quando ocorreram os 
primeiros desmoronamentos. 
Primeiro foi o telhado que 
caiu, fazendo com que as chu-
vas danificassem toda a parte 
interna do prédio que já abri-
gou importantes instituições 
públicas do município, como 
a própria Prefeitura e Câmara 
de Vereadores.  Em seguida, 
com o passar do tempo, além 
do telhado, o forro, escadas e 
paredes foram caindo aos pou-
cos, transformando em ruínas 
o importante prédio histórico. 
Oito anos depois, com verba 
conquistada e liberada, teve 
início a obra. 

Localizada em amplo ter-
reno de esquina na Cidade 
Alta de Jaguariaíva, o edifício 
da Casa da Cultura possui 
dois pavimentos, com planta 
quadrada, fachadas moduladas 
por pilastras, tendo na fachada 
principal a inscrição da data de 
sua construção.  De acordo com 
o projeto inicial de restauro, o 
pavimento térreo contará com 
hall de entrada, sala de reuni-
ões, de exposições, adminis-
trativa, três banheiros, sendo 
um com acessibilidade, copa e 
recepção. No pavimento supe-
rior, duas salas, biblioteca e 
área de circulação. No projeto, 
também, instalações elétrica e 
hidráulica e pintura interna e 
externa na cor original.

Hoje, com tapumes coloca-
dos e operários trabalhando no 
restauro para a recuperação da 
Casa da Cultura, quem passar 
pela em frente daquela histó-
rica construção terá a certeza 
de que em breve será devolvido 
àquele importante e imponente 
prédio o respeito e o destaque 
que ele merece. 

A empresa responsável 
pela obra de restauração é a L. 
Fujita de Almeida Construção 
Civil Ltda. Os recursos para a 
obra são oriundas do Ministé-
rio da Cultura, com contrapar-
tida de mais de R$ 40 mil do 
município.

Prédio 
histórico passa 
por obras de 
restauro

Carambeí - Devido ao 
sucesso da primeira edição 
do projeto Tardes Temáticas, 
lançado no mês de agosto, a 
Associação Parque Histórico de 
Carambeí (APHC) realizará, no 
dia 1º de novembro, uma tarde 
dedicada ao Pop Rock Nacio-
nal. A segunda edição das Tar-
des Temáticas, idealizadas pela 
APHC, com o tema “Festival Pop 
Rock Nacional” tem o intuito de 
conhecer os talentos artísticos da 
região, por meio de apresenta-
ções realizadas no Parque Histó-
rico de Carambeí. 

O projeto da Associação Par-
que Histórico, Tardes Temáticas 
tem por finalidade proporcionar 
o intercâmbio musical, incentivar 
o desenvolvimento e o fortaleci-
mento da cultura na região dos 
Campos Gerais, por meio de 
apresentações de diversos estilos 
musicais.

Para participar das Tardes 
Temáticas – Festival Pop Rock 
Nacional os interessados encon-
tram a ficha de inscrição no site 
do Parque Histórico de Carambeí 
(www.aphc.com.br). A inscrição 
de bandas e solistas é gratuita e 

poderão ser feitas até o dia 29 
de outubro. Outras informações 
pelo e-mail anapaula@aphc.
com.br. 

Parque Histórico de Carambeí irá 
sediar festival pop rock nacional

TARDES TEMÁTICAS

SERVIÇO

A ‘Tarde Temática – 
Festival Pop Rock Nacional’ 
será realizada no Parque 
Histórico de Carambeí, 
no dia 1º de novembro, 
a partir das 16h30. Para 
assistir as apresentações a 
entrada é franca.

Palmeira - Com salários de 
R$ 775,52 a R$ 2.816,00 a 
Autarquia do Regime Próprio de 
Previdência Social de Palmeira, 
Paraná, anuncia a abertura do 
concurso público 001/2014, 
voltado ao provimento de quatro 
vagas imediatas e formação de 
cadastros de reserva.

Os postos de trabalho ime-
diatos são para Auxiliar de Servi-
ços Gerais, Advogado, Contador 
e Médico Perito, enquanto a 
reserva técnica destina-se a Téc-
nico Administrativo e Assistente 
Social, todos para contratos em 
regime estatutário e jornadas de 
4 horas semanais (para o cargo 
de médico), 20 horas semanais 
(para o cargo de advogado e 40h 
semanais para os demais cargos.

Podem concorrer profissio-
nais com formação em níveis 
médio e superior que realizem 
inscrição das 8h do dia 20 de 
outubro de 2014 às 23h de 3 
de novembro de 2014 pelo site 
www.iprocade.com.br, com taxas 
de R$ 50,00, R$ 70,00 e R$ 
100,00.

Com organização do Instituto 
de Promoção de Capacitação e 
Desenvolvimento (Iprocade) será 
realizada na data provável de 16 
de novembro de 2014, prova de 
conhecimentos eliminatórios e 
classificatórios.

O prazo de validade do con-
curso é de dois anos e pode ser 
prorrogado. Para mais detalhes 
consulte o edital disponível no 
site www.iprocade.com.br.

Palmeira tem primeiro 
concurso público do ano

Ipiranga - Nessa sexta--feira 
(24) aconteceu mais uma ação do 
Outubro Rosa na praça Central 
de Ipiranga. Durante todo o dia 
a Prefeitura de Ipiranga, em con-
junto com Secretaria de Saúde e 
Secretária de Esportes, realizou 
uma série de atividades para as 
mulheres que por ali passaram. A 
psicóloga Fernanda Fróes expôs 
pinturas de seus pacientes, além 
de disponibilizar material de 
desenho e artesanato para quem 
quisesse se distrair e fazer uma 
atividade diferente. Alunos do 
curso técnico de enfermagem, 
da Escola Rescuer de Ponta 
Grossa auxiliaram e ajudaram a 
aferir pressão e glicemia. “Eles 
também orientaram as mulheres 
acima de 50 anos - ou as que já 
tiveram histórico de câncer de 
mama na família - a procurar um 
médico, aproveitando para dar o 
encaminhamento necessário para 

a mamografia”, conta a enfer-
meira do Município Erica.

Já os acadêmicos de psico-
logia, da Faculdade Santana, 
atenderam e ouviram quem bus-
cou atendimento individual. A 
Secretaria de Esportes, por sua 
vez, realizou avaliação bioimpe-

dância, que é mais detalhada. A 
professora Caroline Emunuelle 
Dalazoana, depois de avaliar as 
mulheres que tinham interesse em 
saber mais sobre o próprio corpo 
e necessidades, apresentou dicas 
para levar uma vida mais saudá-
vel, cuidando do corpo.

Outubro Rosa cuida da
saúde da mulher de Ipiranga

Atividades aconteceram na praça Central ontem

Divulgação

Ipiranga - Desde janeiro 
de 2014 o projeto Capoeira em 
Ipiranga está atendendo vários 
jovens que querem praticar o 
esporte gratuitamente. Essa é 
mais uma parceria da Prefeitura 
Municipal de Ipiranga, desta vez, 
com o grupo Muzenza. O muni-
cípio sediou  no último fim de 
semana um evento de troca de 
graduação e batizado de novos 
praticantes, trazendo vários 
monitores e graduados de fora 
até o município. Os pais dos 
alunos foram conferir de perto o 
momento. Entre os cerca de 30 
capoeiristas, alguns receberam 
outro grau e outros foram bati-
zados, como final de iniciação 
no esporte. “O pessoal sempre 
se empenhou muito na capoeira 

aqui em Ipiranga, pois todos que 
ali treinam fazem por amor a esta 
arte que encanta o mundo” conta 
o monitor Faísca.

A Secretaria de Esportes vê 
na capoeira um maneira de formar 
cidadão, conforme fala o secretá-
rio. “Nós estamos demonstrando 
que temos talentos a ser lapida-
dos, além de tudo a capoeira é um 
incentivo a levar uma vida mais 
saudável, me sinto orgulhoso de 
fazer parte desse esporte e tomara 
que ele se difunda cada vez mais”, 
diz o secretario de Esportes João 
Carlos Gualdezi.

O evento aconteceu pela pri-
meira vez em Ipiranga, gelramente 
acontecia em Ponta Grossa. “Foi 
um grande acontecimento em 
minha vida e com uma enorme 

ajuda da prefeitura de Ipiranga e 
dos comerciantes foi um batizado 
(iniciação na capoeira) e troca de 
cordas ( troca de grau ) com a 
presença de vários capoeiristas e 
profissionais da arte com o pes-
soal de Blumenal SC de Fran-
cisco Beltrão, Curitiba, Pinhais, 
Teixeira Soares, Ponta Grossa e 
da equipe do mestre Polaco”

Ipiranguense é destaque 
na capoeira

Andrei Tramontin mais conhe-
cido como “Ligeirinho” é ipiran-
guense , tem 15 anos de idade e 
pratica capoeira há oito anos e já 
conseguiu seis graduações como 
capoeirista. Embora bastante 
jovem, Andrei já tem um currículo 
bem invejável por muitos atletas.

Capoeira realiza primeira
troca de grau em Ipiranga
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DA ASSESSORIA

A receita nominal do setor de 
serviços no Paraná avançou 7% de 
janeiro a agosto de 2014. No Bra-
sil, a expansão foi de 6,7%, segundo 
a Pesquisa Mensal de Serviços, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), divulgada nesta 
quarta-feira (22). O levantamento 
abrange o segmento empresarial não 
financeiro, excluindo-se os setores 
da saúde, educação, administração 
pública e aluguel.

O desempenho regional foi puxado 
pelas atividades de serviços profissio-
nais, administrativos e complementa-

res (11,6%), serviços prestados às 
famílias (9,6%), serviços de informa-
ção e comunicação (7,6%) e serviços 
de transportes e correio (4,5%).

Em agosto de 2014, comparado 
ao mesmo mês de 2013, a expansão 
dos serviços no Paraná foi de 3,1%, 
ante o crescimento nacional de 4,5%. 
As principais contribuições positivas 
vieram das atividades de serviços 
profissionais, administrativos e com-
plementares (12,8%), serviços pres-
tados às famílias (9,1%) e serviços de 
informação e comunicação (6,2%).

Doze meses
No acumulado em doze meses, 

encerrados em agosto de 2014, 
o setor de serviços paranaense 
ampliou 7,1%, diante evolução 
de 7,4% para o País. As ativida-
des que se destacaram nesse tipo 
de comparação foram os serviços 
profissionais, administrativos e 
complementares (10,3%), serviços 
prestados à família (10,1%), ser-
viços de informação e comunicação 
(7,4%) e serviços de transportes e 
correio (5,2%). 

Para a economista Suryane 
Nabhem Kalluf, do Instituto Para-
naense de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (Ipardes), o Paraná 
manteve a tendência de cresci-
mento da receita do setor de servi-
ços, mesmo diante de um ambiente 
econômico nacional desfavorá-
vel. “No Estado, essa tendência é 
ancorada no dinamismo da massa 

de salários, nos impactos das 
obras de infraestrutura realizadas 
pelo governo estadual e a influên-

cia da maturação dos investimentos 
do Programa Paraná Competitivo”, 
diz a economista.

Atividades que se destacaram foram os serviços profissionais

Desempenho regional foi puxado pelas 
atividades de serviços profissionais

 Rodrigo Czekalski/Rodonorte

IBGE mostra expansão de 7%RECEITA DE SERVIÇOS NO PARANÁ

'Outubro Rosa' conta com atividades 
LUCIANA WESTPHAL

ESPECIAL PARA O PÁGINA UM

O mês de outubro está acabando, 
porém as atividades que acontecem 
no mês, que é marcado pela cons-
cientização sobre a prevenção do 
câncer de mama continuam. 

Buscando contribuir para a saúde 
da sociedade, em parceria com a 
Rede Feminina de Combate ao Cân-
cer, a Câmara da Mulher -juntamente 
com o Serviço Nacional de Aprendi-
zagem Comercial (SENAC) e a Aca-
demia Evolution Fitness- realizam na 
manhã deste sábado (25) uma cami-
nhada no Parque Lacustre. 

Os profissionais estarão no local 
das 7 às 10 horas oferecendo alon-
gamentos, exames de taxa de glicose 
e medindo a pressão da comunidade 
gratuitamento. Após as atividades 
será realizado um lanche com suco, 

bolacha e frutas. 
Já na parte da tarde a programa-

ção continua na academia Evolution. 
A partir das 13 horas os professo-
res estarão realizando aulões com 
apresentações de novos mixes e 
logo após, às 15h30, acontecerá a 
entrega oficial das 100 latas de sus-
tagem arrecadas durante todo o mês 
pelos professores e alunos, para a 
Rede Feminina. “Fizemos uma cam-
panha durante o mês de outubro para 
podermos colaborar com a alimenta-
ção das crianças que passam pela 
quimioterapia e usam a sustagem 
para melhor fortalecimento”, explica 
Luciane Vaion Laskawski, proprietá-
ria do estabelecimento.

Troco solidário
A Câmara da Mulher está rea-

lizando no final do mês de outubro 
e durante o mês de novembro a 

campanha ‘Cai-
xinhas’, para 
arrecadar tro-
cos que serão 
doados para a 
Rede Feminina 
de Combate ao 
Câncer. 

Em par-
ceira com 
algumas lojas 
do comércio 
castrense, foram 
distribuídas 65 cai-
xas para as pessoas poderem 
depositar o ‘troco’. “É importante a 
conscientização e a colaboração das 
pessoas, às vezes uma quantia sig-
nificativa minha, juntando com a de 
alguém se torna um valor grande que 
pode ser utilizado para ajudar o pró-
ximo”, destaca Laura Morais, presi-
dente da Câmara. 

 Palmeira - A Câmara Municipal 
de Palmeira realizou na quinta-feira 
(23), sessão extraordinária que con-
tou com a presença de todos os vere-
adores que apreciaram dois projetos 
de lei de desapropriação de terrenos 
que serão utilizados para a construção 
de duas Unidades Básicas de Saúde e 
um projeto de resolução que organiza 
a estrutura de servidores da Câmara 
em categorias.

Duas desapropriações foram auto-
rizadas pelos vereadores, uma delas 
autoriza o Poder Executivo a adquirir, 
por meio de desapropriação, uma área 
de 842,80 m², situada na localidade 
de Guarauninha para a construção 
de uma Unidade Básica de Saúde, 
como também, na localidade de Quei-
madas para a mesma finalidade. Os 
projetos foram votados em Sessão 
Extraordinária devido a urgência de 
aprovação para inicio das obras, para 

que o município não perca recursos 
federais. Já o projeto de resolução faz 
a adequação de categorias funcionais 
da Casa.

A próxima sessão ordinária acon-

tece na segunda-feira (28) e na terça-
feira (28). Acompanhando o decreto 
municipal que antecipa o Dia do Fun-
cionário Público, a Câmara Municipal 
não terá expediente. 

Vereadores aprovam duas desapropriações

Sessão da Câmara, em Palmeira

'Outubro Rosa' conta com atividades 
campanha ‘Cai-
xinhas’, para 
arrecadar tro-
cos que serão 
doados para a 
Rede Feminina 
de Combate ao 
Câncer. 

Em par-
ceira com 
algumas lojas 
do comércio 
castrense, foram 

LUCIANA WESTPHAL

ESPECIAL PARA O PÁGINA UM

A panificação brasileira comemorou 
na última semana, o Dia Mundial do 
Pão. A data celebrada desde o ano de 
2000, foi criada para valorizar o pro-
duto mais popular nas mesas e lembrar 
de sua importância na alimentação diária 
e sua versatilidade no preparo de inúme-
ras receitas. É um bom momento tam-
bém para lembrar que o pão é um dos 
alimentos mais antigos da humanidade!

No Brasil, a história do pão é um 
pouco mais curta, assim como a histó-
ria do país. Aqui o alimento foi trazido 
durante o século XIX no navio de Dona 
Maria I e Dom João VI e, devido os 
padeiros que acrescentavam mais gor-
dura e açúcar, o pão ficou conhecido 
como pão francês. 

O empresário conhecido como 
Titico, proprietário da panificadora mais 
antiga de Castro -Florença, hoje com 32 
anos- desabafa e afirma que à medida 

que a população tem mais aparelhos 
telefônicos, o consumo do pão cai. “Eu 
distribuo pães em algumas mercearias 
da periferia, que pedem cerca de 180 
pães por semana, porém, vendem 600 
reais de crédito nesse mesmo período. 

Ou seja, a população está deixando de 
comer para poder usar o celular”.   

Pedro Teles, proprietário da Panitel 
que completa seus 24 anos, conta que 
os funcionários produzem cerca de 6 mil 
pães por dia, porém, a cada ano e até 
mesmo em menos tempo, essa produção 
recebe um valor diferente devido a infla-
ção dos produtos usados na receita do 
alimento. “O gasto com esses produtos 
com  mão de obra dos funcionários, com 
a água, são bastante grande, por isso a 
cada ano temos uma mudança”, explica. 

Pedro, explica também, que o preço 
que a comunidade pagava no pão em 
alguns anos atrás seria difícil voltar a 
existir. “Temos custo com energia, mão 
de obra, embalagens, a receita, tudo tem 
inflação. Não digo que seria impossível, 
mas o Brasil é um dos países que tem 
o imposto mais caro do mundo, então 
senão houver um reajuste em tudo isso, 
o que acho muito difícil, o preço que a 
comunidade costumava ter, não voltará 
mais”, finaliza.

O 'pão' nosso de cada dia, fez aniversário

Pedro Teles diz que a produção de pães 
tem a cada ano um preço diferenciado

Divulgação
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DA REDAÇÃO

Rumo a semifinal do Cam-
peonato Paranaense de Futsal 
- Série Prata, o Caramuru/MM 
se prepara para enfrentar a tra-
dicional equipe de Matelândia. 
A partida está marcada para o 
dia 1º de novembro (sábado), as 
20h30, no ginásio municipal de 
Matelândia. Em seguida a equipe 
castrense enfrenta o Unifil/Assai 
Futsal. Essa partida será em Cas-
tro, no dia oito do próximo mês, 
no Ginásio de Esportes Padre 
José Pagnacco, as 20h30.

Para o dia 22 de novembro 
está marcada a semifinal do cam-
peonato. Se vencer ou empatar 
em uma das próximas partidas e 
garantir apenas mais um ponto, 
o Caramuru/MM estará auto-
maticamente classificado para a 
disputa, o adversário vai depen-
der do vencedor da outra chave, 
onde ainda disputam Itaipulân-
dia, Rebouças, Dois Vizinhos e 

São José dos Pinhais.

Caramuru X Matelândia
Ao longo da competição 

Caramuru/MM e Matelândia 
Futsal já se enfrentaram em 
outras três partidas. Na primeira 
delas a equipe castrense perdeu 
pelo placar de 5 a 4, no segundo 
o time também começou per-
dendo, mas com o apoio da 
torcida e com o esforço coletivo 
da equipe conseguiu reverter e 
acabou vencendo por 7 a 5. Na 
última - realizada recentemente 
em 11 de outubro, Caramuru 
venceu Matelândia por 7 a 2.

Seis pontos 
distanciam o 
Caramuru / 
MM frente ao 
Dois Vizinhos

Caramuru/MM tem duas partidas 
ANTES DA SEMIFINAL DO PARANAENSE DE FUTSAL

PRÓXIMOS JOGOS ANTES DA SEMIFINAL

6.ª Rodada - 25 de outubro (sábado)
Itaipulândia – Ginásio Irineu Luiz Friedrich – 20h30
Jogo 1431 Grupo "B" Itaipulândia Futsal X Aneflex/Rebou-
ças/Arefus

4.ª Rodada – 1º de novembro (sábado)
Matelândia - Municipal De Matelândia - 20h30
Jogo 1420 Grupo "A" Matelândia Futsal 
X Caramuru Futsal/Lojas MM
Rebouças – Ginásio de Esportes Camilão – 20h30
Jogo 1422 Grupo "B" Aneflex/Rebouças/Arefus 
X Concrevalle/Dois Vizinhos Futsal
Itaipulândia – Ginásio Irineu Luiz Friedrich – 20h30
Jogo 1423 Grupo "B" Itaipulândia Futsal 
X São José dos Pinhais Futsal/Semel

5.ª Rodada - 8 De Novembro (sábado)
Castro - Ginásio Padre José Pagnacco - 20h30
Jogo 1424 Grupo "A" Caramuru Futsal/Lojas MM 
X Unifil-Ead/Assai Futsal
Dois Vizinhos - Ginásio Teodorico Guimarães - 20h30
Jogo 1426 Grupo "B" Concrevalle/Dois Vizinhos Futsal
 X Itaipulândia Futsal
São José dos Pinhais – Ginásio Max Rosenmann - 19h30
Jogo 1427 Grupo "B" São José Pinhais Futsal/Semel 
X Aneflex/Rebouças/Arefus

6.ª Rodada – 15 de Novembro (sábado)
Assaí - Ginásio Yoshihiro Nonomura (Paulão) - 20h30
Jogo 1429 Grupo "A" Unifil-Ead/Assai Futsal 
X Matelândia Futsal
Dois Vizinhos - Ginásio Teodorico Guimarães - 20h30
Jogo 1430 Grupo "B" Concrevalle/Dois Vizinhos Futsal 
X São José Pinhais Futsal/Semel

São José dos Pinhais.

Caramuru/MM tem duas partidas 
PRÓXIMOS JOGOS ANTES DA SEMIFINAL

Jogo 1431 Grupo "B" Itaipulândia Futsal X Aneflex/Rebou-

Vêm aí os enfrentamentos 
da semifinal do Campeonato 
Municipal de Futsal - Primeira 
Divisão. No dia 10 de novem-
bro (segunda-feira) as equipes 
classificadas se encontram 
para a partida decisiva. Às 20 
horas é a vez de Real Alterna-
tivo/Churrascaria Podolan e 
Atlético, e as 21 se enfrentam 
I. M. Calçados Catarinense e 

Fennix F. C.
Os vencedores se encon-

tram novamente no dia 14 de 
novembro (sexta-feira), na 
grande final. Todas as partidas 
serão realizadas no ginásio de 
esportes Douglas Pereira.

O Campeonato de Futsal - 
Divisão A, ou primeira divisão 
é uma realização da Secretaria 
Municipal de Esporte.

Equipes da 1ª divisão se 
preparam para semifinal

No dia 12 de novembro 
acontecem as últimas partidas 
classificatórias do Campeonato 
Municipal de Futsal – segunda 
divisão. O primeiro confronto é 
entre Porto e Priotto B, às 20 

horas, o segundo entre Mixto F. 
C. e Bar sem Lona, às 20h45, e 
o último entre Chelsea e Adesc/
Mel. Lubeck, às 21h30. As par-
tidas serão realizadas no ginásio 
Douglas Pereira.

Divisão B do Futsal
define equipes finalistas 

DA REDAÇÃO

No último final de semana, 
durante a segunda fase do 
Campeonato Estadual de Bas-
quete Sobre Rodas, a equipe 
Caramuru/Castro/Falcão Bas-
quete Sobre Rodas garantiu 
vaga entre as oito classificadas 
para a grande final, que deve 
acontecer entre os dias 21 e 
23 de novembro, em Foz do 
Iguaçu.

A participação dos castren-
ses na segunda fase da competi-
ção foi coroada com uma vitória 
inédita, logo na primeira dis-
puta. Ao enfrentar o Fantasma 
de Ponta Grossa na sexta-feira 
(17), os Falcões venceram pelo 
placar de 15 a 10. Segundo o 
técnico da equipe Vinicius Car-
neiro, a vitória deu novo fôlego 

ao time, que esteve a frente 
e manteve domínio absoluto  
durante toda a partida. Ainda 
na sexta-feira os castrenses 
enfrentaram a equipe Harpia 

da Fronteira, de Foz do Iguaçu, 
não venceram, mas sem dúvida 
colheram uma bela experiência 
ao disputar com uma equipe 
muito tradicional. No sábado 

(18) a disputa foi contra o 
APAC de Cascavel, a vitória 
foi do time adversário por dife-
rença de quatro pontos.

Todas as disputas foram rea-
lizadas no ginásio de esportes 
Osni Vilaca Mongruel, no Colé-
gio Sepam de Ponta Grossa.

De acordo com o treinador 
Vinicius, até novembro o time 
segue em ritmo de preparação 
para chegar confiante em busca 
de boa colocação na fase final 
do campeonato.

Equipe segue em ritmo de preparação para a fase final

Divulgação

'Falcão' se classifica entre os oito melhores
ESTADUAL DE BASQUETE SOBRE RODAS

Falcão venceu 
o Fantasma de Ponta 
Grossa por 15 a 10



O início das safras vem 
acompanhado do aumento do 
uso de agrotóxicos, herbicidas 
e inseticidas nas lavouras. Con-
sequentemente, também come-
çam as fiscalizações em campo, 
por parte da Agência de Defesa 
Agropecuária do Paraná (ADA-
PAR).

O engenheiro agrônomo 
Christian Reichamann Sassi, 
responsável pelo setor de fis-
calização da ADAPAR, explica 
que o agricultor deve seguir o 
que consta na receita, expedida 
por um profissional da área. Os 
agrotóxicos devem ser utilizados 
conforme tipo e quantidade indi-
cados e nas culturas corretas. 
Os funcionários que vão realizar 
a aplicação devem usar equipa-
mentos de proteção como luvas 
e máscaras e o agrotóxico deve 
estar armazenado corretamente. 
“Tudo isso nós observamos 
durante as fiscalizações e se o 
agricultor descumprir com as 
indicações do profissional, nós o 
notificamos”, considerou.

Em junho iniciaram as fisca-
lizações da safra de inverno e a 
equipe está retornando a campo 
para à inspeção das lavouras de 
milho, soja e feijão. Nesses últi-
mos três meses, 13 propriedades 
rurais passaram pela fiscalização 
e foram feitas quatro verificações 
do uso de agrotóxico por meio de 
receituário agronômico.

Além dos agricultores, as 
empresas especializadas nesse 
tipo de comércio também são 
alvos da ADAPAR. Doze agrope-
cuárias não registradas passaram 
pela equipe da Agência. Foram 
realizadas 30 fiscalizações envol-
vendo comerciante de fertilizan-

tes e propriedades rurais, 15 em 
comerciantes de sementes, sete 
fiscalizações em comerciantes 
de mudas cítricas com emissão 
de três autorizações para aqui-
sição de mudas para revenda, 
“contemplando em torno de 400 
mudas cítricas oriundas de vivei-

ros,  fiscalizados e com certifi-

cação na origem com relação à 
ausência de pragas e doenças”, 
destacou.

Para que comerciantes e 
agricultores evitem futuros pro-
blemas e notificações algumas 
recomendações são imprescindí-
veis, tais como: 
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Carla TiCiane

Devido à desvalorização das 
culturas de milho e feijão, os 
produtores estão ampliando a 
área de grãos em toda a região 
dos Campos Gerais. Estimativa 
do Departamento de Economia 
Rural (Deral) prevê acréscimo 
de 22% no plantio de soja nesta 
safra. A área semeada passará de 
500 mil e 700 hectares para 520 
mil 420 hectares, e a previsão de 
colheita aumentará 200 mil tone-
ladas, totalizando 1 milhão 910 
mil toneladas este ano.

 Em Castro, a soja representa 
72 mil hectares da extensão total 
da região, ficando atrás do muni-
cípio de Tibagi que terá área 
agrícola de 108 mil hectares. 
O período de zoneamento teve 
início em outubro e se estende 
até o final de novembro. Até o 
momento, 15% das oleaginosas 
já foram plantadas. “Em Castro e 
em todos os municípios da região 
as áreas aumentaram. Mesmo 
com a incerteza nos preços do 

grão, a soja pegou os hectares 
do milho e do feijão”, avalia o 
responsável pelo Departamento 
de Economia Rural de Ponta 
Grossa, José Roberto Tozatto.

A saca da soja de 60 quilos 
está rendendo em média aos agri-
cultores R$57 reais com variação 
entre R$54 à R$62. Quando 
estava em alta, há mais ou menos 
um ano, chegou a ser vendida à 
R$100 reais. Tozatto explica que 
a oleaginosa não tem perspectiva 
de preço bom, mas tem liquidez, 
o que garante a comercialização 
em qualquer época do ano, ao 
contrário do que acontece com 
as demais culturas, como o milho 
e o feijão, por exemplo.

Milho
No caso do milho, a super-

produção da safra americana, 
que é de 6,5% a mais neste ano, 
acabou enfraquecendo as expor-
tações no país. Existem milhares 
de toneladas do cereal estocadas 
no Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Goias. Segundo a Conab, 
serão 4 milhões de toneladas a 
mais, neste ano, indo para os 
armazéns.

O Paraná, que mandava o 
cereal para Santa Catarina, não 
consegue vender, e, quando 
consegue, a preço muito abaixo 
do estimado pelo produtor, que 
não paga nem mesmo os custos 
de produção. Segundo o Deral, 
a média da saca de 60 quilos 

hoje no Paraná está em R$ 22 
reais. “Financeiramente não está 
compensado plantar milho. Com 
um hectare de milho você acaba 
plantando 2,5 hectares de soja. 
E não há perspectiva de aumento 
para o próximo ano”, destacou 
Tozatto.

A produção de milho deve 
fechar essa safra nos Campos 
Gerias com 986 mil toneladas, 
segundo a estimativa do Deral. A 
área de plantio já fechou 100% 
e totalizou 100 mil hectares. Ou 
seja, 12% a menos que os 112 
mil hectares de área semeada na 
safra passada. Castro plantou 
nessa safra 17 mil hectares do 
cereal.

Feijão
Com o feijão, a situação 

não é muito diferente. Quando 
os preços estavam atrativos 
houve superprodução por parte 
dos agricultores. Atualmente, o 
Paraná sofre com o aumento na 
oferta e retração considerável 
na procura. Em alguns lugares 
do Estado, o feijão está virando 
adubo na tentativa de amenizar 
os prejuízos. O repasse prome-
tido pelo Governo Federal de R$ 
20 milhões de reais ainda não foi 
liberado aos produtores

Em estados como Goiás, 
Mato Grosso e São Paulo, assim 
como o milho, o produto também 
está estocado. Como conseqüên-
cia, os produtores ficaram com 

receio e diminuíram a área de 
plantio. De 50 mil e 500 hec-
tares plantados em 2013, na 
região dos Campos Gerais, este 
ano a área agrícola foi de 41 mil 
e 800 hectares. Só em Castro, 
a área de plantio é de 4 mil hec-
tares, perdendo para Reserva 
com 7 mil e Tibagi com 5 mil. 
A colheita ainda não começou, 
mas a expectativa do Deral é de 
89 mil toneladas, contra 95 mil 
na safra das águas, do ano pas-
sado.

O feijão carioca, ou feijão de 
cor, que era a preferência do con-
sumidor foi o mais afetado com 
queda nos preços de R$110 a 
saca para R$70, conforme o 
Deral. Já o feijão preto valorizou 
e está sendo vendido a R$120 
reais. “Alguns produtores migra-
ram para o feijão preto que está 
em alta. Em Castro e Carambei 
aumentaram a área de feijão 
preto, mas também é relativo, 
porque da mesma forma como 
aconteceu com o carioca, o preto 
pode estocar e o preço pode 
sofrer retração. Hoje temos mais 
feijão sobrando do que gente 
comprando”, avaliou Tozatto.

Safra americana
enfraqueceu
exportação
no país e preço 
das culturas
é instável

Soja avança sobre as 
culturas de milho e feijão

Uso de agrotóxico gera 
fiscalização pela ADAPAR

RECOMENDAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO 
E DEFESA AGROPECÁRUIA

AOS COMERCIANTES
 
Ü Registrar-se no Ministério 
da Agricultura por meio do 
RENASEM. Emitir nota fiscal 
discriminada, com nº do lote 
e acompanhada do Termo de 
Conformidade ou Certificado.
 
Ü No caso de fertilizantes 
também emitir nota fiscal dis-
criminada com o nº do lote , 
registro e garantias do pro-
duto. Registrar-se na Adapar e 
mantê-lo em dia.
 
Ü Registrar-se na Adapar e 
manter a L.O-Licença de Ope-
ração junto ao IAP em dia, bem 
como o alvará de localização 
municipal. Comercializar só 
com apresentação da receita 
agronômica e certificar-se 
sobre a existência da lavoura 
e a ocorrência da praga ou 
doença.

AOS AGRICULTORES 
 
Ü  Somente comprar em locais 
registrados e exigir os docu-

mentos discriminados pois em 
caso de problemas como ger-
minação de sementes, mudas 
doentes ou deficiência de 
nutrientes nos fertilizantes a 
reparação por eventuais prejuí-
zos será facilitada.
 
Ü Aplicar agrotóxicos con-
forme a recomendação das 
receitas e somente nas lavouras 
que constam no documento, 
jamais em outra lavoura ou 
noutro local, pois isso pode 
deixar resíduos nos produtos e 
o agricultor será penalizado. 
 
Ü Observar as distâncias 
mínimas de aplicação de agro-
tóxicos: 50 metros com pulve-
rizador de barras de manancial 
de captação de água ou riacho, 
habitações, grupamento de ani-
mais, escolas, entre outros. No 
caso de aplicação com avião 
a distância é de 250 a 500 
metros dependendo do local.
 
Ü Só contratar pulverização 
com avião em empresa regis-
tradas na ADAPAR

Qualquer denúncia sobre mau uso de agrotóxicos
ou fertilizantes, sementes ou mudas com problemas
podem ser feitas pelo telefone (42 )3233 6410.

LANÇAMENTO
IMÓVEIS PRÁTICA

Mais um grande 
empreendimento
com assinatura
do Imoveis 
Pratica

´
´



VENDE-SE FIAT
PALIO ELX

Ano 2000, dir. hidráulica e trava, 
cor verde metálica. Valor R$10.500. 
Aceita Financiamento. Fone (42) 
9914-4532.

VENDO MOTO FAN 125
Ano 2010, cor preta, km 33116, 
placa ASV0688. Valor R$ 3.000,00. 
Fone (42) 9811-9681 ou 8826-
0124.

VENDE-SE CLIO
Ano 2010 – 2011, quitado e única 
dona. Valor R$ 17.000,00. Fone (42) 
9967-4293.

VENDE-SE 
Astra GL 1.8, ano 1999, baixa 
quilometragem, vidros e travas 
elétricas, alarme, direção hidráu-
lica, acessórios externos, rodas 
aro 17, em ótimo estado. Valor R$ 
14.000,00. Fone (42) 9903-8076 ou 
9945-1013.

VENDE-SE 
Caminhão MB 1618, ano 92. Valor 
R$ 75.000,00. Aceita camionete 
de entrada. Fone (42) 8837-2928 
/ 9841-5506.

VENDO CAVALINHO
Mercedes Bens 1924, c/ motor do 
1933 ano 81, mecânica ótima. Valor 
R$ 30.000,00 aceita troca. Fone (42) 
9981-2846.

VENDE-SE OU TROCA
Por chácara perto de Castro 1 casa 
de alvenaria c/ ponto comercial. 
Valor R$ 180 mil. Fone (42) 8818-
3202 / 9936-6945.

VARELA IMOVEIS VENDE
Casa Sta Cruz, alvenaria, 3 qtos. 
Valor R$ 140 mil. Fone (42) 3233-
3000 / 9112-6092 ou www.varelai-
moveis.com

VARELA IMOVEIS VENDE
Casa Termas Rivieira, linda e nova. 
Valor R$ 175 mil. Fone (42) 3233-
3000 / 9112-6092 ou www.varelai-
moveis.com 

VARELA IMOVEIS VENDE
Terreno no Jd dos Bancários c/ 800 
m², 16x50. Valor R$ 300 mil. (42) 
3233-3000 / 9112-6092 ou www.
varelaimoveis.com

VARELA IMOVEIS VENDE
Casa na Morada do Sol II, 3 qtos, 
alvenaria. (42) 3233-3000 / 9112-
6092 ou www.varelaimoveis.com

VENDE-SE RESTAURANTE
Excelente localização, próximo 
a prefeitura, clientela formada, 
estrutura completa, pronto para 
trabalhar. Funciona como restau-
rante e lanchonete. Interessados 
ligar (42) 8408-6998.

ALUGA-SE 
Salas comerciais e kitinetes. Segundo 
piso enfrente a Fancar. Fone (42) 
9975-0381. 

VENDE-SE CASA NO
CENTRO DE CASTRO 

117 m², dois quartos, duas suítes, 
banheiro, sala de jantar, sala de estar 
com lareira, cozinha, lavanderia, 
churrasqueira, garagem para dois 
carros, AMPLO TERRENO: 15m x 
45m. Aceito propostas. (42)9954-
0059.

ALUGA-SE QUITINETE
Rua Bento Munhoz da Rocha Neto n° 
366. Valor R$ 500,00, incluso água. 
Tratar Fone (42) 9929-7916.

ALUGA-SE
APARTAMENTO

Apartamento mobiliado ou sem. 
Para empresa ou casal s/ filhos. 
Próximo a Rolatrek. Fone (42) 8415-
2095 – João.

VENDE-SE CASA
Casa localizada na rua: Paulo Iank 
n° 57, Vila Farias, próximo a Trator 
New. Casa de alvenaria, de esquina 
com 2 quartos, sala, cozinha, copa 
e banheiro. Fone (42) 9946-1249 e 
8404-3325.

VENDO CASA
JARDIM BAILLY

Casa c/ 3 quartos, sala, cozinha, WC, 
área de serviço. A partir de R$ 150 
mil. Tratar (42) 9914-9256.

VENDO
1 Enciladeira Santal R$3.000 – 1 
motor elétrico 10 CV c/ freio 
R$1.000 – 2 carretas 4 rodas c/ pneus 
s/ carroceria R$ 2.000 e R$3.800 – 1 
fiador de faca p/ picador de madeira 
R$ 600,00 – 1 riscador agrícola 3 
pés R$ 1.100 – 1 maquina de cos-
tura antiga Renner R$ 120,00 e 1 
brinquedo p/ criança “gira-gira” R$ 
400,00. Fone (42) 3233-1276.

A BOUTIQUE JOAO E
MARIA ESTA A VENDA

Loja linda com moveis todo proven-
çal há 2 anos e meio no mercado, 
com clientela formada. Aceita - se 
proposta. Fone (42) 3232-2917.

AULA PARTICULAR
DE CARRO

Você que tem CNH, mas sente 
insegurança ao dirigir, entre em ctto, 
fone (42) 8412-8559 / 9901-8559 
com Sérgio.

TAXI
Jorge Bonf im Gomes.  Fone 
(42)9981-0324.

VENDO OVELHAS
Ovelhas reprodutoras com filhotes. 
Fone para contato (42) 9915-
6388.

BARRACÕES
PRÉ-MOLDADOS

Tenho para negociar 03 galpões. Nas 
seguintes medidas: 60m², 144 m² e 
200m². Preço de oferta para rural e 
lavoura com montagem. Ligue (42) 
8875-4973.

FRETES E
MUDANÇAS

Faço serviços de motoboy, fretes, 
viagens e mudanças. Fone (42) 
9912-0572 ou 8853-9781 – Falar 
com Donizete.

PRODUTORES
DE LEITE

Temos um produto sensacional e 
único no mercado, para prevenção 
e cura da mastite, com aumento 
na produção de leite e baixando 
a (CC5) sem uso de antibióticos e 
sem descarte do leite. Informações 
com Marcos (42) 9919-8009. Almir 
(42) 9966-8591. 

CURSO DE SEGURANÇA 
ELETRONICA - INSTA-
LADOR  DE ALARMES 

RESIDENCIAL
Faça o curso de instalador de 
alarmes e aprenda uma nova 
profissão em apenas 1 mês! 
Receba todo o material para 
fazer a sua 1° instalação e 
certificado reconhecido em 
todo o Brasil. Vagas limita-
das! Informações CEBRAEP 
(42) 9984-0013.

SALÃO ATELIÊ DA BELEZA
Atendimento ao publico femi-
nino, trabalho personalizado e 
também com exclusividade no 
horário agendado, atendimento 
vip, nosso compromisso é atender 
bem e com serviços e produtos 
de ótima qualidade a um preço 
acessível, especialidade em mechas 
e retoques, realizamos transfor-
mações incríveis em seu cabelo, 
ambiente aconchegante, também 
fazemos outros procedimentos 
entre esses: cortes femininos, depil-
ação com fio egípcio, hidratações, 
penteados, maquiagem, escova sem 
formol (redutor de volume) sem 
risco a saúde, nosso salão fica na 
Vila Rio Branco (próximo a Honda 
Tibagi Motos), fale com a Profissional 
Colometrista (Ângela) com mais de 5 
anos de experiência e mais de 2.000 
mechas já realizadas, atendimento 
pelo fone: (42) 3233-3901 ou venha 
pessoalmente nos visitar e tomar 
um cafezinho. 

Classificados a partir de R$ 2,00

(42) 3232-5148     A forma mais barata de fazer negócio!
SÁBADO, 25 A 27 DE OUTUBRO DE 2014 

www.imobiliariaetica.com

I M Ó V E I S

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS MADEIREIRAS, 
MOVELEIRAS E SIMILARES DE JAGUARIAÍVA

Sede: Rua Márcio Araújo Motta, n.º 30, Jaguariaíva/PR 
CEP 84.200-000 - Tel. (43) 3535-2745 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Entidade supra C O N V O C A os senhores associados do 
Sindicato em dia com suas obrigações sociais, do município de JAGUARIAÍVA, 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, observadas as dispo-
sições estatutárias, a ser realizada dia 30 de outubro de 2014 às 14:00 horas 
em primeira convocação, com a maioria absoluta dos associados quites, ou 
à14:30 horas (meia hora após), em segunda convocação, caso não haja quo-
rum em primeira, com qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, 
sito a Rua Márcio Araújo Mota, nº 30, em Jaguariaíva-PR, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:
- Apresentação, discussão e votação da Previsão Orçamentária Anual para o 
Exercício de 2015, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal.
As deliberações acima serão tomadas por escrutínio secreto, cujas  deliberações 
só serão válidas se aprovadas por mais de 2/3 dos presentes. 

Jaguariaíva,  23 de outubro de 2014 – NILTON ANTUNES BETIM - Presidente.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA

MIUEL PANECKI STARON integrado da BRF torna público que irá requer ao IAP, 
a Renovação da Licença Ambiental Simplificada para a atividade de Avicultura de 
Corte, implantada na localidade de PIRAI MIRIM, PIRAI DO SUL - PR.

CHEGA DE ESPECULAÇÃO!
Preços reais
com infraestrutura
completa:

*Lotes planos
*Com luz
*Água
*Asfalto
*Área de lazer

Lotes a
partir de 200m²

EXCLUSIVO

Um imigrante brasileiro tra-
balhava na seção de verduras 
de um pequeno supermercado 
em Portugal.
Chega um senhor e lhe pede 
meio pé de alface.
O brasileiro pede ao freguês 
que aguarde, pois teria de 
consultar o gerente. Na gerên-
cia, ele grita da porta:
- Patrão, tem um unha de 
fome que quer meio pé de 
alface...
Nem bem acabara de gritar, o 
brasileiro se dá conta de que 
o freguês estava bem atrás 
dele.
Então, virando-se para o 
cliente, acrescenta com voz 
aveludada:
- ... e este distinto cavalheiro 
se oferece para comprar a 

outra metade!
O gerente concorda com a 
venda.
No final do expediente, oge-
rente manda chamar o funcio-
nário e lhe diz:
- Você tem grande presença 
de espiríto e conseguiu se sair 
bem da enrascada em que 
se meteu. É de funcionários 
assim que eu gosto. De onde 
você é?
-Do Brasil!
- Ah, é? E por que você dei-
xou seu país??
- Não gostava. No Brasil só 
tem putas e jogadores de fute-
bol.
- Veja, só! Minha esposa é bra-
sileira - responde o gerente.
- Não me diga... Em que time 
de futebol ela jogava??

Quer comprar,
vender ou alugar

seu imóvel?
Faça-nos 

uma visita
3233-4105

www.imobiliariaetica.com
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Carla TiCiane

seguranCa@paginaum.Com

Esposas e irmãs dos deten-
tos da 43ª DRP de Castro 
entregaram ao judiciário, na 
tarde de ontem (24), uma 
carta contendo diversas rei-
vindicações dos presos. As 
solicitações foram feitas pelos 
próprios interessados e estão 
relacionadas à melhorias den-
tro da cadeia e ao cumprimento 
dos seus respectivos direitos.

Os familiares se concen-
traram em frente ao Fórum e 
esperaram no local até serem 
recebidos pela juíza da Comarca. 
A magistrada Erika Watanabe 
se reuniu com as interessadas 
dentro da sala do Tribunal do 
Júri, também com a presença de 
defensores e da promotoria de 
Justiça, e ouviu as solicitações.

Logo no início da corres-
pondência, os detentos relatam 
que já tentaram dialogar com 
a direção da cadeia pública, 

porém não obtiveram êxito. 
Na sequência, apresentam uma 
lista de solicitações e recla-
mações. A primeira delas se 
refere à falta de ventilação nas 
galerias. “Têm portas, que dão 
acesso ao solar, que antes fica-
vam abertas, mas agora todas 
foram fechadas e os agentes 
não abrem mais”, reclamam.

Outra reclamação é sobre 
a deficiência na assistência 
médica. Quando algum detento 
passa mal, o atendimento 
demora, isto quando ocorre. 
“Falta assistência médica, 

odontológica, psiquiátrica, 
entre outras. Queremos visita 
médica e do dentista uma vez 
ao mês e tempo curto para os 
atendimentos de urgência”, 
solicitam.

A falta de respeito por parte 
dos funcionários em relação aos 
familiares é outro ponto que 
gera indignação. “Os familiares 
não são bem tratados e toda a 
comida que nos trazem é jogada 
fora. Temos que seguir as regras 
do Depen, mas também temos 
nossos direitos e queremos que 
sejam cumpridos”.

Ainda consta na carta que, 
quando algum preso comete 
infração que mereça penaliza-
ção, eles são encaminhados 
para uma solitária inadequada, 
como descrevem. “É um lugar 
de pressão e tortura física. Não 
tem lugar para deitar, meio 
para higiene, e o local ainda 
sofre com infiltração. Nos dias 
de chuva fica inviável a perma-
nência”.

Por último, o que eu não é 
novidade, nem exclusividade da 
cadeia de Castro, é o incômodo 
dos detentos com a superlota-

ção. “As celas que cabem qua-
tro abrigam 12 presos gerando 
condições desumanas. Quere-
mos transferência dos detentos 
e chamar a atenção para os 
órgãos responsáveis. Pedimos 
que busquem soluções para 
nossas reivindicações”.

Reivindicações serão aten-
didas, dentro do possível

Após a leitura da carta, os 
presentes se posicionaram. 
Segundo informou a magis-
trada, já estão sendo providen-
ciadas medidas para melhorar 
a ventilação das galerias. Todas 
receberão grades com abertura.

Em relação à alimentação, 
a juíza explicou que, às vezes, 
acontece proibição temporária 
dos alimentos levados pelos 
familiares devido à questões de 
segurança, assim como outros 
materiais que foram impedidos 
de entrar nas celas. “Esses dias 
acharam um celular dentro de 
um rádio. A comida tem que 
ser bem conferida antes de ser 
entregue aos detentos, pois 
já colocaram droga dentro de 
pacote de bolacha, em salga-
dinho. As proibições são por 
esses motivos. Mas estamos 
tomando todas as providências 
dentro do possível para melho-
rar a condição do local. Mas 
nem tudo é viável, pois a cadeia 
não é um hotel cinco estrelas”, 

destacou Érika.
Sobre as assistências médi-

cas e odontológicas, a juíza 
informou que os presos são 
atendidos pelos profissionais 
sempre que necessário. “Mas 
nem quando estavam fora da 
cadeia iam ao dentista e médico 
uma vez ao mês”, enfatizou.

A superlotação já não 
depende somente do judiciário 
local, pois as unidades penais 
de outros municípios também 
estão com capacidade de presos 
acima da normal. “Além disso, 
para outro lugar é complicado 
de mandarmos porque daí será 
ruim de vocês visitá-los. Pensa-
mos em todas as questões. Mas 
sempre verificamos a progres-
são de regimes”, explicou.

A promotora de Justiça, Ana 
Vanessa Fernanda Bezerra, ten-
tou explicar aos familiares que 
muitas solicitações não podem 
ser atendidas por compromete-
rem a segurança interna e que 
quando eles cumprem pena, 
passam a ter alguns direitos 
restringidos. “E os familiares 
têm que entender que as visitas 
não são para a entrada de obje-
tos dentro da cadeia, mas sim 
para que possam ter contato 
com os presos”, considerou.

Até o final do mês, os repre-
sentantes do judiciário deve-
rão realizar visita na cadeia 
pública.

Defensores, magistrada e promota de Justiça em conversa com os familiares

Presos 
afirmaram
que tentaram
dialogar com 
diretoria 
em vão

Divulgação / Local

Carta é entregue ao judiciário
PRESOS REIVINDICAM 

Da assessoria

A Polícia Militar do Paraná 
divulgou nesta sexta-feira (24) o 
esquema de segurança da Ope-
ração Eleições 2014 - 2º Turno 
para a realização do pleito eleito-
ral que ocorre no domingo (26). 
O papel da PM durante o dia de 
votações, Lei Seca, penalidades 
para crimes eleitorais e como 
será a logística da PM foi tratado 
em uma coletiva de imprensa 
com o secretário da Segurança 
Pública, Leon Grupenmacher; e 
coronel Péricles de Matos, sub-
comandante-geral. 

“Com o esquema de segu-
rança que estruturamos, unindo 
as forças policiais, esperamos 
que a eleição transcorra na mais 
absoluta tranquilidade, a exem-
plo de como foi no primeiro 
turno. Não vamos admitir irre-
gularidades, como boca de urna 
e transporte irregular de eleito-
res”, afirmou Leon Grupenma-
cher. 

A PM estará presente em 
todos os colégios eleitorais do 
Estado com um efetivo total de 
8.980 policiais militares, dos 
quais 1.432 atuarão na Capital 
e 1.254 na Região Metropoli-
tana (RMC) e Litoral. “A PM vai 
atuar em consonância com a lei 
eleitoral, de maneira integrada, 
apoiando a justiça eleitoral nas 
questões pertinentes”, garante o 
coronel Péricles. 

Segundo ele, para o domingo 
das eleições, o número de poli-
ciais militares em relação a um 
domingo comum será aproxima-
damente três vezes maior, prin-
cipalmente na Capital e outras 
grandes cidades. “Além disso, o 
efetivo para as eleições deste ano 
é cerca de 20% maior que o apli-

cado no pleito anterior”. 
A Operação Eleições passa a 

vigorar de maneira intensa a par-
tir deste sábado (25), às 7 horas 
da manhã, quando as urnas são 
distribuídas nos locais de vota-
ção, e segue até enquanto for 
necessário, depois do término 
do pleito. “A PM colocará à dis-
posição policiais para passarem 
a noite próximos aos colégios 
eleitorais após a distribuição das 
urnas para que nada de errado 
ocorra”, explica Péricles. Jun-
tamente com cada juiz eleitoral, 
estará um oficial da Polícia Mili-
tar. Em Curitiba, a PM terá uma 
central dentro do Tribunal Regio-
nal Eleitoral (TRE). 

Nos grandes colégios elei-
torais, a exemplo de Curitiba, 
Maringá, Londrina, Cascavel, 
Foz do Iguaçu os detidos por cri-
mes eleitorais serão encaminha-
dos para os Fóruns, Unidades 
da PM ou da Polícia Civil; já nas 
pequenas cidades serão entre-
gues em delegacias. 

Efetivo
Durante o pleito eleitoral cada 

um dos seis Comandos Regio-
nais da PM contará com um 
número de efetivo policial que 
será dividido nas zonas elei-
torais (todos os municípios), 
além de suas cidades sedes. O 
1º Comando Regional da PM 
(1º CRPM/Curitiba) usará um 
efetivo de 1.432 mil policiais 
militares, exclusivos para as 
eleições, em todas as áreas de 
votação, além do efetivo de área. 
O 2º Comando Regional da PM 
(2º CRPM/Londrina) contará 
com 1.677 policiais militares. 
O 3º Comando Regional da PM 
(3º CRPM/Maringá e região) 
terá 1.576 policiais militares. 

O 4º Comando Regional da 
PM (4º CRPM/Ponta Grossa 
e região), por sua vez, contará 
com 1.115 policiais militares. 
O 5º Comando Regional da PM 
(5º CRPM/Cascavel e região) 
usará um efetivo de 1.465. No 
6º Comando Regional da PM 
(6º CRPM/RMC e litoral) serão 
1.254 policiais militares, que 
agirão na Região Metropolitana 
de Curitiba (RMC) e litoral do 
Estado.

PM monta esquema de segurança 
para segundo turno das eleições

Militares estarão presentes em todos os colégios eleitorais do Estado

Divulgação

Família passou momentos 
de terror em Castro na madru-
gada de quinta-feira (23). Dois 
bandidos arrombaram uma casa, 
localizada na rua Romário Mar-
tins, e renderam os moradores. 
Mil reais foram levados, além de 
pertences pessoais. 

De acordo com as informa-
ções da Polícia Militar, a vítima 
informou que dois indivíduos 
arrombaram a porta da frente de 
sua casa, com auxílio de alguma 

ferramenta e força física, e entra-
ram no local. Na sequência, ren-
deram e a agarraram por trás 
colocando uma faca em seu pes-
coço, exigindo dinheiro.

Na residência, ainda se encon-
trava um casal de idosos que 
também foi ameaçado. Ambos 
foram obrigados a entregar 
dinheiro aos assaltantes. Diante 
do risco que corriam, as vítimas 
deram a quantia de mil reais e 
dois aparelhos celulares aos ban-

didos. Em seguida, os autores 
do roubo fugiram tomando rumo 
ignorado.

Os assaltantes eram more-
nos altos, um de pele mais clara 
e outro de pele escura. Também 
aparentam pouca idade e boa 
aparência. Os rostos não foram 
vistos pela família. A PM realizou 
patrulhamentos na tentativa de 
localizá-los, porém sem êxito.

Os assaltantes ainda não 
foram localizados pela Polícia.

Família é assaltada em Castro

Seis novas motocicletas irão 
compor a frota de veículos do 
1º BPM nesta semana e estarão 
sendo aplicadas nas atividades de 
policiamento ostensivo desenvol-
vidas pela unidade policial militar, 

em Ponta Grossa.
Duas delas serão encaminha-

das ao Pelotão de Trânsito para 
serem empregadas em ações e 
operações, como as blitzes poli-
ciais. As outras quatro serão uti-

lizadas na 1ª Companhia da PM, 
para reforçar as atividades de 
Patrulha Comercial e também nas 
ações desenvolvidas em conjunto 
com o módulo móvel, auxiliando 
no patrulhamento dos bairros.

Batalhão recebe seis motocicletas

Após informações de dispa-
ros de arma de fogo na região do 
Jardim Estrela do Lago, a Polícia 
Militar abordou um indivíduo e 
o questionou sobre os tiros. Ele 
contou que comprou um revolver 
calibre .22 de seu vizinho, e que 
teria efetuado um disparo para 
testar a arma.

Segundo os policiais, o rapaz 

disse ter comprado a arma 
porque iria trabalhar em uma 
fazenda, que sofre constante-
mente de assaltos. O revolver 
estava armazenado num guarda-
roupa e possuía quatro munições 
intactas.

Na residência, indicada pelo 
rapaz como a do proprietário da 
arma, foi encontrado munição de 

calibre 22 onde o vendedor afir-
mou ter adquirido a arma há uns 
dois meses, e que teria pego em 
troca de uma dívida. 

Diante dos fatos, o autor dos 
disparos, o vendedor e detentor 
de munição foram entregues a 
13ª SDP para providencias cabí-
veis junto a autoridade policial 
judiciária.

Militar apreende arma em PG

EFETIVO ULTRAPASSA 8 MIL
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25/10
Zenildo Oliveira

Emanoelle Wisnievski
Rayane Cristine Bueno

26/10
Eros Maranezzi Fadel

Ana Karina Hey
Karen Olescove Zanon

Marcelo Amato
Vanessa D. Valenga

Regina Fadel
Virginia Aragão

27/10
Adriany B. Martins
Jussara Canha

Carmem Menarim
Ricardo Fonseca

Divulgação

O jovem piloto de velocross, Andre Luis Vivian (categoria - 
Junior),disputou em Jaguariaíva sua segunda corrida nesta 
copa, onde venceu duas. Agora ele correra a próxima 
prova em Ribeirão do Pinhal no dia 02 de novembro. Sucesso!

Na quarta-feira o Senac de Castro
promoveu a 'Feira de Profissões', que
oportunizou o conhecimento a vários
cursos profissionalizantes. Na foto Elda
de Araujo Silva e Meri Terezinha Messias

Modelo castrense Allyson Petrech 
também aderiu a campanha Outubro Rosa

Comemorando nova idade 
Alana Babi. Felicitações

Marcia Ferraz

Alison William

Marcia Ferraz

Marcia Ferraz

Idaciana Pacheco

Ainda em tempo de parabenizar Evelize Carvalho, 
por ocasião de seu niver. Parabéns!

Márcia Schulz  e Laura 
Morais (presidente da 
Câmara da Mulher), em 
apoio a Rede Feminina 
de Combate ao Câncer 
lançaram a campanha 
'Troco Solidário'

Estreou idade nova nesse sábado
(25) a jornalista Luana Machado Dias. A 
data foi marcada com bolo e muitos 
parabéns na sede do Página Um

Áries - Você está mais impulsivo 
do que o habitual.

Touro - Há previsão de reco-
nhecimento em vista, o que será 
bom para seu ego!

Gêmeos - Você vai ser muito 
duro consigo mesmo.

Câncer - A serenidade vai fazer 
você mais forte.

Leão -  Agora é um bom mo-
mento para fazer uma curta viagem 
a algum lugar.

Virgem -  As conversas que você 
terá hoje serão muito agradáveis. 

Libra - Concentre-se totalmen-
te em seus relacionamentos.

Escorpião - Não dê tanta 
importância a detalhes.

Sagitário -  Tenha uma noite 
de relaxamento total.

Capricórnio - Seus pensamen-
tos estão se tornando mais claros.

Aquário - Cuidado com o 
fígado e não coma demais. 

Peixes - Você está em risco 
de parecer egocêntrico demais e 
precisa relaxar. 
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