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Professores e
agentes fazem
protesto hoje

aberta as inscrições

'Garota do Comércio'

Divulgação

INCÊNDIO

CARAMBEÍ

Palmeira terá
novo 'Centro
da Memória'

Família carambiense teve uma madrugada de pânico, no domingo (19),
quando a sua casa foi tomada pelas chamas. A situação aconteceu por volta
página 7
das 4 horas, na rua Girassol, bairro Bela Vista III.

LETÍCIA venceu na edição de 2016

Empresas já podem começar a fazer suas apostas, assim
como as belas mulheres de Castro já podem correr atrás
de seu ‘patrocinador’, e se inscreverem no concurso que
elegerá a mais linda garota do comércio.
página 5

LADRÕES NÃO SE INTIMIDARAM DIANTE DE GRUPO

NA SÉRIE D

Operário vence
e se classifica
em primeiro

Roubam veículo no
Morro e ateiam fogo

Operário venceu o São Paulo
de Rio Grande, na tarde do último domingo, pela quinta rodada
do Grupo A15 da Série D do
Campeonato Brasileiro. O jogo
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou em 3 a 1.
Com o resultado, o Fantasma
chega a 12 pontos e garante a
classificação em primeiro para a
página 4
próxima fase.
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CENSO AGROPECUÁRIO

Cida Borghetti
participa de
lançamento

Divulgação

cida: levantamento é importante

A governadora em exercício
Cida Borghetti participou na
manhã desta segunda-feira (19),
em Curitiba, do lançamento do
Censo Agropecuário 2017. O
evento contou com a presença
do presidente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Roberto Olinto Ramos,
além de representantes de diversos setores produtivos do
página 3
Estado.

pARQUE
hISTÓRICO
PARTICIPA DE
AÇÃO GLOBAL
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Motoristas
são flagrados
dirigindo
alcoolizados
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corpo é
encontrado
por pescador
página 7

automóvel Pegeot foi encontrado queimado no município de Carambeí

O roubo de carros já foi fortemente associado ao crime organizado, mas, as autoridades de segurança descrevem hoje que são ladrões
inconsequentes e sem experiência que estão impulsionando a alta desse tipo de delito. O assunto veio à tona nessa semana, após roubo de
veículo registrado no Morro Cristo. Os assaltantes deram voz de assalto a um grupo de pessoas, estavam armados de revólver e, ao final,
página 7
além de levarem o objeto desejado, o incendiaram.											

EM TIBAGI

SPC BRASIL

37% recorre a bancos
para pagar dívidas
Empréstimos podem ser
uma boa estratégia para concretizar grandes planos ou
quando é preciso lidar com
gastos inesperados. Também
podem ser uma forma de lidar
com o endividamento - a principal razão observada entre os
consumidores brasileiros que
recorrem aos empréstimos em
bancos e financeiras. De acordo com pesquisa do Serviço

Ação de morador 'evita' que
teatro seja tomado pelo fogo

de Proteção ao Crédito (SPC
Brasil) e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas
(CNDL), a principal finalidade do empréstimo pessoal ou
consignado é o pagamento de
dívidas (37%), como faturas
atrasadas no cartão de crédito,
prestações não pagas em lojas e
até mesmo outros empréstimos
adquiridos no passado.

Arrombado, o Teatro Tia
Inália acabou sendo alvo de incendiários na noite de domingo
(18), por volta das 21 horas, na
cabine de controle, parte de trás
da plateia. As chamas foram
rapidamente controladas pela
Defesa Civil do Município, que
foi acionada por um morador.
O levantamento dos prejuízos
ainda está sendo levantado.
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na expectativa

Campos Gerais
pode criar
Distrito Industrial
Regional

Divulgação

PROPOSTA de Márcio Pauliki
INCÊNDIO combatido

escolas de tibagi mobilizam-se na prevenção Às drogas

página 7

Nesta terça-feira (20), a região dos Campos Gerais poderá
ser a pioneira do Estado de um
projeto bastante importante: a
criação de um Distrito Industrial
página 3
Regional.
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EDITORIAL

FRIO E SOLIDARIEDADE

Um cais

Nesta quarta-feira (21), ocorre oficialmente o início do
inverno. Mudanças bruscas de temperaturas são esperadas
para este novo período. Sem a presença constante do astro
rei - o sol - e com a maior parte do tempo sempre fechado,
frio e carrancudo, boa parcela das pessoas também tendem a
manter-se fechadas. Entretanto, a virada de tempo não é motivo
para a mudança de humor. Muito ao contrário, nesse período
as pessoas precisam mostrar-se mais solidárias e prontas para
abrir o seu coração e sobretudo seus armários. Com certeza,
sempre haverá um agasalho que já não lhe serve mais, ou simplesmente está fora de moda. Não hesite. Existem, perto de
onde você mora, entidades prontas para receber a sua doação,
a sua generosidade. Fazendo este gesto, o inverno para você e
para seu próximo, já não será tão rigoroso e tão 'carrancudo'.

Quem pode sentir
o calor de um
abraço
a qualquer momento
Não entendo
o frio que faz
viver sozinho
sem um cais.
Enide Santos

O inverno e a gripe
cuidado com o coração

Como aproveitar
as férias escolares

* Américo Tângari Jr

Uma mudança de comportamento
ocorre agora, quando os dias de
outono vão cedendo seu espaço para
o frio cortante do inverno. Todos os
hábitos saudáveis adquiridos desde o
verão costumam ser abandonados em
nome de um eventual conforto: roupas pesadas, alimentação forte e uma
sensação de aquecimento bem quieto
dentro de casa. Vale a pena passar a
temporada de temperatura mais baixa
hibernando e ganhando peso?
Importante saber que as mortes
por enfarte do miocárdio aumentam
30% durante o inverno, segundo
estudos feitos em todo o mundo há
pelo menos 50 anos. Alimentação
pesada, volta ao sedentarismo, uma
simples gripe e a pouca atenção à
prevenção favorecem as doenças do
miocárdio, especialmente se a pessoa
tem alguma predisposição e ainda
não saiba.
E a bateria de ataque ao coração só aumenta: pesquisa recente
da Universidade de Sydney revelou
que o risco de ataque cardíaco é 17
vezes maior após uma infecção respiratória. Pelo estudo, publicado no
Internal Medicine Journal, doenças
como pneumonia, gripe ou bronquite
podem desencadear os problemas.
Os dados mostram que o aumento
do risco não ocorre necessariamente
no início dos sintomas da infecção
respiratória, mas atinge picos nos
primeiros sete dias e vai reduzindo
gradualmente. Os cientistas afirmam
que o perigo, no entanto, permanece
mais alto durante um mês.
Foram analisados 578 pacientes
vítimas de ataque cardíaco por obstrução da artéria coronária - e todos
forneceram informações sobre a ocorrência de doenças respiratórias, como
dor de garganta, tosse, febre, dor no
seio, sintomas de gripe, e se ainda
relataram um diagnóstico de pneumonia ou bronquite nos dias que antecederam problema no coração. Entre os
pacientes analisados, 17% relataram
sintomas de infecção sete dias antes
do ataque cardíaco, e 31% em até 31
dias.
O estudo ajuda a explicar a existência de picos de ataques cardíacos
durante o inverno, quando essas
infecções são mais comuns. Uma
das hipóteses para que a exposição a
infartos seja maior após o registro de
infecções respiratórias é a ocorrência
de alterações no fluxo sanguíneo.
Para não se tornar alvo desses
ataques, o melhor remédio é procurar
um médico, submeter-se aos exames
e se precaver. Depois, seguir uma
dieta própria para o seu corpo e se
preparar para uma vida longa e mais
saudável. Ainda que a sensação de
frio pareça um calvário maior do que
você mereça.
Todas essas doenças do miocárdio – AVC’s, hipertensão, ataque cardíaco, aterosclerose e outras
- resultam de um estilo de vida inapropriado. Entre os principais fatores
que ocasionam estas doenças estão
má alimentação, tabagismo, álcool,

sedentarismo, obesidade, além do
estresse do dia-a-dia.
Mesmo que a pessoa não fume,
não beba e caminhe regularmente,
deve ficar atenta, pois viver sem
estresse nas grandes cidades brasileiras é quase um milagre. Sem poluição,
impossível. Importante saber que qualquer pessoa pode sofrer de pressão
alta, essa doença silenciosa. Estima-se
que ¼ da população seja hipertensa.
E nada na medicina substitui
aquele verbo que todos conjugam,
mas poucos o praticam: prevenir. Não
contém nenhuma contra-indicação.
Mesmo que não haja na família um
parente com histórico de doença
coronariana, ou mesmo nenhum sintoma, ainda que se sinta forte como
um touro ou esportista, não deixe de
estar sempre atento ao seu coração.
Também é importante manter a
visita ao médico em dia, realizar os
exames, monitorar os medicamentos
de que faz uso, além de praticar exercícios indicados e seguir uma alimentação saudável.
Estudos realizados em hospitais
especializados paulistas mostraram
que, ao sentir frio, os receptores nervosos da pele estimulam a liberação
de adrenalina e noradrenalina, este
um hormônio responsável por contrair os vasos sanguíneos.
O consequente estreitamento
dos canais de circulação do sangue,
embora não tão significativo, pode
gerar rupturas de placas de gordura
no interior das artérias coronárias,
que irrigam o coração. Neste processo, as proteínas e plaquetas do
sangue são designadas para reverter
o quadro, e isto aumenta as chances de formar coágulos e provocar o
enfarte do miocárdio.
Todas as pesquisas indicam que a
pressão arterial costuma ser mais alta
no inverno, época na qual se consome
alimentos mais calóricos, com abuso
de chocolates, fondues, sopas, feijoadas, massas, bolos, vinhos e etc., - a
lista dos prazeres é imensa. Pode ser
uma necessidade para manter o corpo
aquecido. O problema é que isto vem
junto com a preguiça de praticar exercícios físicos para queimar calorias.
É preciso mudar a história: a
pessoa deve manter no inverno a
frequência, o volume e a intensidade
da atividade física costumeira – de
preferência, de três a cinco vezes
por semana, com duração de trinta
minutos a uma hora. Além de uma
alimentação saudável; evitar excesso
de gordura e sal é fundamental.
Atenção aos sintomas que se manifestam em quase todas as doenças do
coração ou que podem indicar algum
tipo de comprometimento cardíaco:
Enfim, é importante se aquecer
no inverno. Porém, o mais importante
é passar por ele com boa saúde, sem
correr nenhum risco.
* Américo Tângari Junior é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e
Associação Médica Brasileira.

* Dra. Karina Hatano

TEMER NO ATAQUE
O presidente Michel Temer decidiu sair do sufoco e
enfrentar os adversários em campo limpo. Antes de embarcar para Rússia e Noruega, o presidente Michel Temer gravou
um vídeo, exibido nesta segunda-feira, 19, nas redes sociais
no qual afirma que os criminosos não ficarão impunes. A afirmação é mais uma resposta aos novos ataques desferidos pelo
empresário, Joesley Batista, um dos donos da JBS e corruptor
confesso, que em entrevista à revista Época acusa o presidente "comanda a maior organização criminosa do País". No
vídeo, o presidente afirma que acabou com "favores que privilegiavam apenas algumas poucas empresas" que obtinham
empréstimos bilionários com "juros camaradas" e isso irritou
muita gente, em clara referência a Joesley.
Temer está incomodado com as acusações e mais
ainda com o fato de o Ministério Público ter feito acordo
de delação premiada com o empresário que o presidente
chama da "bandido" - e pelo fato de o MP lhe permitir
estar completamente livre, apesar dos crimes cometidos.
Por isso, Temer aproveita o vídeo para dizer que os responsáveis pelos crimes não ficarão impunes, mas não sem
antes lembrar que a ascensão, expansão e enriquecimento
de Joesley Batista não aconteceu em seu governo, referindo-se indiretamente ao PT.

SURPREENDENTE
Foi de Luiz Fux o voto fundamental para manter Andrea Neves
na prisão. O ministro é conhecido por ser mais liberal quanto as
questões de prisão preventiva, mas no caso da irmã de Aécio ele
escolheu uma posição mais dura ao negar seu habeas corpus.
Justamente por suas posições anteriores, Fux surpreendeu amigos juízes e advogados com a decisão. Hoje, a mesma turma que
negou liberdade a Andrea Neves julgará o pedido da PGR pela
prisão de Aécio.

CAIU NA PROIBIÇÃO
O ministro Luís Roberto
Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar
contra uma lei aprovada pela
Câmara Municipal de Paranaguá, que proibia o ensino
e discussão sobre gênero e

CERVEJA DEPOIS
Após a confusão de domingo entre torcedores do Coritiba e
do Corinthians, deputados resolveram adiar a votação do projeto
que libera venda e consumo de cerveja nos estádios e arenas do
Paraná. Ontem não havia clima.

Dos 35 itens de pauta de votações da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), quatro reúnem proposições
que conduzem mudanças no sistema político eleitoral brasileiro. Uma delas, a Proposta de Emenda à Constituição, do
senador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), proíbe a filiação partidária
de membros da Justiça Eleitoral nos dois anos anteriores à
posse no cargo ou ao início do exercício na função.
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melhora por completo”, resume.
Apesar de exercícios serem fundamentais, o recomendável é evitar
estímulos antes de dormir. Essa
agitação, ao contrário do que se
imagina, não cansa, mas excita mais
ainda, dificultando o sono. E é exatamente enquanto dorme que 90% do
hormônio do crescimento é liberado.
“À noite o ideal é optar por joguinhos como memória ou a também
tradicional brincadeira de contar
histórias, ambas ajudam a relaxar e
ao mesmo tempo estimulam a imaginação”, finaliza Karina.
Orientações para férias
ainda mais saudáveis
·Doces e refrigerantes além de
prejudiciais ao organismo deixam as
crianças ainda mais agitadas;
·Em caso de brincadeiras na piscina é fundamental ter a supervisão
de um adulto 100% do tempo com
os olhos bem abertos para evitar o
risco de afogamento;
·Crianças até 12 anos de idade
não devem fazer atividades com
carga;
·Computadores em excesso
podem causar tendinite e dores nas
costas pela má postura;
·Para garantir uma boa noite de
sono, diminua a intensidade dos exercícios próximo as refeições principalmente o jantar, que deve ser oferecido
até as 18hs;
·Cuidado com os excessos, atividade esportiva é para causar bemestar, exagerar pode provocar lesões
e levar à competitividade e pressão
desnecessá rias.
Sobre a Dra. Karina Hatano
Karina Hatano é médica do exercício e do esporte, mestre em Medicina Esportiva pela Universidade
Federal de São Paulo, onde também
realizou a Residência Médica em
Medicina do Esporte, além de acumular especialização em fisiologia
do exercício e nutrologia. Preceptora
da Medicina Esportiva da Universidade Federal de São Pau lo e professora da Liga de medicina esportiva
da UNIFESP, também é responsável
pela saúde de atletas de alta performance de diversas modalidades
esportivas, como da seleção brasileira de natação e das confederações
brasileiras de baseball e softball.

JUSTIÇA ELEITORAL

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

orientação sexual nas escolas
do município. A lei foi aprovada na esteira do movimento
deflagrado por parlamentares
ligados a igrejas evangélicas
em todo o país contra a chamada “ideologia de gênero”.

Especialista dá dicas de como os
pais podem estimular o gasto de energia dos filhos em qualquer época do
ano, principalmente no mês de julho,
quando não há atividades escolares
O sedentarismo e a obesidade
infantil vêm crescendo exponencialmente nos últimos anos. De acordo
com informações da Organização
Mundial da Saúde (OMS), é considerada sedentária uma criança na
faixa etária entre 6 e 17 anos que
pratique menos de 300 minutos de
atividade física semanalmente (u
ma hora por dia, cinco vezes por
semana).
Convenhamos, não se trata de
uma meta inatingível. Porém, há algumas gerações, os exercícios deixaram
de ser parte integrante do cotidiano.
Alguns fatores, como a segurança e
a facilidade e comodidade de oferecer distração por meios eletrônicos,
fazem com que seja ainda mais difícil tirar os pequenos de casa ou lhes
despertar o interesse por algo que
não envolva tecnologia.
Atualmente, uma criança brasileira passa mais de 5 horas diárias na
frente de uma tela (televisão, celular,
tablet, entre outros), desconsiderando tempo de escola. A chegada
das férias é o momento propício para
repensar os caminhos visando mudar
esse cenário.
Jogar bola, correr, pular corda e
nadar são excelentes práticas para
despertar hábitos saudáveis. “Até os
10 anos se deve gastar energia com
brincadeiras lúdicas - como pegapega, esconde-esconde, bambolês
e amarelinha – passear no parque,
andar de bicicleta e curtir uma caminhada com os pais. Acima dessa
idade, dentre as inúmeras opções
estão os esportes coletivos, como
futebol, vôlei e basquete”, exemplifica a Dra. Karina Hatano, médica do
exercício e do esporte.
A especialista reforça que as
atividades físicas beneficiam a coordenação motora, possibilitam o
conhecimento do próprio corpo e
viabilizam o controle do nível de açúcar do sangue e da pressão arterial.
Também estabilizam o batimento
cardíaco e tonificam a musculatura.
Isso sem falar no aspecto emocional.
“Estimulam o convívio social e a disciplina, ajudam a formar o caráter e
fortalecem a autoestima, enfim uma
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
20/06

Temperatura

Umidade

12ºC
6 ºC

98%
80%

Chuvoso durante o dia e a noite.

Quarta
21/06

15ºC
8 ºC

98%
78%

Nublado com abertura de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Quinta
22/06

18ºC
10 ºC

99%
76%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em:19/06/2017
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PROJETO PODERÁ SER APRESENTADO NO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA CASA CIVIL

Campos Gerais pode ser 'pioneira' na
criação de distrito industrial regional
Divulgação

Principal
intenção é o
crescimento
regional
Da Assessoria
Nesta terça-feira (20), a
região dos Campos Gerais
poderá ser a pioneira do
Estado de um projeto que
será apresentado no departamento jurídico da Casa Civil
e que está sendo desenvolvido
pela Comissão de Indústria,
Comércio, Emprego e Renda
da Assembleia Legislativa do
Paraná: a criação de um Distrito Industrial Regional, com
o objetivo de dividir parte dos
impostos gerados em municípios do entorno daquele que
sediará os investimentos, a fim
de criar um desenvolvimento
regional. Se passar e for aprovado, o município irá fazer a
cessão do terreno ao Estado,

Márcio Pauliki: deputado aguarda aprovação

que ficará responsável pela
infraestrutura necessária e,
também, para a captação dos
investimentos à região.
O presidente dessa Comis-

são da ALEP, deputado Marcio Pauliki, revela que o projeto
se chama ’50-50’, por ser
praticamente ‘autoexplicativo’
de como funcionará a metodo-

logia de sua implantação. “A
cidade sede do distrito irá ficar
com 50% do ICMS gerado e
os outros 50% serão divididos
nas outras cidades distantes 50
quilômetros daquele terreno”,
informa Pauliki. O deputado
não revelou, por enquanto,
qual o município que irá sediar
o projeto, já que ele quer a
aprovação do governo, na próxima terça-feira, para revelar.
Mas, garante, que as negociações com o município estão
avançadas e praticamente tudo
pronto para ser colocado em
prática.
As áreas a serem escolhidas são, de preferência, próximo a complexos industriais,
que possam atrair indústrias
satélites. E o fato de ter um
complexo regional, segundo
Pauliki, acaba reduzindo as
guerras fiscais entre os municípios, que acaba, por vezes,
até atrapalhando na busca
pelos investimentos. “A principal intenção com esse projeto
é o desenvolvimento regional.

CENSO AGROPECUÁRIO 2017

Cida Borghetti participa de lançamento
A governadora em exercício Cida Borghetti participou na
manhã desta segunda-feira (19),
na Organização das Cooperativas
do Estado do Paraná (Ocepar),
em Curitiba, do lançamento do
Censo Agropecuário 2017. O
evento contou com a presença do
presidente do Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE),
Roberto Olinto Ramos, além de
representantes de diversos setores produtivos do Estado.
A partir de outubro deste
ano, técnicos vão percorrer aproximadamente 370 mil estabelecimentos agropecuários de todo o
Paraná para fazer o levantamento
de informações sobre área, produção, características da mão
de obra, irrigação, uso de agrotóxicos, entre outros temas. A
coleta de dados deve durar cinco
meses.
De acordo com a governadora
em exercício, o levantamento é
importante para medir a evolução
do setor agropecuário no Estado.
O agronegócio é um setor que
a cada ano quebra recordes e
impulsiona a economia em várias
regiões do Estado e do País. Apesar de ocuparmos apenas 2% do

Divulgação

Cida: Levantamento é importante para medir a evolução do setor
território brasileiro, respondemos
por 20% da produção agrícola
nacional. Esses números nos
orgulham, afirmou.
Cadastro
O Censo Agropecuário 2017
vai subsidiar a implantação do
cadastro
de
estabelecimentos agropecuários e do Sistema
Nacional de Pesquisas Agropecuárias. Isso permitirá a criação da
Pesquisa Nacional por Amostra de
Estabelecimentos Agropecuários,
que irá a campo, anualmente, captar dados pormenorizados sobre

Assembleia aprovou
reajuste de servidores
tiça, que reajusta as tabelas de
vencimentos dos cargos e funções dos servidores dos quadros
de pessoal do Poder Judiciário
e dos proventos de aposentadoria dos serventuários do Foro
Judicial e Extrajudicial, também
foi aprovado em segunda discussão. Mas com um requerimento de dispensa de votação
em redação final aprovado antes
do término da sessão, a matéria
agora segue diretamente para
sanção, ou veto, do governador
Beto Richa.
Perdas com inflação
O índice de reajuste de
4,08% é referente à recomposição das perdas com a inflação
nos salários de cargos efetivos
e comissionados, medido pelo
Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo (IPCA).

receitas e despesas na produção,
crédito e seguro rural, proteção de
mananciais, conservação da fauna
e flora, uso de agrotóxicos, técnicas de produção, além da situação
social e familiar dos trabalhadores
do campo, entre outros temas.
Segundo o secretário estadual
da Agricultura, Norberto Ortigara,
o Censo irá ajudar no desenvolvimento de políticas públicas para o
setor. Depois de 10 anos o IBGE,
mesmo com a crise econômica,
conseguiu levantar recursos para
uma perfeita e adequada leitura
da realidade rural brasileira.

ção e sem a aprovação, para a
Inglaterra e apresentando suas
diretrizes”, conclui.
Melhor exemplo do projeto já está na região
O modelo de desenvolvimento do projeto já existe
em outros países e em outros
estados, como em Goiás e no
Mato Grosso. Porém, o melhor
exemplo, segundo ele, está na
própria região dos Campos
Gerais. “Isso já acontece em
Ortigueira. O melhor exemplo
é o Projeto Puma, da Klabin,
que há a divisão do ICMS, em
que 50% fica com Ortigueira
e o restante é dividido entre
as outras cidades da região”,
informa.
E, segundo Pauliki, há a
intenção de criar, ainda outros
distritos semelhantes também
em outras regiões. “Pretendemos identificar a oportunidade
em outras cidades, para criar
cinco ou seis distritos regionais no Paraná”, completa o
presidente da Comissão.

NOVO APLICATIVO É LEI

Aplicativo facilitará acesso do cidadão
Divulgação / Pedro de Oliveira

Da Assessoria

TJ/PR,TCE E DEFENSORIA PÚBLICA

Os projetos de lei que dispõem sobre os reajustes para os
servidores do Tribunal de Justiça
(TJ/PR), do Tribunal de Contas
do Estado (TCE) e da Defensoria Pública do Paraná, retroativos
ao dia 1º de maio, foram aprovados na sessão plenária desta
segunda-feira (19), na Assembleia Legislativa do Paraná. As
propostas de nº 231/2017, do
Tribunal de Contas, que prevê o
reajuste aos vencimentos básicos
dos servidores ativos e inativos,
efetivos ou comissionados, além
das gratificações e subsídios
como o auxílio alimentação, e
de nº 235/2017, da Defensoria
Pública, que descreve o reajuste
de 4,08% sobre as tabelas de
vencimentos dos servidores, passaram em segundo turno.
Já o projeto de lei nº
232/2017, do Tribunal de Jus-

Não adianta desenvolver só
uma cidade”, explica, lembrando que isso pode criar
‘bolsões de pobreza’ nas grandes cidades, pela migração
da população das pequenas
cidades para as que recebem
mais investimentos. Com isso,
também será desenvolvido um
projeto de desenvolvimento
da mão de obra, para que os
próprios moradores da região
beneficiada possam ser empregados.
Conforme esclarece o
deputado, com a nova fase do
Programa Paraná Competitivo,
não só indústria, mas também
outros segmentos poderão se
instalar neste parque industrial
regional. E o projeto, mesmo
que ainda como um ‘protótipo’,
já está sendo apresentado a
investidores
internacionais.
“O Governador Beto Richa
está em Londres, expondo os
potenciais do Paraná. E tem
um pessoal nosso junto da
APD levando esse projeto,
mesmo que em fase de adapta-

A Assembleia Legislativa do
Paraná lança nesta terça-feira
(20), às 14h30, durante a sessão plenária, o aplicativo “Agora
é Lei no Paraná”. A nova ferramenta, criada pela Diretoria
de Comunicação, reúne mais de
100 leis estaduais de interesse
do consumidor para que o cidadão possa cobrar seus direitos
pelo celular, a qualquer hora e de
qualquer lugar.
O lançamento também vai
contar com a presença da diretora do Procon, Claudia Silvano,
que vai falar sobre o trabalho em
defesa do consumidor. O aplicativo coloca a Assembleia na
vanguarda no uso de ferramentas
digitais para ampliar a comunicação com os paranaenses e é mais
uma iniciativa inédita no processo
de modernização da Casa.
Inovação
O aplicativo foi desenvolvido
pela Diretoria de Comunicação
da Alep, com suporte técnico do
Setor de Tecnologia da Informa-

A nova ferramenta reúne mais de 100 leis estaduais
ção do Legislativo, sem qualquer
custo para o poder público. Para
conferir todos os detalhes da
legislação, basta clicar na ilustração e acessar informações como
aplicação da lei, penalidades em
caso de descumprimento, nome
do autor e texto na íntegra. A
pesquisa também pode ser feita
pelo nome do deputado, categoria (saúde, educação, transporte,
...) ou digitando uma palavrachave referente ao tema.
O Procon-PR é parceiro da
iniciativa e vai receber todas as

denúncias encaminhadas pelo
cidadão que, mesmo com o
aplicativo, não conseguir fazer
valer os seus direitos. A inspiração para o projeto foi a série de
reportagens “Agora é Lei”, que
desde fevereiro de 2016 dá destaque às inciativas parlamentares
no site da Assembleia e também
nas redes sociais. O aplicativo
está disponível nas plataformas
Android e iOS e já pode ser instalado gratuitamente. Também é
possível fazer a consulta pelo site
da Assembleia.
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ECONOMIA

37% emprestam para pagar dívidas
20% dos
brasileiros
possuem
empréstimo
pessoal
em banco
Da Assessoria
Empréstimos podem ser
uma boa estratégia para concretizar grandes planos ou quando
é preciso lidar com gastos inesperados. Também podem ser
uma forma de lidar com o endividamento - a principal razão
observada entre os consumidores brasileiros que recorrem
aos empréstimos em bancos
e financeiras. De acordo com
pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e
da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL), a
principal finalidade do emprés-

Em segundo lugar aparecem o pagamento das contas básicas, como água, luz, telefone, condomínio

timo pessoal ou consignado é o
pagamento de dívidas (37%),
como faturas atrasadas no cartão de crédito, prestações não

pagas em lojas e até mesmo
outros empréstimos adquiridos
no passado.
Em segundo lugar aparecem

o pagamento de contas básicas,
como aluguel, condomínio, luz,
telefone e escola (21%). A
compra ou troca de um carro

(16%), reforma da casa ou
apartamento (14%), compra
de mantimentos para casa
(12%) e a realização de viagens
(9%) aparecem em seguida no
ranking de motivações.
“Se o objetivo é antecipar o
consumo, como, por exemplo, a
reforma da casa, o custeio dos
estudos ou a troca do carro, é
importante que se observe todos
os custos financeiros envolvidos
e o quanto as parcelas irão comprometer da renda”, explica a
economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti. “Como
revela a pesquisa, o empréstimo pode também ajudar a
quitar outras contas atrasadas,
mas desde que as condições do
empréstimo sejam mais favoráveis do que as dívidas acumuladas”, afirma.
A pesquisa mostra que
20% dos brasileiros possuem
um empréstimo pessoal em
banco, 16% um empréstimo
consignado, que é descontado
diretamente da folha de paga-

mento, e 9% têm empréstimo
feito em financeira. Do total de
brasileiros que possuem algum
empréstimo, 62% recorreram
ao empréstimo pessoal de bancos, 51% buscaram um consignado e 28% recorreram ao
empréstimo de financeiras.
Para a economista-chefe, o
empréstimo, embora seja uma
opção para a quitação de dívidas, não deve ser banalizado.
“Contrair um segundo débito
para quitar o primeiro faz sentido quando se consegue condições melhores, com juros mais
baixos e prazos mais amigáveis,
substituindo uma dívida mais
cara por outra mais barata”,
aconselha Kawauti. “Porém,
é fundamental refletir sobre o
próprio comportamento a fim
de entender a razão do descontrole financeiro e, se possível,
resolver a situação ajustando
os gastos. Se a pessoa não se
organizar, ao invés de resolver
um problema, poderá criar
outro ainda maior”.

NA 'SÉRIE D' DO BRASILEIRO

EM CARAMBEÍ

Parque participa de ação global Operário vence e se classifica
Da Assessoria
Carambeí
Desde
segunda-feira (19), o Parque
Histórico de Carambeí, maior
museu histórico a céu aberto
do Brasil, se unirá a instituições culturais do mundo todo
e participará do Museum
Week que é uma ação global
realizada por meio das redes
sociais. Neste ano o tema
do evento é ‘As Mulheres e
a Cultura’ e se estenderá até
25 junho.

O Museum Week é
uma inciativa de instituições culturais francesas que
visa aproximar museus e o
público via redes sociais. Os
participantes do evento farão
postagens no Twitter, Facebook e Instagram utilizando
a hashtag #museumweek,
serão incentivados a usar a
hashtag #womenMW atribuída ao tema desta edição
‘As Mulheres e a Cultura’.
Para cada um dos dias da
semana foi pré-definido uma

EM PALMEIRA

CONTRA DROGAS

Escolas se
mobilizam na
prevenção

temática diferente e sua respectiva hashtag que será
abordada pelas instituições
participantes: na segunda
(20/6) #foodMW, na terça
(20/6) #sportsMW, quarta
(21/6)
#musicMW,
na
quinta (22/6) #storiesMW,
na sexta (23/6) #booksMW,
no sábado (24/6) #travelsMW e no domingo (25/6)
#heritageMW.
Este é o terceiro ano consecutivo que o Parque Histórico participa da ação.

Pameira terá novo
Centro de Memória
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Começa nesta
terça-feira (20) uma série de
palestras sobre Prevenção às
Drogas em todas as escolas do
município. A iniciativa faz parte
da mobilização em relação ao
“Junho Branco”, mês voltado
à sensibilização e conscientização sobre o uso de drogas. A
programação vai do dia 20 a
28 de junho e deve ser estendida, inclusive, às escolas estaduais, da sede e do interior. A
secretaria da SEMEC, Ana Elis
Gomes, acredita que a iniciativa
pode contribuir para a diminuição dos casos de consumo de
drogas e melhorar o ambiente
familiar. “Nossos jovens precisam ser confrontados com a
realidade e conhecer profundamente os males causados pelo
uso e inserção das drogas no
ambiente escolar e até mesmo
familiar. É a forma que encontramos de tentar reverter essa
situação”, afirma.
As palestras serão proferidas
pelo terapeuta conselheiro especialista na área de dependência
química e representante do grupo
Vida Nova, do Narcóticos Anônimos de Tibagi, Osvaldo Maia
Filho. O objetivo, segundo ele, é
falar sobre prevenção com crianças de seis a 17 anos. “Estamos
no Junho Branco, que é um mês
todo voltado para a prevenção das
drogas e acho importante que a
prefeitura teve essa iniciativa. O
Brasil todo promove ações a favor
da prevenção e é muito significativo estarmos neste contexto. Dia
26 de junho é o Dia Internacional
de Prevenção às Drogas.

Acervo inclui banners, fotos, documentos antigos
Da Redação
Palmeira - O Colégio Estadual Dom Alberto Gonçalves, em
Palmeira, está concluindo as pesquisas em torno do novo centro de
memória de preservação do patrimônio histórico material e imaterial da instituição. A ação faz parte
das celebrações dos 70 anos da
Secretaria de Estado da Educação
e tem como objetivo ampliar o resgate histórico e a preservação do
patrimônio histórico e cultural das
escolas paranaenses.
Quem visitar o colégio terá a
acesso a informações históricas
que contam parte da evolução da
educação no município e região.
O acervo inclui banners, fotos,
documentos antigos, além de equipamentos utilizados ao longo dos
70 anos de fundação da escola.
“É importante ter esse centro de
resgate da memória da escola para
que os alunos e também quem
visita a escola conheça o papel que
o colégio teve na história do município e também da região”, disse
a diretora-auxiliar da unidade,
Lisiane de Paula Ripka.
O colégio foi fundado em
1947 como Ginásio Municipal de

Palmeira, passando para a administração estadual em 1949. “É
a escola mais antiga do município
e faz parte da história de milhares de estudantes e ex-estudantes
que passaram por aqui”, disse
Lisiane.
Formação
No mês de maio, técnicos
pedagógicos dos 32 Núcleos
Regionais de Educação, Secretaria
de Estado da Educação e convidados participaram do curso de
formação para ampliação da rede
de centros de memória nas escolas
estaduais e núcleos de educação.
O curso foi coordenado pela
equipe do Museu da Escola Paranaense. “O objetivo do treinamento
é que os técnicos assessorem as
escolas e que caca unidade tenha
um centro de memória para preservar o patrimônio histórico
material e imaterial da educação
paranaense”, disse o coordenador
do Museu, Cláudio Ogliari.
A formação faz parte das comemorações dos 70 anos da pasta e
tem como objetivo valorização da
memória e do patrimônio histórico,
cultural e documental das escolas
da rede estadual de ensino.

Da Assessoria
Ponta Grossa - Operário venceu o São Paulo de Rio
Grande, na tarde do último
domingo, pela quinta rodada
do Grupo A15 da Série D do
Campeonato Brasileiro. O jogo
aconteceu no Estádio Germano
Krüger e terminou em 3 a 1.
Com o resultado, o Fantasma
chega a 12 pontos e garante a
classificação em primeiro para a
próxima fase.
O adversário conseguiu abrir
o placar aos 4 minutos do primeiro tempo. Após uma falha da
zaga alvinegra, Henrique ficou
sozinho com o goleiro Simão e
balançou as redes. A reação do
Operário veio aos 12 minutos.
Peixoto cruzou e Alisson desviou
para o gol. O time da casa chegou a marcar mais um gol, mas o

árbitro anulou.
Na segunda etapa, o Fantasma pressionou mais e conseguiu a virada. Aos 17 minutos,
Lucas Batatinha deu passe
para Quirino marcar. O alvinegro ampliou a vantagem aos 35
minutos, quando Dione cobrou
escanteio e Peixoto cabeceou
para o gol.
.Em entrevista coletiva após
a partida, o técnico Gerson
Gusmão avaliou o desempenho
da equipe. “ Eu me desgastei
muito no primeiro tempo, principalmente com nosso sistema
defensivo, que normalmente é
sólido e erra pouco. Hoje começamos muito bem tecnicamente,
só que estávamos errando muito
atrás, com muita indecisão. Acabamos tomando um gol em uma
infelicidade nossa, mas tivemos
poder de reação e conseguimos

a vitória. Fizemos um bom jogo
e tivemos o apoio da torcida, que
nos ajudou quando mais precisamos”.
O Operário iniciou a partida
com Simão, Danilo Báia, Diego
Macedo, Alisson, Peixoto, Chicão, Índio, Athos, Quirino, Jean
Carlo e Lucas Batatinha. No
segundo tempo, entraram Sosa,
Dione e Washington nos lugares
de Lucas Batatinha, Danilo Báia
e Athos
O Fantasma volta a jogar no
Germano Krüger nesta quartafeira (21) contra o Iraty, às
20h15, pela terceira rodada da
segunda fase do Campeonato
Paranaense da Segunda Divisão.
Pela Série D, o alvinegro volta a
campo no domingo (25) contra
o Brusque, às 18h, no Estádio
Augusto Bauer.
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EMPRESAS JÁ PODEM PATROCINAR

'Garota do Comércio' abre inscrições
Divulgação

Ganhadoras
receberão
vales-brindes,
viagens e
premiação
em dinheiro
LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Empresas castrenses já
podem começar a fazer suas
apostas, assim como as belas
mulheres da cidade, já podem
correr atrás de seu ‘patrocinador’, pois a organização do
‘Garota do Comércio’, através
do site Clicke Certo.
As inscrições, que acontecem até 30 de julho, são para
jovens de 16 a 28 anos, sem
restrições, exceto menores de
idades que precisam da autorização dos responsáveis. As
candidatas podem também se
auto patrocinar, no entanto,
precisam estar representando
alguma empresa do comércio
local. O interessante do concurso é que nem sempre a concorrente precisa trabalhar na
loja participante. "Já tivemos
esse ‘problema’ e as vezes uma
loja quer participar, mas não
tem mulheres trabalhando, ou
as mulheres que trabalham não
se interessam, diante disso,
abrimos a participação para

UEPG fará
protesto
nesta terça

Letícia foi a última ganhadora do concurso

qualquer mulher que tenha o
interesse em concorrer. Algumas vezes elas mesmas entram
com ‘patrocínio’ e levam o
nome da empresa, outras vezes
fazem parceria com as lojas.
Existem várias possibilidades”,
explica Cleverson Bueno, um
dos organizadores do evento.
Para participar é cobrado
um valor de inscrição, já o vestido que a ‘Garota’ irá desfilar

no dia do concurso, esse fica
por conta da participante ou da
loja que ela representará, fora
isso, custos de maquiagem,
cabelo, sapato e toda produção
fica por conta da organização
do evento. As ganhadoras receberão premiações que envolvem vales brindes, viagens e até
mesmo dinheiro, além de ser
a representante do Comércio
Castrense 2017.

“Todo ano o concurso
‘Garota do Comércio’ está com
maior abrangência, esperamos,
então, que nessa edição tenhamos mais participantes e ainda
mais colaboradores, pois, esse
é um evento que movimenta
a cidade, principalmente o
comércio. E, é o diferencial
que acontece todos os anos.
Vale muito a pena”, comentou
Cleverson, acrescentando que
“isso é voltado para as mulheres que almejam algo a mais em
relação a ‘vida nas passarelas’.
A ‘Garota do Comércio’ pode
ser o ponto inicial para uma
bela carreira, como o exemplo de Anderly Zarginski, que
começou conosco e hoje está
onde está, levando o nome da
cidade as alturas”.
As empresas interessadas
em participar, ou até mesmo
fazer parte da competição, sem
indicar candidatas, essas podem
entrar em contato com a organização do evento pelos telefones (42) 9 9914-0462, (42)
9 9932-3543, (42) 9 99124557 ou (42) 9 9916-8292.
Para maiores informações
sobre o ‘Garota do Comércio
2017’, o Clicke Certo disponibiliza ‘abas’ em seu site
com o regulamento completo.
Entrando no link www.clickecerto.com.br, dúvidas em relação as inscrições e parceria
com empresas, podem ser tiradas por lá.

CENTRO DE INTEGRAÇÃO AO MENOR

Mobilização tenta evitar fechamento
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Nesta
terça-feira (20), professores e
agentes administrativos da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), farão um dia de paralisação, em ação conjunta encabeçada
pela Seção Sindical dos Docentes
da UEPG (Sinduepg), que protestam em defesa da autonomia das
instituições de ensino superior do
Paraná depois da inclusão no Sistema Meta-4 e do entendimento do
Tempo Integral e Dedicação Exclusiva (Tide) como gratificação e não
como regime de trabalho, como historicamente entendido pelo Estado.
O ato foi decidido em assembleia
geral no último dia 13, atendendo
a uma proposta do Comitê em
Defesa das IEES-PR.
Organizados em equipes de
professores das diferentes áreas
de conhecimento, a programação
neste dia de protesto buscará conversar com alunos do Ensino Médio
sobre o que é a UEPG. A intenção
é mostrar o que ela representa em
números, a amplitude de cursos
ofertados, o quadro docente, a
estrutura e os serviços prestados
à comunidade. “Desde a decisão
tomada em assembleia, produzimos material com informações
muito claras de como a UEPG é
importante para o desenvolvimento
do nosso estado em diversos aspectos: social, econômico e cultural.
Em outras cidades, como Maringá,
o reitor chamou a comunidade para
essa defesa. Aqui em Ponta Grossa,
nós entendemos que o movimento
sindical pode fazer isso no esforço
de buscar o apoio para uma luta
que entendemos ser de todas e
todos”, afirma a presidente do Sinduepg, Rosângela Petuba.
Novas manifestações
Para a direção do sindicato,
as ações não devem se resumir ao
dia de paralisação. Na sequência,
outras atividades serão realizadas
no sentido de promover o debate
para além dos muros da UEPG.
No próximo dia 30 mais uma
manifestação deve ser colocada em
prática.

PRÉ-VESTIBULAR

Castro oferece a partir de
julho 'Cursinho Solidário'
Divulgação

Aula inaugural está prevista para 1° de Julho
Da Redação
Organizado por professores e
jovens universitários castrenses,
foi criado em Castro um curso
pré-vestibular voltado para estudantes da rede pública de ensino
ou mesmo aqueles que tenham
dificuldades sociais, econômicas
ou familiares. O Cursinho Solidário 2017, como é chamado,
está previsto para ter início em 3
de julho e segue até 8 de dezembro, com aulas no antigo colégio
Vicente Machado, na região central.
Conforme explica o professor
Fabiano, o curso será totalmente
gratuito. “Será cobrado apenas
uma taxa no valor de R$100 no
ato da matrícula, para custeio de
impressão de apostilas que serão
disponibilizadas para os estudan-

tes e não teremos outras extras ou
mensalidades”, observou.
De outro lado, o professor
adiantou que o local foi cedido
pela prefeitura municipal e o curso
oferece uma média de 50 a 60
vagas. “Além dos critérios para
a seleção dos alunos- que vão
desde questões, sociais e econômicas, alunos que estão há muito
tempo fora dos estudos, havendo
ainda disponibilidades, as vagas
remanescentes serão destinadas a
estudantes em geral”, destacou.
Seleção e matrícula
A lista dos estudantes selecionados sairá no dia 26 de junho e
estará à disposição nas bibliotecas
públicas de Castro. Já as matrículas começarão a partir do dia 27
até 30 de junho e aula inaugural
está prevista para 01 de julho.

AULA PRÁTICA

Festa Junina é tema de
escola em Telêmaco
Divulgação

Com problemas financeiros, atividade pode ser paralisada
Da Redação
Piraí do Sul - Moradores
de Piraí do Sul estão empenhados em evitar o fechamento do
Centro de Integração ao Menor
(CIM). A ONG presta atendimento a cerca de 150 crianças
de segunda a sexta-feira e integra atividades como alimentação e atividades extraescolares.
Com problemas financeiros, a

instituição pode ter que deixar
de atender a comunidade. O
anúncio foi feito na quarta-feira
(14).
Para tentar evitar o fechamento do CIM, os internautas
organizaram uma vaquinha para
arrecadar verbas A proposta é
arrecadar R$ 30 mil para contribuir com a Instituição até que
o CIM retome o recebimento
dos convênios mantidos com a

Prefeitura da cidade.
História de superação
Entre as principais colaboradoras da ONG está Jacira
Datola, mais conhecida em
Piraí como Dona Neca.
é um dos principais pilares
do projeto. “Ela é uma senhora
que tem 80 anos e que tem um
amor muito grande por essas
crianças”, contou a internauta.

ZONAS ELEITORAIS

Audiência na AL debate extinção

Da Assessoria
Telêmaco Borba - A história das Festas Juninas foi o tema
do trabalho das alunas do Curso
de Pedagogia da Faculdade de
Telêmaco Borba (Fateb) na
Escola Municipal Santos Dumont
(Escola em Tempo Integral).
Com o Projeto Compartilhando
Saberes, 12 acadêmicas do primeiro período da disciplina da
História da Educação, desenvolveram oficina de Dobradura,
de Cartazes e de Xilografia

com os alunos do 4º e 5º ano.
De acordo com a professora
da História da Educação Cinthia Benck, a atividade toportunizou as alunas conhecer a
realidade do ensino fundamental numa escola de período
integral. "Elas saíram da aula
teórica e para vivenciar na prática a realidade dos alunos do
ensino fundamental", ressaltou.
Cinthia destacou também a
receptividade dos alunos, das
professoras e das pedagogas da
Escola Santos Dumont.

Divulgação

Da Assessoria
Recentemente uma portaria publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
vem causando preocupação
aos paranaenses. A resolução
estabelece diretrizes para a
extinção e o remanejamento
de zonas eleitorais por todo
território nacional, um dos
estados da federação que
será afetado é o Paraná. Na
região dos Campos Gerais,
por exemplo, seriam 19 zonas
eleitorais extintas, três delas
apenas em Ponta Grossa.
Com o objetivo de discutir a portaria publicada, na
próxima quarta-feira (21),
no Plenarinho da Assembleia

Trabalho faz parte do Projeto Compartilhado

Região tem 43% de
multas por radar
Da Assessoria

Na região, três zonas eleitorais poderão ser extintas em PG
Legislativa do Paraná, a partir das 9h30, será realizada
uma audiência pública. Presidida pelo Deputado Estadual Luís Corti, a audiência
conta com o apoio dos depu-

tados Marcio Pacheco, Tiago
Amaral, Claudio Palozi, Tercílio Turini e Evandro Araújo,
que também manifestaram
preocupação em relação às
mudanças.

Do total de 9.342 veículos
flagrados acima do limite de
velocidade em todas as rodovias
federais que cortam o Paraná,
4.052 flagrantes aconteceram
na região dos Campos Gerais.
Os dados foram divulgados
pela Polícia Rodoviária Federal
(PRF) na segunda-feira (19) no
balanço da Operação Corpus
Christi, ocorrida entre quintafeira (15) e domingo (18).
O número também mostra
um aumento circunstancial com

relação ao mesmo período do
ano passado: em 2016, 2.570
motoristas foram flagrados
acima da velocidade permitida na região. O aumento na
fiscalização, somados ao fato
da região ser um dos maiores entroncamentos ferroviários do Paraná e com a pista
duplicada, favorecem esse tipo
de ocorrência nas rodovias da
região.
Ainda de acordo com a PRF,
também houve um crescimento
nos testes de bafômetro realizados nos Campos Gerais.

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

A forma mais barata de fazer negócio!

 

AULAS DE DIREÇÃO
Perca o medo de dirigir, treinamento para habilitados e
horários flexíveis. Fone: (42)
99982-7821. Tratar com Alexandra.
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LANCER GT / R$ 53.000
Vendo Lancer GT, ano 2014, na
cor preta. Completo, com kit
multimídia, câmbio automático,
e no volante (borboletas), mais
teto-solar. Valor de R$ 53.000.
Tratar no fone (42) 99972-0758.
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VENDO CASA NA PRAIA
Medindo 64 m2, terreno 13 x
30 m2. Endereço: Av. Marumbi,
Nº16, Balneário Pontal do Sul
– Pr. Valor: R$ 69.000,00. Mais
Informações no (41) 999751239.
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VENDE - SE
CHÁCARA
Vende-se ou troca-se chácara
por casa em Castro. Valor
120.000,00. Tratar no Telefone
(42) 99844-6707 / (42) 999366945.

ALUGO CASA EM CASTRO
Alugo casa em Castro, contendo
três quartos, sala, cozinha e
banheiro, garagem, lavanderia
e área de fundos. Valor de R$
1.500. Dois dos quartos e a sala,
com acesso à sacada. Cozinha
com armários embutidos, e bancada em granito absoluto. Local
central, uma quadra do Senac e
três da Rua Dr. Jorge Xavier da
Silva. Tratar pelo telefone (42)
99972-0758.

ALUGO APARTAMENTOS
Aluga-se apartamentos por dia
em Castro. Maiores informações
no Grande Hotel, Rua: Cipriano
Marques, n º 44. Telefone para
contato: (42)3232-4388.
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VENDE-SE CASA NOVA
Vende-se casa nova no valor R$
110.000,00 com dois quartos,
sala, cozinha e banheiro. Pode
ser feito financiamento pela
Caixa. Tratar no (42) 984026308.

Porque o louco toma banho com
o chuveiro desligado? Por que ele
comprou um xampú para cabelos
secos!

3/cni — don — los — ror — tie. 4/alan — enoc — tree. 6/listen — roland.

VENDE-SE CASA
Vendo casa no bairro do Tronco,
interior de Castro, próximo
ao trevo de acesso. Valor de
90.000,00. Interessados entrar
em contato pelo telefone (42)
99979-0607.

 

VENDE-SE
IMÓVEL COMERCIAL
NA CRUZ MACHADO
Imóvel com 220 metros quadrados, construído em terreno
de 400 metros quadrados,
excelente localização, apenas
R$ 380.000,00. Tratar no telefone (42) 99914-9256.

GALPÕES
PRÉ-MOLDADOS
SEMI-NOVOS
Em oferta, de 80 m² por R$
8.500, de 100 m² por R$
11.500, de 200 m² por R$
22.000. Temos novos e seminovos, um novo de 360 m²
por R$ 45.000. Parcelamos
nos cartões ou cheque pré.
Ligue para: (42) 9137-1214.

 

 

  

ALUGA-SE QUITINETE
Aluga-se quitinete, Rua Bento
Munhoz Da Rocha Neto n° 368,
próximo ao quartel valor: R$ 470.
Tratar no fone: (42) 9 9929-7916.

ALUGO CASA EM
PONTA GROSSA
Alugo casa em alvenaria, fundos, contendo dois quartos, sala,
cozinha e banheiro. Possui terreno cercado. Centro de Ponta
Grossa, três quadras do Paladium, na Rua Júlia Wanderley, 63.
Direto com o proprietário. Valor
de R$ 600, mais taxa de água, luz.
Tratar com pelo fone (42) 999720758.

 



ALUGA-SE QUITINETES E
SALAS COMERCIAIS
Aluga-se quitinetes e salas
comerciais, Rua Major Otaviano
Novaes n° 520, tratar no fone:
(42)9 9982-4002.

VENDE-SE CHÁCARA
EM PÍRAI DO SUL
Vende-se 21 alqueires, sendo 10
mecanizados com estrutura para
leiteria, valor R$ 2.600.000,00.
Tratar no (42) 98402-6308.
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VENDE-SE CASA
NO PANDORF II
Vende-se casa nova no valor de
R$ 95.000,00, pode ser feito
financiamento pela Caixa Econômica. Tratar no Telefone: (42)
98402-6308.
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ASSALTO A MÃO ARMADA

Bandidos atacam no 'Morro do Cristo'
Divulgação

Marginais
enfrentam
grupo, roubam
e ateiam fogo
em carro

COVARDIA

Pedestre é
atropelado e
motorista foge
do local

LUCIANA WESTPHAL
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Conforme policiais, o roubo
de carros já foi fortemente
associado ao crime organizado.
Mas, as autoridades de segurança contam que são ladrões
inconsequentes e sem experiência que estão impulsionando
a alta desse tipo de delito, pois,
são bandidos que primeiro
cometem o roubo e, só depois,
pensam no que fazer com o
veículo. “Entender como esses
criminosos agem e planejam
os ataques é fundamental para
que a população saiba como se
proteger”, alerta o delegado de
Castro, Victor Loureiro.
O assunto veio à tona após
um roubo de veículo registrado
no final de semana, no Morro
Cristo. Os assaltantes deram
voz de assalto, e estavam

Apesar do esforço dos bombeiros, carro foi consumido pelas chamas

armados de revólver. Nas redes
sociais as vítimas do crime se
mostraram bastante revoltadas.
“Não acredito que isso aconteceu comigo", publicou Alexandre Ramon, o dono do veículo.
“Se acalme e Deus fará justiça
e você irá conquistar algo bem
melhor”, comentaram também
os amigos.
De acordo com o que apurou-se, a situação aconteceu na
madrugada de sábado (17). O
dono do carro estava acompanhado de sua namorada e mais

alguns amigos, quando encostaram o veículo no ‘Morro’,
por volta das 4 horas. Minutos
depois, os assaltantes chegaram, deram voz de assalto,
e levaram pertences das vítimas como celular, dinheiro e o
carro.
No momento, a vítima tentou reagir, mas acabou sendo
agredido. A Polícia Militar foi
acionada e realizou diligências
pela região, no entanto, ninguém foi encontrado.
Horas depois, o carro foi

TEATRO TIA INÁLIA

Ação de morador evita estrago maior
Divulgação / Christian Camargo

Da Assessoria
Tibagi - O Teatro Tia Inália
foi arrombado e teve um princípio
de incêndio na noite de domingo
(18), por volta das 21 horas, na
cabine de controle, na parte de
trás da plateia. As chamas foram
rapidamente controladas pela
Defesa Civil do Município, que
foi acionada por um morador. O
gerente do Departamento de Cultura, Sidnei Bielski, acredita que
o estrago poderia ter sido maior
se o morador não tivesse entrado
em contato com a Defesa Civil.
“Ele viu a porta aberta e entrou
para conferir quando visualizou o
fogo lá na sala chamou a Defesa
Civil imediatamente, que controlou o incêndio e impediu que
o estrago fosse maior. Estamos
muito tristes com o que aconteceu. Peço também apoio da
população. Vamos apurar quem
causou tudo isso”, desabafou
Bielski. O levantamento dos
prejuízos ainda não foi feito, mas
a previsão é de que o reforço na
porta de entrada do teatro e as
obras para recuperação da sala
comecem ainda nesta segundafeira (19).

recuperado, porém, os bandidos atearam fogo. Os bombeiros combateram as chamas
do veículo que foi abandonado
em uma estrada rural, próximo
a saída para Catanduvas, em
Carambeí. Apesar do esforço
da equipe, o carro ficou destruído.
A redação conversou com o
setor de Inteligência da Polícia
Civil que investiga o caso, e os
policiais divulgaram que as vítimas serão ouvidas ainda nessa
semana em um inquérito que

será aberto.
Em relação a esse tipo de
crime, o delegado Victor também alertou. “É importante
redobrar a atenção durante a
madrugada, quando estiver sozinho, e em lugares isolados. Os
bandidos se aproveitam dessas
circunstâncias aos escolherem
suas vítimas. Neste caso, o fato
de estarem em grupo não intimidou os bandidos que estão cada
vez mais ousados”, ressaltou.
O carro roubado e queimado era um Pegeot.

DESRESPEITO À VIDA

Motoristas são flagrados
dirigindo alcoolizados
Divulgação

Chamas foram controladas pela Defesa Civil
mente foi um ato ímpar, um atentado, um ato irresponsável contra
o patrimônio público. Corremos
um perigo muito grande de perdemos o nosso teatro. Precisamos impedir que atos como este
voltem acontecer em nosso município”, declarou.
A Prefeitura registrou boletim
de ocorrência e as investigações
já estão a cargo da Polícia Civil,
que informou que até agora fez o
“congelamento” da cena no local
do incêndio para então dar início
aos procedimentos legais.

é oriunda de emenda parlamentar do Deputado João Arruda,
através do Ministério do Turismo
e de uma participação do executivo. O recurso do Ministério do
Turismo será de R$ 243.750,00
e a contrapartida do município
de R$ 9.750,00.
Mudanças
Uma das principais mudanças será na entrada do Teatro,
que após as obras, deverá ocorrer na parte de trás da plateia e
não mais pela frente como acontece atualmente.
O Teatro Tia Inália foi fundado em 19 de Setembro de
1998 e ganhou este nome em
2011.

Reforma
Uma reforma na estrutura do
Teatro está prevista para este ano.
A verba de mais de R$ 253 mil

Vice-prefeita lamenta
A vice-prefeita Helynez Ribas
lamentou o ocorrido. “Infeliz-

VIGILANTE DESAPARECIDO

Corpo é encontrado por pescador
Telêmaco Borba - Polícia Civil de Telêmaco Borba
abriu inquérito e está mobilizada, investigando o caso
do vigilante Lauro Borges
Lemes. O homem, de 42
anos, estava desaparecido,
porém, seu corpo foi encontrado na última sexta-feira, as
margens do Rio Tibagi.
Lauro estava desaparecido - de acordo com os
policiais - desde o dia 10,
deste mês. Familiares, amigos e policiais estavam em
busca de seu paradeiro e, na
sexta-feira (10), um pescador que passava pela região
acabou se deparando com o
corpo. O homem acionou os
bombeiros, que contaram o

Divulgação

Lauro Borges tinha 42 anos e trabalhava como vigilante
Instituto Médico Legal, de
Ponta Grossa para recolher o
corpo.
A perícia encaminhou o
cadáver para autópsia que concluiu ‘afogamento’, isso preli-

minarmente. Para a polícia, o
corpo não apresentava sinais
de violência, no entanto, investigadores apuram a motivação
do óbito. Se o caso trata-se,
ou não, de homicídio.

Três pessoas foram presas por embriaguez no final de semana
Da Assessoria
Durante o final de semana a
Polícia Militar prendeu três pessoas por embriaguez ao volante
na região. O número parece ser
pequeno, mas causa revolta,
pela irresponsabilidade no trânsito. “Perdi um filho, devido a
um grave acidente no trânsito.
O motorista estava bêbado. Isso
é revoltante, pois pensamos que
essa tragédia poderia ser evitada”, lamentou Maria Almeida.
Maria é uma de muitas pessoas que já perderam alguém
devido a essa situação. Números contam quem a cada oito
flagrantes de desrespeito à Lei
Seca, uma prisão é efetuada
pelo crime de dirigir alcoolizado.
Nos últimos anos, de acordo
com a polícia, a fiscalização emitiu 82.211 multas. Em 10.553
casos, os motoristas estavam
tão bêbados, que pararam na
cadeia. Alguns deles mataram
no trânsito.
Além da irresponsabilidade,
a pena para esse tipo de crime
também revolta. “As penas, na
maior parte das vezes, se resumem a prestação de serviço à
comunidade e a pagamento de
cestas básicas”, é injusto, mas
quem somos nós para falar
alguma coisa, comentou Maria.
Os casos ocorridos no final
de semana aconteceram em
Ponta Grossa e Jaguariaíva. Em
um das situações, o motorista
foi flagrado em plena luz do
dia. “Registramos a primeira
situação no bairro Chapada,
em Ponta Grossa. Era uma
motorista, de 39 anos. Ela foi
flagrada dirigindo em ‘zig-zag’

“

pela via. Ela não conseguiu
fazer o teste do bafômetro”,
disse a PM.

As penas, na
maior parte
das vezes,
se resumem
em prestação
de serviços à
comudidade

Além de estar alcoolizada,
o carro da mulher também
contava com pendências administrativas. Diante dos fatos, a
mulher e o carro foram apreendidos. Já a segunda ocorrência,
foi no bairro Oficinas, também
em Ponta Grossa, perto das
22 horas. “Um homem de 60
anos perdeu o controle do carro
e acabou atingindo o muro do
Parque de Máquinas da Prefeitura. O teste do bafômetro
apontou 0,70 mg/l – o permitido por lei é 0,05 mg/l”, contou a polícia.
Por fim, em Jaguariaíva,
denúncias anônimas levaram o
Pelotão de Trânsito até o motorista de 36 anos, o qual estava
com seu carro pela rua Haraldo
Carneiro Lobo, no centro,
durante a noite.
O motorista foi submetido ao
teste, onde o resultado apontou
1,04 mg/l.

Ponta Grossa - Um
homem
ficou
gravemente
ferido após ser atropelado por
um carro, não identificado,
na noite de domingo (18) na
Avenida Souza Naves, trecho
urbano da BR-373, em Ponta
Grossa. Identificado como
João Maria Souza dos Santos, o homem foi atingido pelo
automóvel próximo à entrada
da Vila Romana.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e
realizou o primeiro atendimento. Os policiais relataram
em boletim, que após o atropelamento, o motorista abandonou o local e a vítima.
João foi socorrido e encaminhado ao hospital da cidade
com risco à vida.

FATALIDADE

Ciclista morre
atropelado em
Ponta Grossa
Ponta Grossa – O final
de semana registrou morte em
Ponta Grossa por atropelamento. Um ciclista de 60 anos
morreu enquanto trafegava,
na noite de sábado (17), pela
Avenida Presidente Kennedy.
O Instituto Médico Legal
identificou o corpo como sendo
de Paulo Vieira. Segundo o
que apurou-se, o acidente
ocorreu por volta das 22h50.
Uma viatura do Siate foi até o
local, mas o homem já estava
sem vida.
O motorista do veículo
envolvido não teve o nome
divulgado, porém, ele dirigia um caminhão com placas
de Ponta Grossa. Segundo o
boletim da PM, ele foi submetido ao teste do bafômetro, mas apontou zero para
álcool.

NO BELA VISTA III

Bombeiros
combatem fogo
em residência
Carambeí
–
Família
carambiense teve uma madrugada de susto, no domingo
(19), quando a sua casa foi
tomada pelas chamas. A situação aconteceu por volta das 4
horas, na rua Girassol, bairro
Bela Vista III. De acordo com
os bombeiros, ninguém ficou
ferido, inclusive, os socorristas conseguiram resgatar um
cachorro em meio as chamas.
A equipe de investigação da
cidade, comandada pelo delegado Marcos Sebastião, apura
a motivação e circunstâncias
do incêndio.
Divulgação

Casa foi destruída pelas chamas
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Estreando
idade nova
nessa
quarta-feira
(21), o diretor
e editor do
Página Um,
jornalista Sandro Adriano
Carrilho.
O parabéns
é de toda
a equipe P1

cleucimara@hotmail.com
“O segredo da vida não é ter tudo que você quer, mas amar tudo que você tem!”
George Carlin

cELEBRANDO 70 ANOS

Casal de aniversariantes com familiares

Carlos Antonio e Adenai Mainardes

Com uma bonita festa no Restaurante Madalosso, em Curitiba, o casal Carlos Antonio e Adenai
Mainardes festejou seus 70 anos de idade. A animada festa reuniu familiares de Piraí do Sul,
Ponta Grossa, Maringá, Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza

ÁRIES -Poderá ter novas
ideias para o trabalho e também
para ganhar dinheiro. Sua intuição estará forte confie nela.
TOURO-Poderá ter aborrecimentos se você quiser impor
seus pontos de vista aos familiares e amigos. Pegue leve.
GÊMEOS - Mantenha a
organização no serviço, assim,
será mais fácil dar conta das suas
responsabilidades.

Mãe e filho

CÂNCER -Pode se interessar por alguém que faz parte do
seu círculo de amizade.
LEÃO - Será uma boa semana para investir nos estudos
e aprimorar seus conhecimentos
no serviço.
VIRGEM-Você quer brilhar
na carreira e não vai medir esforços para chegar lá. Tudo bem
com sua grana, mesmo assim,
não gaste o que não tem.

A magistrada e escritora
Denise Damo Comel
em ritmo de aniversário.
No registro com seu filho
Vicente, recentemente
aprovado no vestibular

A empresária Marina
Sacchi, leia-se M
Martan Ponta Grossa,
reserva o dia 23 para
festejar mais um ano
de vida. No registro
com o marido Hélio
Sacchi. Parabéns!
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20 de junho
é dia de parabenizar
Abílio Mainardes,
presidente do Rotary
Club de Piraí do Sul

Cecy Trujillo Costa da Cruz
Jan Ubel de Jager
Matheus Langendyk
Proença
Katiúscia Morais
Lorena Baniski
Manoel Pereira
Willyam Lopes
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Sandro Adriano Carrilho
Valéria Adriane Carrilho
Adilson Lovato
Gabi Martins
Irvana Chemin Branco
Thiago Agem
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Allyson Franco
Domingo Everaldo Kuhn
Edílson Oliveira
Junior Oliveira Ferreira
Marcio José Bianco
Wagner Guerreiro

O garotão Davi Carvalho Batista,
completando 2 aninhos
13º Batalhão de Infantaria Blindado (BIB), sob o comando do Coronel Flávio Moreira
Mathias, realiza as festividades do 94º Aniversário da unidade. No dia 23 de junho
haverá concerto musical no Teatro Marista, e dia 24 solenidade militar no 13º Bib

LIBRA - Boa convivência com
familiares. Não desista dos seus
sonhos, lute para realizá-los.
ESCORPIÃO - Alguém que
mora em outra cidade poderá corresponder aos seus sentimentos. Se
algo não sair bem no trabalho.
SAGITÁRIO-Tente fazer planos para alcançar o que deseja, seja
no serviço ou na vida pessoal. Pode
enfrentar problemas em família.
CAPRICÓRNIO - Algumas
mudanças podem acontecer no
setor profissional, mas não serão
ruins. Fique de olho na saúde,
principalmente com estresse.
AQUÁRIO - Determinação
e otimismo não vão faltar a você
nesta semana. Essas qualidades
vão facilitar a resolução de problemas.
PEIXES- Você terá boas
ideias para conseguir uma grana
extra e acertar as finanças.

Dando o seu
toque hoje,
Suelen Cristina. Ela que
é esteticista,
especializada
em face,
do Spa
Sobrancelhas,
em Ponta
Grossa

