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pauliki entrega raio-x para pronto socorro de ponta groSsa
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APÓS procurador jurídico receber voz de prisão EM FESTA

Moacyr retira funcionários da 43ª DRP
Os trabalhos na 43ª Delegacia Regional de Polícia foram
prejudicados depois que o prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
determinou, através de ofício,
que estagiários e servidores

municipais que prestavam serviços na delegacia de Castro,
retornassem ao Paço Municipal para serem realocados a
outras funções. O caso ganha
repercussão porque Moacyr

oficializou ao delegado Victor
José Loureiro no dia 20 de
março, um dia após o término
da 1ª Festa de Peão de Boiadeiro de Castro, e quatro dias
após o procurador jurídico do

município de Castro receber voz
de prisão de um policial civil, e
ser conduzido até a delegacia de
polícia, onde foi lavrado boletim
de ocorrência e posteriormente
termo circunstanciado. página 5

EM PALMEIRA

MORTE DE NATHÁLIA

Suspeito é
transferido
para 'Cadeião'

Divulgação

CIDA DÁ POSSE A comandaNte-geral da pm no paraná

Audilene já comanda
Divulgação / Joelson Lima / ANPr

Fã dos Beatles
mantém um dos
maiores acervos
Divulgação

FERIMENTO era visível

Um semana após matar a
facadas a estudante Nathália
Johanna Deen e ainda ferir o irmão dela, Carlos Alberto Deen,
Mateus Gonçalves da Silva
foi transferido, por decisão
judicial, para a Cadeia Pública
Hildebrando de Souza, onde
permanece em área restrita por
causa dos cuidados necessários
para sua saúde e também para
preservar sua segurança.
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ETAPA REGIONAL E NACIONAL

UEPG recebe
inscrições
para 31° FUC

Divulgação / André Carvalho

PAIXÃO de João pelos Beatles

governadora Cida
Borghetti presidiu solenidade

A governadora Cida Borghetti presidiu nesta quarta-feira (11) a solenidade em que a coronel Audilene Rosa de Paula Dias
Rocha assumiu o comando-geral da Polícia Militar do Paraná. “Escolher e dar posse à primeira mulher no comando-geral da
Pm é para mim é motivo de orgulho, porque sempre busquei valorizar a presença da mulher na gestão pública, na política e na
sociedade”, afirmou a governadora. Audilene substitui ao coronel Maurício Tortato, que agora assume a chefia da Casa Militar
do Governo do Estado. “A nova comandante-geral tem extensa carreira de serviços prestados à corporação e reúne condições
página 3
para ocupar este alto posto. No Brasil, apenas duas mulheres assumiram esta função”, lembrou Cida Borghetti.

CERIMÔNIA em castro

Divulgação

General participa do 72º
aniversário do Esquadrão

MORAIS Moreira

Músicos dos Campos Gerais
e das demais regiões do país, já
podem se inscrever para a 31ª
edição do Festival Universitário
da Canção – FUC, etapas regional e nacional. O festival é promovido pela Universidade Estadual
de Ponta Grossa (UEPG), por
meio da Diretoria de Assuntos
Culturais da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Culturais. Os
interessados devem se inscrever
página 4
até 11 de maio.

operário supera
pstc pela
segunda divisão
página 4

mURO DO PARQUE
DE mÁQUINAS
DE cARAMBEÍ É
REVITALIZADO
página 5

Divulgação / 5º Esq. C. Mec

Ser chamado de “tiozinho dos
Beatles” ou “Beatlemaníaco” não
incomoda João de 65 anos, muito
pelo contrário. Para ele é uma
honra fazer parte da legião de fãs
que os rapazes de Leverpool deixaram no mundo inteiro. Morador
de Palmeira há anos José João de
Oliveira é uma referência quando
se fala em gostar da banda britânica. Natural de Tijucas do Sul,
João de Oliveira ouviu os Beatles
pela primeira vez em Curitiba
onde morava na época com 16
anos. Ele conta que na época era
muito difícil ter um disco ou LP
como eram chamados. O primeiro da coleção que hoje é farta, foi
comprado em 1968.
página 7

segurança

Pescadores
encontram
corpo de
homem
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HOJE EM PONTA GROSSA

EM CASTRO

Ato político
da posse a
Aliel no PSB

'Paraguaios' tira
três de circulação

Na manhã de quarta-feira (11), a
Polícia Civil de Castro, em conjunto
com a Guarda Municipal, cumpriram
dois mandandos de prisão por crimes de
roubo, além de prisão em flagrante por
crime de tráfico de drogas. Os detidos,
de iniciais BJL, RRS e WLA, todos com
idade de 18 anos, são investigados pelo
cometimento de diversos crimes na região
página 9
de Castro.		

militares comemoraram o aniversário do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

Presidida pelo Comandante da
5ª Brigada de Cavalaria Blindada,
General de Brigada Jorge Roberto
Lopes Fossi, foi realizada no dia
7 de abril a solenidade de comemoração dos 72 anos de criação
do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Na oportunidade houve

desfile da tropa e foram entregues
certificados de 'Colaborador do Esquadrão' a pessoas que prestaram
relevante apoio à Organização Militar
(OM), na presença de autoridades
civis e militares, de antigos integrantes militares e demais convidados.
página 5

O Diretório Nacional do Partido Social Brasileiro realiza hoje
(13) ato político de filiação do
deputado federal Aliel Machado
ao PSB, na sede social do Clube
Verde, a partir das 19 horas. Na
ocasião, acontece a apresentação
de novos filiados na presença do
presidente nacional do partido,
Carlos Siqueira e do também deputado federal Alessandro Molon, do
página 2
Rio de Janeiro.
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Smart Cities: cidades
cada vez mais inteligentes

EDITORIAL

RETALIAÇÃO?
Se a atitude do prefeito Moacyr Elias Fadel Junior,
de retirar os estagiários e funcionários da Prefeitura
de Castro, locados na Delegacia de Polícia, não é
retaliação a prisão de seu procurador jurídico no primeiro dia da Festa de Peão de Boiadeiro, é o que,
então? Porque a população, que mais precisa da
atenção da polícia, precisa pagar o pato? Se o procurador jurídico do município desacatou o policial,
ou se o policial passou dos limites, não seria mais
sensato que o inquérito apurasse os culpados, antes
da caça as bruxas? Não me surpreenderia se amanhã, ou depois, esse mesmo policial esteja de malas
prontas para outra cidade, para o bem da delegacia
e satisfação do prefeito. Ai, é outra história!

Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

''TRUCO''

A vida é um jogo constante, onde uns ganham e outros perdem. A vida do ser humano começa com um jogo, onde o espermatozóide mais veloz ganha à corrida e fertiliza o óvulo. Sem se
afastar da realidade, a literatura nos ajuda a entender melhor,
com a história de um jogo de cartas, muito popular no Brasil,
que chegou com os colonizadores portugueses, imigrantes italianos e espanhóis, e se tornou um lazer dos tropeiros o jogo truco.
Nos dias de hoje vemos batalhas jurídicas entre profissionais
mais estrelados usarem estratégicas e táticas desse jogo. Aqui
está como exemplo o jogo da corrupção política contra a ética,
a decência e a justiça. O mundo moderno é uma competição. A
marca dos tempos atuais é o jogo pelo dinheiro, pelo poder, pelo
sucesso e pelo prazer. A Lava-Jato só vive com a verdade das
prisões da segunda instância, “água” que abastece e mantém a
gastronomia que “cozinha” a mistura do “mal com o atraso e
pitadas de psicopatias” com a esperança de passar a limpo um
novo Brasil.

Nas cidades inteligentes, o
cidadão e os serviços essenciais
estão conectados, utilizam energia limpa, reaproveitam a água,
tratam o lixo, compartilham produtos, serviços e espaços, se
deslocam com facilidade e usufruem de serviços públicos de
qualidade. Além disso, a cidade
inteligente cria laços culturais
que une seus habitantes, propicia desenvolvimento econômico e
melhoria da qualidade de vida.
Em busca do status de Smart
City, cidades de todas as regiões
do planeta irão investir entre US$
930 bilhões e US$ 1,7 trilhões
ao ano até 2025. Porém, mais
do que investimentos, a cidade
para ser inteligente, necessita de
iniciativas inteligentes do poder
executivo e legislativo.
A iniciativa privada tem se reunido em fóruns mundiais, como
o SmartCity Business America,
para apontar soluções e oportunidades de negócios no mercado
das Smart Cities. Entre as adaptações, que seguem o desejo da
população, estão a adoção de
conceitos e tecnologias sustentáveis; inclusão urbana, ao contrário do isolamento das periferias;
educação agregadora para evitar
a radicalização; foco total na educação presencial e inclusiva até os
18 anos; e planejamento urbano
que contemple os espaços para
ensino e educação, que hoje não é
apenas uma questão acadêmica.
Com essas novas características, as cidades inteligentes
terão um aumento da oferta de
emprego nos setores públicos, de
hospitalidade e, principalmente,
da economia criativa, área que
tem crescido exponencialmente,
tendo como processo principal
o ato criativo e resultando, entre
outros, na transformação da cultura local em riqueza econômica.
Essa evolução social e cultural promete gerar novo desejos,
fazendo com que a cidade seja

utilizada cada vez mais por prazer
e promovendo ideais como inclusão, aproximação, conectividade,
relacionamento e compartilhamento. O conceito aborda, também, a verticalização das cidades,
com práticas sustentáveis e encurtando distâncias com soluções
inteligentes de transporte, com o
carro deixando de ser sonho de
consumo; e uma transformação
legislativa, que deverá possibilitar
e encurtar caminhos para o desejo
da maioria.
As novas tecnologias vão permitir, ainda, que as pessoas possam trabalhar em casa, além de
não precisarem se deslocar para
adquirir o básico ou resolverem
problemas burocráticos. Não
tem mais lógica as pessoas se
dividirem diariamente entre dois
ambientes (residencial e comercial). Assim como não existe
lógica no horário comercial
padrão. Por qual motivo a maioria das pessoas é obrigada a se
deslocar nos mesmos horários?
Veremos, em breve, o fim dos
prédios comerciais como conhecemos. Já os prédios residenciais
ganharão novos conceitos e funcionalidades.
Fica claro que os próximos
anos serão de transformações
intensas nos grandes centros
urbanos. O conceito das Smart
Cities tem ganhado força em
todos os continentes e, em breve,
seus benefícios estarão presentes
em nossas vidas. Em um ambiente
cada vez mais degradado e com
dicotomias religiosas e políticas,
as cidades inteligentes, apostando na inclusão, em soluções
compartilhadas e em serviços
públicos eficazes, podem representar a oportunidade de viver
numa sociedade ideal.
* Carlos Rodolfo Sandrini
é arquiteto, urbanista
e presidente do
Centro Europeu.

13/04 - Dia do Hino Nacional
(1º Execução do Hino Nacional Brasileiro -1831)
Dia do Office-Boy / Dia dos Jovens
14/04 - Dia Pan-Americano
15/04 - Dia da Conservação do Solo
Dia do Desarmamento Infantil
Dia Mundial do Desenhista
16/04 - Dia da Voz

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
Divulgação

O desespero de moradores ao ver uma casa pegando fogo na Rua Felix
Tadeu Meyer, na Vila Rio Branco. Por sorte, a única pessoa que estava na
casa, sofreu apenas queimaduras leves e foi encaminhada a UPA.
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QUE FEIO
Mesmo
não
ficando
recluso, ainda repercute a
ação corajosa de um policial
civil que, sentindo-se ameaçado, deu voz de prisão ao
procurador jurídico do município, durante o primeiro dia
da Festa de Peão de Boiadeiro
de Castro. O caso poderia
ficar abafado, se o prefeito
não determinasse a retirada
de oito ou nove funcionários e
estagiários da prefeitura, lotados na 43ª Delegacia de Polícia de Castro, no dia seguinte
ao final dos quatro dias de
festa. Com menos estrutura,
a população que precisa do
serviço da delegacia de polícia, começa a reclamar.
DE SAÍDA?
Sem querer falar com a
imprensa, pelo menos até o
fim da investigação, o delegado Victor José Loureiro
deve ouvir os envolvidos nesse
caso da prisão do procurador já na próxima semana. A
questão que fica no ar é: os
funcionários realocados só
retornarão com a saída do
policial da 43ª DRP? Então
o policial estará mesmo de
saída, como se ventila, pelo
bem da delegacia e satisfação
do prefeito? Perguntar, não
ofende.

FAZENDO HISTÓRIA
Se o Paraná tem pela primeira vez em sua história uma
governadora em definitivo,
também é a primeira vez que
uma mulher ocupa o mais alto
posto de comando na Polícia
Militar. São elas ganhando
espaço, até bem pouco tempo
ocupado
somente
pelos
homens.
FICOU NO DEM
Era para mudar de partido,
o seu reduto mais provável
seria o PSC, mas a pressão de
companheiros e uma legenda
menos concorrida nas eleições de outubro fez com que
o deputado de sete mandatos,
Plauto Miró Guimarães Filho,
permanecesse no Democratas.
Bem-vindo, de volta!

Não existe nada que muitos
políticos não consigam destruir
* José Antonio Puppio
O governo federal tem proporcionado algumas ações que
costumam gerar indignação na
população. Muitos ajustes e
mudanças de alíquotas causam
revolta entre muitos brasileiros. O
número de desempregados acima
dos dois dígitos ainda persiste e
não dá mostra que irá baixar tão
breve, mesmo com a aproximação
das eleições. Se houvesse essa
queda já seria um bom argumento
para conquistar os eleitores, mas
tudo indica que não será esse o
cenário até o fim do ano.
Os números são desanimadores e desestimulantes. O Palácio
do Planalto que está desmoralizado, na visão de muitos cidadãos,
oferecia para 86% da população
um salário mínimo de R$ 952,00/
mês, e após um ano, informou que
inflação foi de apenas 3%, oferecendo R$ 28,00 de aumento para o
mínimo chegar a R$ 980,00/mês.
Mas na outra ponta, as alíquotas
de responsabilidade dos governos
federal ou estadual receberam
outro tratamento. O combustível
subiu 36%, a energia 41%, a água
38%, o gás 32%, e os pedágios
elevaram seus preços em 26%,
em média. Se passarmos para os
automóveis a tendência persiste
porque estes bens duráveis subiram 29% nos últimos 3 anos em
razão dos sucessivos aumentos de
impostos.
O que ficamos horrorizados
em constatar é que o governo
consegue empobrecer uma população de aproximadamente de 80
milhões de cidadãos que se aposenta pelo INSS com pensões de

R$ 4 mil/mês e após 6 a 8 anos
não recebem mais que R$1,6 mil/
mês. Este enorme grupo social da
classe média não consegue mais
educar seus filhos adequadamente, não se alimenta mais normalmente e tem grandes chances
de ficar doente antes da velhice.
Nosso País que não sofre com
vulcões, tsunamis, nevascas, e oferece ainda 90% de terras férteis
e agricultáveis em seu território,
e mais 300 dias de sol por ano
de cultivo. Mas muitos dos nossos políticos conseguem destruir
todo esse panorama potencial
com políticas ‘propineiras monstruosas’, que achatam boa parte
do povo para abaixo da linha da
pobreza.
Do outro lado há também
problemas na classe empresarial. Desafiamos que alguém nos
aponte um grande ou megaempresário que tenha dado certo
no Brasil, sem ter recorrido em
algum momento a pequenas ou
grandes ações ilícitas de ‘propineiras’.
O país, ao que tudo indica, não
tem futuro se continuar seguindo
esse caminho. Se contarmos apenas com a maioria dos políticos
atuais não vemos a possibilidade
de se chegar a lugar algum em um
futuro próximo e talvez soframos
uma inadimplência total em breve,
quem sabe...
* J. A. Puppio é empresário,
diretor presidente da
Air Safety e autor
do livro “Impossível
é o que não se tentou”

Previsão do Tempo - Castro*
Dia

Clima

Sexta

A) Os conceitos emitidos em
artigos assinados podem não
representar a opinião do jornal;

13/04

B) É expressamente proibido qualquer reprodução de
texto publicado;

14/04

C) Página Um circula nas
cidades de Castro, Carambeí,
Palmeira, Tibagi, Sengés e Curitiba
(Centro Cívico).

POSSE DE ALIEL
O Diretório Nacional do
Partido Social Brasileiro realiza hoje (13) ato político de
filiação do deputado federal
Aliel Machado ao PSB, na
sede social do Clube Verde, a
partir das 19 horas. Depois de
trocar a Rede pelo PSB, Aliel
já mostrou para que veio ao
ser um dos articuladores para
que o ex-ministro do STF,
Joaquim Barbosa, venha a ser
candidato a presidente pelo
seu novo reduto eleitoral.

Temperatura

Umidade

27 ºC
14 ºC

71%
76%

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

Sábado

23

ºC

16 ºC

91%
97%

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

Domingo
15/04

20 ºC
15 ºC

94%
96%

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

Segunda
16/04

19 ºC
14 ºC

93%
96%

Chuvoso durante o dia e a noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 12/04/2018
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DESENVOLVER MUNICÍPIOS
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Cida garante apoio e investimentos
Divulgação

Sandrini, de
Piraí do Sul,
também esteve
no encontro
Da Assessoria
O Governo do Estado manterá investimentos em todo o
Paraná para colocar em prática
obras em rodovias, hospitais,
escolas e demais programas e
ações que garantam o desenvolvimento dos municípios
paranaenses. A afirmação foi
feita nesta quarta-feira (11),
no Palácio Iguaçu, pela governadora Cida Borghetti durante
visita dos prefeitos dos municípios de Itambaracá, Quatiguá,
Moreira Sales, Piraí do Sul e
Colombo.
Segundo Cida, a equipe
do Governo está à disposição
de todas as prefeituras para
bem atender e reconhecer a
importância das demandas de
cada município. “Secretarias e
demais órgãos competentes do
Estado possuem técnicos capacitados para atender diversas
áreas e projetos prioritários de
cada cidade. Estamos com uma
gestão de continuidade, onde o
diálogo e o foco municipalista
permanecem”, disse Cida.

LINHA DURA

Governadora Cida recebeu no Palácio Iguaçu prefeitos de vários municípios

Entre 2011 e 2017, foram
liberados R$ 2,6 bilhões para
projetos e obras urbanas em
394 cidades. Os recursos
foram aplicados em escolas,
creches, unidades de saúde
e hospitais, barracões industriais, praças, quadras esportivas e terminais de transporte,
entre outros.
Parcerias
Os prefeitos de Itambaracá,
Carlos Cesar de Carvalho; de
Quatiguá, Adelita do Efraim;
de Moreira Sales, Rafael
Bolacha; de Piraí do Sul, Zé
Sandrini; e de Colombo, Beti
Pavin, reconhecem a presença

Da Assessoria
O deputado Marcio Pauliki
oficializou a entrega de um aparelho de raio-x novo para o Hospital Municipal Amadeu Puppi, o
Pronto Socorro de Ponta Grossa.
Os recursos para a aquisição do
equipamento foram conquistados
junto ao governo do Paraná e ao
secretário estadual de Saúde,
Michele Caputo Neto. No final
do ano passado, Pauliki havia
visitado a instituição e se comprometido a conquistar o novo
aparelho de radiografia.
“É um recurso que eu já havia
assumido o compromisso e estou
honrando minha palavra. Político
precisa ter responsabilidade e
atuar em prol da sociedade, buscando recursos que beneficiem a
população”, ressalta o deputado
Pauliki.
A entrega do aparelho contou com a presença da equipe da
diretoria do Hospital e também
do vereador Jorge da Farmácia,
que havia feito o pedido ao deputado. Para ele, esse equipamento
será fundamental para a comunidade princesinha. “Quero agradecer, em nome da população
pelo atendimento imediato dessa
solicitação que partiu dos moradores de Ponta Grossa”, afirma
Jorge.

Outro aparelho
está previsto para o
Hospital da Criança
Pauliki está lutando para que
seja conquistado um novo aparelho de raio-x para o Hospital da
Criança João Vargas de Oliveira.
Divulgação

Entrega do aparelho contou
com diretoria de hospital

foi ressaltado pela prefeita de
Colombo, Beti Pavin. “O foco
municipalista fez toda a diferença
em nossos municípios e acreditamos nesta gestão de continuidade”, afirmou a prefeita, que
disse estar orgulhosa em ter
uma governadora mulher.
Presenças
Também participaram do
encontro o secretário de Desenvolvimento Urbano e chefe da
Casa Civil, Silvio Barros; o
deputado estadual, Luiz Claudio Romanelli; o presidente
da Câmara de Moreira Sales,
Tiago Albano Melo, e demais
vereadores dos municípios.

COMANDO-GERAL DA PM DO PARANÁ

EM PONTA GROSSA

Pauliki entrega
raio-x para
Pronto Socorro

do Governo do Estado em
seus municípios com obras,
programas e ações.
“Os municípios pequenos
precisam de ajuda e contamos
com este Governo para manter
as parcerias e dar continuidade
ao bom relacionamento”, afirmou o prefeito de Itambaracá.
Ele lembrou ainda do investimento de R$ 13 milhões no
município para a construção
da nova ponte sobre o Rio das
Cinzas, na PR-436, que faz a
ligação entre a cidade e o município de Bandeirantes, inaugurada em maio do ano passado.
O pedido para manter uma
gestão compartilhada também

Governadora dá posse à primeira mulher
Divulgação / Jaelson Lucas / ANPr

Da Assessoria
A governadora Cida Borghetti
presidiu nesta quarta-feira (11) a
solenidade em que a coronel Audilene Rosa de Paula Dias Rocha
assumiu o comando-geral da Polícia Militar do Paraná. “Escolher
e dar posse à primeira mulher no
comando-geral da Pm é para mim
é motivo de orgulho, porque sempre busquei valorizar a presença
da mulher na gestão pública, na
política e na sociedade”, afirmou a
governadora.
Audilene substitui ao coronel
Maurício Tortato, que agora assume
a chefia da Casa Militar do Governo
do Estado. “A nova comandantegeral tem extensa carreira de serviços prestados à corporação e
reúne condições para ocupar este
alto posto. No Brasil, apenas
duas mulheres assumiram esta
função”, lembrou Cida Borghetti.
A solenidade teve a presença dos
presidentes da Assembleia Legislativa, deputado Ademar Traiano,
e do Tribunal de Justiça do Paraná,
Renato Braga Bettega; demais
comandantes da PM, comandantes
do Exército, secretários de Estado
e deputados.
A governadora também enfatizou a importância do trabalho da
Polícia Militar em seus 164 anos de
existência. “Geração após geração, a
PM tem sido elemento fundamental
para o desenvolvimento do Estado.
É um exemplo de seriedade, disciplina e respeito, uma instituição basilar da democracia”, afirmou.
Serviço eficiente
Continuidade ao trabalho de
combate à criminalidade é uma das
bases da gestão, salientou a coronel
Audilene Rosa. “O objetivo é buscar,
cada vez mais, um serviço eficiente
à população, para que ela possa se
sentir mais confiante com a atuação da PM”, afirmou Audilene. “A
estratégia é manter o policiamento,
operações, abordagens, análise criminal e alocação do efetivo, como
já vem sendo feito, nos pontos mais
críticos”, explicou.
O secretário de Estado da
Segurança Pública e Administração
Penitenciária, Júlio Reis, destacou
a carreira da coronel Audilene na
Polícia Militar e o seu comprometimento com a área de segu-

O STF decidiu não afrouxar. Ontem, por 7 votos
a 4, os ministros do STF negaram o pedido de liberdade protocolado pela defesa do ex-ministro Antônio
Palocci, preso desde setembro de 2016 na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, devido às
investigações da Operação Lava Jato. No ano passado,
Palocci foi condenado pelo juiz federal Sérgio Moro a
12 anos, dois meses e 20 dias de prisão por corrupção
passiva e lavagem de dinheiro em um dos processos a
que responde no âmbito da Lava Jato.
A maioria de votos foi formada com base no voto
do relator. Edson Fachin entendeu que há risco para
a ordem pública, caso o ex-ministro seja libertado. O
entendimento foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Luís Roberto Barroso, Luiz Fux,
Rosa Weber e Celso de Mello.
Votaram a favor da liberdade de Palocci os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio.

ACORDO FECHADO
Nos circuitos internos do PMDB não há dúvida, Requião
e Osmar Dias já fecharam acordo. Só esperam a hora certa
para anunciar ao distinto público. Requião acredita que tem
vantagens manter a farsa de sua candidatura a governador.
Osmar, apreensivo, aguarda resultados de pesquisas qualitativas que possam lhe dizer até onde a associação com Requião
deve prejudicá-lo.
DRAMA DO OSMAR
O drama de Osmar é que
não tem para onde correr a
não ser ao MDB. Ficou sem
aliados partidários. Perdeu
tempo nesse vai não vai para
o Podemos, partido do irmão
Alvaro Dias. Ficou no PDT.

E ninguém quer acordo com
PDT, muito menos se Requião
entrar de cambulhada. O PRB
chegou a namorar com Osmar
e discutir uma aliança. Gorou.
O time de Edir Macedo vai de
Ratinho Jr.

REQUIÃO NUNCA, DIZ RATINHO
A central de boataria do Centro Cívico cria notícias absolutamente sem sentido. Nunca, jamais, Ratinho Jr esboçou qualquer movimento para que Requião fizesse parte de sua chapa,
explica um membro de alto coturno da entourage. Até, porque,
ao se aproximar de Requião, Ratinho iria se indispor com todo
o pessoal que o apoia. E correria o risco de levar consigo o alto
índice de rejeição do Duce do MDB.
PLAUTO SE LIBERA
Governadora Cida presidiu solenidade
rança pública. “A primeira mulher
a comandar a PM do Paraná é
uma profissional capacitada, experiente e com todos os requisitos
para assumir o posto”, disse ele.
“A comandante terá todo o apoio
da Secretaria da Segurança para
transformar suas metas em realidade e trabalhar nesta área, que é
prioritária e de grande interesse da
população”, salientou.
Para o coronel Maurício Tortato, a posse da nova comandante
dignifica a história da Polícia Militar
do Paraná. “É uma honra passar o
comando à coronel Audilene, que é
da minha turma do Colégio a Polícia
Militar e do Curso de Formação de
Oficiais. De modo honrado e muito
merecido, assume o comando-geral
e coloca a corporação”, disse. Ele
também ressaltou o desafio da
corporação. “É necessário achar
o caminho para que o cidadão se
sinta mais seguro, participe deste
processo, interaja na elaboração de
políticas públicas e valorize os militares estaduais, que dão a vida para
proteger a população”, afirmou.
Trajetória
Bacharel em Segurança Pública
e em Direito, formada pela Escola
Superior de Magistratura do
Paraná, a coronel Audilene Rosa
é especialista em planejamento e
controle da segurança pública e em
gestão de pessoas. Está na Polícia
Militar desde 1985 e ocupava, nos
últimos anos, a chefia do EstadoMaior da corporação. Foi também
chefe do 3º Comando Regional de
Maringá, que abrange as regiões
de Maringá, Paranavaí, Campo
Mourão, Umuarama e Arapongas. Comandou interinamente o
8º Batalhão de Paranavaí. No 4º

Batalhão de Maringá passou pelo
Pelotão de Trânsito, chefia da seção
de Inteligência.
Presenças
Participaram da solenidade
de troca de comando o chefe da
Casa Civil e secretário de Estado
do Desenvolvimento Urbano, Sílvio
Barros; os secretários de Estado da
Família e Desenvolvimento Social,
Fernanda Richa; da Saúde, Antonio
Carlos Nardi; do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos, Antonio Carlos
Bonetti; da Cultura, João Luiz Fiani;
da Administração e Previdência,
Fernando Ghignone; e de Assuntos
Estratégicos, Edgar Bueno; a chefe
de gabinete Lucília Felicidade Dias;
os presidentes do Banco Regional
de Desenvolvimento do Extremo
Sul (BRDE), Orlando Pessuti; e
da Celepar, Jacson Carvalho Leite;
do subcomandante-geral da Polícia
Militar do Paraná, coronel Arildo
Luis Dias; o comandante do Corpo
de Bombeiros, coronel Fábio
Mariano de Oliveira; o comandante da 5ª Divisão de Exército,
General Lourival Carvalho Silva; o
co mandante da 5ª Região Militar,
general Aléssio Oliveira da Silva, o
comandante-geral da Polícia Militar
de Santa Catarina, coronel Carlos
Alberto Araújo Gomes; os superintendentes da Polícia Rodoviária
Federal, Adriano Furtado; e da
Agência Brasileira de Inteligência
(Abin), Roberto Miranda; o deputado federal Ricardo Barros; os
deputados estaduais Pedro Lupion,
Maria Victória Borghetti Barros;
Rubens Recalcatti; Claudia Pereira,
Alexandre Curi e Tiago Amaral; o
prefeito de São José dos Pinhais,
Toninho Fenelon; e o vice-prefeito
de Curitiba, Eduardo Pimentel.

O deputado Plauto Miró
Guimarães ficou no DEM,
mas não aceita ficar na base
de apoio do governo Cida
Borgheti na Assembleia.
Coerente, fiel a princípios,

Plauto devolveu cargos, abriu
mão de indicações para a
administração, liberou-se de
compromissos e confirmou
que apoiará Ratinho Jr, do
PSD, para governador.

SAIA JUSTA
A decisão de Plauto é uma saia justa para o deputado
Pedro Lupion, também do DEM, que assumiu a liderança do
governo Cida na Assembleia. Plauto, no entanto, disse que não
criará constrangimentos para o colega de partido.
FAMÍLIA VISITA LULA
A família de Luiz Inácio
Lula da Silva o visitou hoje
na prisão. Filhos e neto de
Lula falaram pela primeira
vez com Lula na cela especial

da Polícia Federal. Entraram
pelo portão dos fundos da
PF, evitando passar pelo sítio
formado por apoiadores de
Lula desde o sábado.

JUIZ INTIMA GILBERTINHO
O juiz Vallisney Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília,
determinou, nesta terça-feira (10), a intimação do ex-ministro
Gilberto Carvalho para que ele se defenda em ação penal da
Operação Zelotes. Carvalho é réu em processo ao lado do expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, de empresários ligados a
montadoras de veículos e lobistas por corrupção.
TUCANOS FORA DA LAVA JATO
O STJ decidiu encaminhar à
Justiça Eleitoral de SP o inquérito instaurado com base na delação da Odebrecht que investiga
Geraldo Alckmin (PSDB-SP)
por suspeita de caixa 2. Com
isso, o ex-governador – que
deixou o cargo para disputar

a Presidência da República –
ficou fora da rota da Lava Jato.
O Ministério Público Federal
fez o mesmo em relação a Beto
Richa, PSDB, Marconi Perillo,
PSDB, Confúcio Moura,
MDB, e Raimundo Colombo
PSD.

CIDA RECEBE FERNANDA
A governadora Cida Borghetti recebeu ontem a secretária
Fernanda Richa (Família e Desenvolvimento Social) e as duas
trataram dos projetos de grande alcance e impacto social no
Paraná. Cida adiantou que não faltarão recursos para as ações
de assistência social, principalmente, as de atenção especial às
famílias em vulnerabilidade social.
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ETAPAS REGIONAL E NACIONAL

UEPG recebe inscrições para 31º FUC
Divulgação / André Carvalho

Festival dará
prêmios em
dinheiro aos
melhores

OPERÁRIO SUPERA PSTC

Fantasma soma nove
pontos em três jogos

Da Assessoria
Ponta Grossa - Músicos dos Campos Gerais e
das demais regiões do país
já podem se inscrever para
a 31ª edição do Festival Universitário da Canção – FUC,
etapas regional e nacional. O
festival é promovido pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), por meio da
Diretoria de Assuntos Culturais
da Pró-Reitoria de Extensão e
Assuntos Culturais. Os interessados devem se inscrever até
11 de maio, enviando a ficha
de inscrição e anexos (disponíveis em www.uepg.br/fuc) pelo
e-mail fuc.uepg.@gmailcom. A
taxa de inscrição é R$ 30 por
música.
Valorização
As etapas regional e nacional do 31º FUC serão realizadas nos dias 28, 29 e 30 de
junho, no Cine Teatro Ópera.
De acordo com o diretor de
Assuntos Culturais, Wilton
Correia Paz, o festival tem o
objetivo de contribuir para a
valorização do potencial técnico
e artístico dos participantes;

Divulgação / José Tramontin / OFEC

Moraes Moreia foi uma das principais atração do ano pasado
Vitória mantém alvinegro na liderança

incentivar a criatividade musical e promover o intercâmbio
cultural e o incentivo da instituição ao movimento musical
regional.
Para a etapa regional,
podem inscrever-se compositores músicos e intérpretes
residentes em uma das cidades que integram a Associação
dos Municípios dos Campos
Gerais – AMCG (www.amcg.
com.br/municipio).
Para os demais municípios,
mesmo os próximos a Ponta
Grossa, os candidatos deverão
se inscrever na etapa nacional.
Para esta etapa, o festival confere uma ajuda de custo, que

LIMPEZA URBANA

Campanha Tibagi
Limpa segue
cronograma
de coleta
Da Assessoria
A Campanha "Tibagi Limpa!
Eu curto, eu cuido" começou na
última quinta-feira (5) e segue
durante as próximas semanas
com o objetivo de acabar com o
acúmulo de entulhos e focos do
mosquito da dengue em residências do município. A ação é fruto
da uma força tarefa envolvendo as
secretarias municipais de Saúde,
Meio Ambiente, Administração,
Obras e Urbanização, Transportes e Educação e Cultura.
Nesta terça-feira (10), as
Agentes Comunitárias de Saúde
(ACS) estiveram no bairro Beira
Rio, entregando panfletos e
divulgando a ação para os moradores. No bairro, o caminhão da
prefeitura passará recolhendo o
entulho nos dias 12, 13 e 16 de
abril. Nesta segunda-feira (09),
terça-feira (10) e quarta-feira
(11), o caminhão estará nos
bairros Nequinho, Bom Pastor e
Parque do Risseti.
Alguns moradores souberam
hoje que a ação passará pelo seu
bairro, foi o caso de Verli de Jesus
Pinheiro, que também relembrou
a coleta seletiva. "Soube agora
pela divulgação delas, eu só sabia
da coleta e toda quarta eu deixo
o lixo separado", disse.
Outros moradores já sabiam
da campanha graças às reuniões
e entrega de panfletos realizadas
nas escolas municipais. "Soube
através da reunião e as meninas trouxeram da escola", disse
Juraci do Nascimento. Maria
do Nascimento também soube
através da divulgação nas escolas, e comemorou a ação. "As
meninas trouxeram da escola o
folheto. Eu gostei e achei uma
ideia muito boa, estou separando
mais entulho para colocar ali pro
caminhão", falou.
Nas próximas semanas o
caminhão da Prefeitura passará
por outros bairros da sede e também nos distritos.

varia de R$ 400 a R$ 1,2 mil,
dependendo da distância do
município de origem em relação a Ponta Grossa.
Seleção
A lista completa com as
inscrições deferidas será publicada no site do festival até as
17 horas do dia 14 de maio
de 2018. A curadoria do festival fará a seleção das músicas entre 15 e 22 de maio. Os
selecionados serão comunicados pelo e-mail de submissão
da inscrição, de sua classificação, bem como da data de sua
apresentação, até o dia 25 de
maio de 2018, quando estará

disponível no site do evento
a lista com os classificados e
suplentes.
Prêmios
O 31º FUC vai distribuir R$
24 mil em prêmios. Todos os
premiados receberão troféus,
assim como a melhor música,
escolhida pelo Júri Popular. O
corpo de jurados terá até quatro integrantes de reconhecida
capacidade lítero-musical. As
composições serão avaliadas
pelos quesitos música, letra e
interpretação. As 12 canções
da fase final serão gravadas ao
vivo durante o evento no dia
30 de junho de 2018.

OZONIOTERAPIA PELO SUS

PG é a primeira cidade no Paraná
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - O tratamento
com ozonioterapia pelo Sistema
Único de Saúde (SUS) começou em Ponta Grossa de forma
experimental e voluntária na área
de odontologia, há aproximadamente um mês. A técnica trouxe
resultados positivos aos pacientes
que receberam o atendimento e, a
partir disso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), através do
departamento de Saúde Bucal,
adotou o tratamento, tornando-se
o primeiro município do Paraná a
realizar gratuitamente.
A ozonioterapia é uma técnica que utiliza a aplicação de
uma mistura dos gases oxigênio
e ozônio, por diversas vias de
administração, com finalidade
terapêutica. Ozônio medicinal é
sempre uma mistura de ozônio
e oxigênio. Possui propriedades
bactericidas, fungicidas e virustáticas, podendo ser utilizada
para tratamento de feridas infectadas. “É mais um tratamento
para valorizar o atendimento dos
nossos pacientes. Partiu de algo
voluntário e agora já estamos
devidamente cadastrados para
recebermos novos pacientes”,

Da Assessoria
O Operário Ferroviário venceu
o PSTC, na noite desta quartafeira (11), pela terceira rodada
da segunda fase do Campeonato
Paranaense da Segunda Divisão.
A partida aconteceu no Estádio
Municipal Ubirajara Medeiros e
terminou 2 a 0. Com a vitória, o
alvinegro permanece na liderança
do Grupo I, com nove pontos em
três jogos.
O Fantasma abriu o placar
aos 13 minutos da primeira etapa.
Robinho deu passe para Cleyton,
sozinho com o goleiro, balançar
as redes e colocar o time visitante
na frente. O PSTC também criou
oportunidades e chegou com perigo,
mas o goleiro Simão fez boas defesas e evitou os gols da equipe da
casa. No fim da segunda etapa, aos
37 minutos, o Operário conseguiu
ampliar a vantagem. Athos cobrou
escanteio e a bola sobrou para
Lucas Batatinha marcar e decretar
a vitória do Fantasma.
O alvinegro iniciou a partida
com Simão, Danilo Báia Alisson,
Sosa, Peixoto, Chicão, Índio,
Robinho, Lucas Batatinha, Cleyton

e Schumacher. Na segunda etapa,
entraram Jean Carlo, Athos e Erick
para saída de Schumacher, Cleyton
e Lucas Batatinha.
Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão avaliou o
desempenho da equipe. “A gente
sabia da qualidade do nosso adversário, que iria buscar o gol e a vitória, e tomamos cuidado. Tivemos
alguns erros de marcação, principalmente no primeiro tempo,
mas o nosso goleiro se destacou,
até porque trabalha muito para
isso, e evitou os gols. No intervalo, ajustamos a marcação e, no
segundo tempo, eles não tiveram
tantas chances. Agora sim podemos falar de Série C. Teremos que
fazer algumas alterações para não
correr riscos, então vamos avaliar
a condição dos atletas”.
O Operário volta a campo
neste domingo (15) pelo Campeonato Brasileiro da Série C. A partida será contra o Volta Redonda
(RJ), às 15h30, no Estádio Germano Krüger. Pela Segundona do
Paranaense, o próximo jogo do
Fantasma é na quarta-feira (18)
contra o Batel, no Estádio Waldomiro Gelinski, às 15h30.

INVESTIMENTOS EM PALMEIRA

PMAI realiza debate
sobre 'futuro da atração'
Técnica traz resultados positivos aos pacientes
destaca a secretária municipal de
saúde, Angela Pompeu.
O ozônio medicinal é aplicado paralelamente a outros
medicamentos, podendo ser
utilizado como terapia complementar. Sua atividade antimicrobiana e biocompatibilidade tão
marcante tornam o tratamento
odontológico mais biológico,
menos doloroso e mais confiável.
“Os resultados são fantásticos,
pudemos acompanhar o avanço
semanal dos pacientes que estão
recebendo as aplicações e houve
uma melhora muito significativa
nas patologias encontradas”,
destaca o dentista responsável
pelo tratamento, Paulo Pagano.

Os pacientes que tiverem
interesse no tratamento devem
procurar sua Unidade Básica
de Saúde (UBS) de referência,
a mais próxima da sua casa, as
Equipes de Saúde da Família
(ESF) farão os devidos encaminhamentos. Inicialmente os
procedimentos estão sendo realizados na estrutura do Hospital
Municipal João Vargas de Oliveira.
No Brasil, a ozonioterapia
na odontologia está regulamenta
desde 2015, mas existem outros
países que utilizam o tratamento
há mais anos, como por exemplo, Alemanha, Cuba, Espanha
e Canadá.

Da Assessoria
Técnicos da Agência Paraná
de Desenvolvimento (APD), em
parceria com a Prefeitura Municipal de Palmeira, através da Secretaria de Indústria e Comércio,
realizaram debate sobre o 'futuro
de atração de investimentos em
Palmeira para empresários palmeirenses'. O evento foi realizado
na tarde de quarta-feira (11), no
auditório da Secretaria de Educação, com base nos dados obtidos
com o estudo socioeconômico, o
qual apresentou um diagnóstico da
economia de Palmeira, dentro do
Programa Municipal de Atração
de Investimentos (PMAI). A apresentação dos dados foi realizada
por meio de gráficos e tabelas,

através de Jean Alberini, gerente
de Desenvolvimento Econômico e
Empresarial da APD.
Alberini destacou dados de
diversos setores do município, como
indústria, serviços e agropecuária,
além de falar sobre empregos, qualificação profissional, condições de
infraestrutura, base empresarial,
clima de investimentos, mercado,
estrutura urbana, condição social,
base educacional, condições e relações de trabalho, sistema de ciência e tecnologia, meio ambiente e
ambiente institucional.
Durante o evento os participantes foram fomentados a realizar discussões sobre temas dos
principais pontos levantados no
diagnóstico, realizando trabalhos
em grupos por temáticas.
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APÓS PROCURADOR JURÍDICO RECEBER VOZ DE PRISÃO

Moacyr retira funcionários da 43ª DRP
Divulgação

Delegado Victor
diz que só vai
falar após fim
do inquérito
Da Redação
Os trabalhos na 43ª Delegacia Regional de Polícia
foram prejudicados depois
que o prefeito Moacyr Elias
Fadel Junior determinou,
através de ofício, que estagiários e servidores municipais que prestavam serviços
na delegacia de Castro,
retornassem ao Paço Municipal para serem realocados
a outras funções. O caso

Oito a nove funcionários foram chamados pelo prefeito Moacyr

ganha repercussão porque
Moacyr oficializou ao delegado Victor José Loureiro
no dia 20 de março, um dia
após o término da 1ª Festa
de Peão de Boiadeiro de
Castro, e quatro dias após
o procurador jurídico do
município de Castro receber
voz de prisão de um policial civil, e ser conduzido
até a delegacia de polícia,
onde foi lavrado boletim de
ocorrência e posteriormente
termo circunstanciado.
Procurado pela reportagem do Página Um, delegado Loureiro não quis
comentar sobre o fato,
limitando-se apenas a afirmar que entre oito e nove

pessoas deixaram de prestar serviço na delegacia de
Castro.
Contrato
O que a reportagem apurou, mostra que não existe
uma obrigação do município
em manter esses funcionários a serviço da delegacia
da policia civil, e que essa
prática de ceder profissionais é bem comum entre
os dois poderes; por outro
lado, a retirada deles prejudicou sim os trabalhos.
Quanto a ninguém ter
sido ouvido até o momento,
além do policial civil que
deu voz de prisão ao procurador, a informação é que na

próxima semana está previsto que todos os envolvidos comecem ser chamados
para as oitivas, inclusive o
procurador, e os policiais
militares que teriam acompanhado a autoridade do
município até a viatura da
Polícia Civil.
Quanto ao policial militar, ele continua prestando
serviço a 43ª DRP, mas
já há comentários de que
estaria de saída para outra
cidade.

Ceder funcionários
é uma prática
bastante comum
OBRA DE ARTE

Divulgação / 5º Esqd. C. Mec

Muro do Parque
de Máquinas é
revitalizado
Da Assessoria

ORGANIZAÇÃO MILITAR EM FESTA

5º Esquadrão comemorou seu 72º aniversário
Divulgação / 5º Esqd. C. Mec

Castro – No dia 7 de abril,
foi realizada a solenidade de
comemoração dos 72 anos
de criação do 5º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado. A
cerimônia foi presidida pelo
Comandante da 5ª Brigada de
Cavalaria Blindada, General de
Brigada Jorge Roberto Lopes
Fossi, e contou com a presença
de autoridades civis e militares, de antigos integrantes da
OM e demais convidados. Na
oportunidade foram entregues
certificados de “Colaborador
do Esquadrão” a pessoas que
prestaram relevante apoio à
OM durante o ano de 2017.
Ao final da formatura foram
realizadas demonstrações de
GLO e do Pelotão de Cavalaria
Mecanizado.
Durante a semana, foram
organizadas atividades alusivas ao aniversário do Esquadrão. O 1º Sargento Dicezar,
incorporado como soldado na
Subunidade, ministrou palestra
sobre o histórico da Organização Militar, ressaltando experi-

Divulgação / 5º Esqd. C. Mec

Da Assessoria

Certificados de 'Colaborador do Esquadrão' foram entregues
ências vividas pelo militar nas
oportunidades que serviu em
Castro. Também foram disputadas competições desportivas
entre os pelotões: corrida do

Castro recebeu a
Operação Parabalas
Da Assessoria
Nos dias 9 e 10 de abril,
a Diretoria de Fiscalização
de Produtos Controlados
(DFPC), com sede em Brasília (DF), desencadeou a 'Operação Parabalas' em todas as
Regiões Militares do Brasil.
Teve o escopo de fiscalizar o
manuseio de produtos controlados pelo Exército (PCE). A
equipe do Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados
do 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado (SFPC 5º Esqd

C Mec) atuou no âmbito da 5ª
Região Militar (5ª RM) e cumpriu missões nas cidades de
Curitiba, Irati e Ponta Grossa.
O foco da mencionada operação foi a fiscalização de lojas
que comercializam coletes
balísticos, armas e munições,
bem assim de empresas que
realizam a blindagem em lotéricas. Durante a operação, os
fiscais militares do SFPC 5º
Esqd C Mec realizaram orientação e autuação de empresas/
lojas que manuseiam PCE por
falhas no controle.
Divulgação / 5º Esqd. C. Mec

facho e cabo de guerra.
História
O Centauro dos Campos
Gerais teve sua origem em 02

de abril de 1946, sob a Lei
de Organização dos Quadros
Efetivos do Exército, que criou
os Esquadrões de Reconhecimentos das Divisões de Infan-

taria, nomeando-o como 5º
Esquadrão de Reconhecimento
Mecanizado, subordinado à
então 5ª Região Militar – 5ª
Divisão de Infantaria.
Em 22 de dezembro de
1971, para atender à nova
estrutura do Exército, teve sua
subordinação transferida para
a recém-criada 5ª Brigada de
Infantaria Blindada (5ª Bda Inf
Bld), recebendo a designação
de 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado.
Em 1992, após uma permuta com o Governo Municipal, iniciou-se a transferência
de aquartelamento de Curitiba
para Castro e, em janeiro de
1993, as antigas instalações
utilizadas anteriormente pelo
6º Grupo de Artilharia de
Dorso 75 mm, foram ocupadas
pelo Esquadrão, onde permanece até os dias atuais.

General Fossi
marcou presença
na cerimônia

Carambeí - O muro do Parque de Máquinas da Secretaria
Municipal de Obras foi revitalizado e ganhou uma cara nova.
O artista de Carambeí, Lucas
Fernando Bueno, imprimiu
sua arte para renovar o espaço
após a secretaria municipal de
Meio Ambiente retirar do local
um contêiner que estava sendo
usado indevidamente pela comunidade e optou por melhorar a
imagem já desgastada com uma
arte que representa criatividade
e talento além de dar vida nova
para o espaço.
O assessor especial de Meio
Ambiente, Clodoaldo Gauliki,
comenta que outros espaços
públicos serão revitalizados da
mesma forma para melhorar
a imagem dos locais. “Nos já
renovamos seis contêineres
no ano passado com o mesmo
artista e nossa meta é continuar
com o projeto em todo o município” ressalta Clodoaldo.
“O Lucas está realizando
o trabalho voluntariamente,
dando vida a um objeto que não
tem beleza alguma, mas é de
fundamental importância para
manter a cidade limpa” avalia
Clodoaldo em relação ao trabalho de recuperação realizado
nos contêineres. A secretaria
municipal de Meio Ambiente
tem uma parceria onde cede o
material e o artista, de forma
voluntaria, entrega todo o seu
talento.
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cleucimara@hotmail.com
“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar de novo com mais inteligência!”
Henry Ford
Divulgação

A juíza da Vara
da Infância e
Juventude,
Noeli Reback
recebendo
felicitações de
aniversário.
Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Isis Ribas Busse, governadora eleita 2018
-19 do Distrito 4730 de Rotary International, comanda neste final de semana o
PETS (Treinamento para Presidentes
eleitos de clubes do Distrito)

Repórter Sassá

Divulgação

Divulgação

O empresário
Pedro Henrique
Telles (leia-se
Panitel), reserva
essa segunda-feira
(16) para
receber muitos
cumprimentos
pela chegada da
idade nova

Marcos Rosa, mais conhecido como Repórter
Sassá, em ritmo de aniversário. Parabéns!

João e Marlene Mainardes com o filho Marcos
Henrique Mainardes. Marcos completando
mais um ano de vida. Muitas felicidades!

Rosi Spinardi
festejando
idade nova.
Cumprimentos
da coluna!

Sergio e Aracy Zadorosny, celebrando
mais um ano de feliz união
Divulgação

Divulgação

Em tempo de
parabenizar o
vice-prefeito Leon
Denis Carvalho
Larocca, atual
secretário de
Obras de
Carambeí, que
aniversariou
nessa quinta-feira
(12)
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

As amigas Marina Sacchi, Sonia Roth e Tania
Kaminski Borato. Tania comemora idade
nova no domingo, dia 15. Felicidades!

O ex-prefeito
de Piraí do Sul,
Valentim
Zanello
Milleo,
é o aniversariante
dessa
segunda-feira
(16). Felicidades!

Ritmo de
parabéns para
Luanna Cruz que
na quinta-feira
(12) comemorou
a passagem de
seu aniversário.
Muitas felicidades
e que Deus te
abençõe
sempre.
Homenagem da
família e amigos

Sexta-feira, 13 a 16 de Abril de 2018
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EM PALMEIRA

João tenta
passar para a
família o gosto
pela música
dos Beatles
Carla Mazzochin
Especial P1
Ser chamado de “tiozinho
dos Beatles” ou “Beatlemaníaco” não incomoda João de 65
anos, muito pelo contrário. Para
ele é uma honra fazer parte da
legião de fãs que os rapazes de
Leverpool deixaram no mundo
inteiro. Morador de Palmeira
há anos José João de Oliveira é
uma referência quando se fala em
gostar da banda britânica.
Natural de Tijucas do Sul, João
de Oliveira ouviu os Beatles pela
primeira vez em Curitiba onde
morava na época com 16 anos.
Ele conta que na época era muito
difícil ter um disco ou LP como
eram chamados. O primeiro da
coleção que hoje é farta, foi comprado em 1968. E com muito
sacrifício. O gosto pelo grupo era
tanto que o eletricista gastou todo
o dinheiro que ganhou no dia, só
para ter o gosto da aquisição. “Eu

comprava tudo: revista, discos o
que vinha nas lojas eu comprava
e pagava caro”, diz ele rindo e
olhando de vez em quando para
a pulseira escrita “BEATLES” no
braço.
Fazem parte do acervo os 13
discos originais, além de compactos que são os discos menores.
Tudo chega a uns 40 mais ou
menos. Sem contar os quase 100
CDS e dezenas de DVDs. Sabe
aquele demo, como é chamada
a primeira audição gravada por
um artista seu João também tem
e guarda como relíquia. Mas não
é só isso, na sala dedicada à coleção tem banquetas com o rosto
de cada um dos integrantes, além
de almofadas, cartazes, canecas,
miniaturas, enfim tudo o que lembra o grupo que revolucionou a
música na década de 60.
Casado, pai de três filhos e
hoje com seis netos, João tenta

Divulgação

Fã dos Beatles
mantém um dos
maiores acervos
passar para a família o gosto pela
música dos Beatles. O netinho,
Vicente de apenas cinco anos já
sabe algumas de cor e canta direitinho, conta o avô orgulhoso. Dos
três filhos, o do meio é o que mais
tem afinidade com a Beatlemania
do pai.
Mas, emoção mesmo João
viveu no ano passado quando
ganhou da filha Jaqueline uma
passagem para a Inglaterra, e
mais do que isso, foi a Liverpool,
a cidade dos Beatles. Lá ele visitou lugares onde a banda tocou,
onde os músicos moraram, estudaram e começaram a carreira
de sucesso. Lá ele ficou sete dias
na casa de um casal amigo e nem
precisa perguntar o que ele visitou. O morador de Palmeira não
esconde a emoção quando conta
que esteve no Cavern Club local
onde aconteceu a primeira apresentação com a formação mais

Banquetas com os rostos dos Beatles

Paixão de João pelos Beatles nasceu ainda quando jovem

famosa dos Beatles e onde a
banda tocou mais de 300 vezes.
“Se não fossem meus amigos
Adriano Borges e Vanderli Belo,
de Palmeira e que moram hoje em
Londres eu não teria ido, à tantos
lugares como fui. Sem minha filha
e eles não seria possível realizar
este sonho”, diz João agradecido.
Na parede da sala está uma
das mais belas recordações que
João mostra emocionado. Uma
foto enorme dele com os amigos
cruzando a famosa Abbey Road,
em Londres, rua onde se localizava a gravadora dos primeiros
discos dos Beatles. Essa foto é
capa do disco e tornou-se um
dos maiores ícones do mundo
do rock e para o João uma lembrança para posteridade da sua
ida a terra dos ídolos.
Carro plotado
Quando não está no acervo, o

Carro plotado mostra a sua paixão

colecionador de Palmeira se refugia na entrada da casa. Lá ele teve
por vários anos uma locadora e
que hoje funciona como uma espécie de Sebo, que vende discos,
fitas, Cds e Dvds antigos,além de
ser um ponto de encontro para os
amantes da música.
Ao sair de carro também não
há dificuldades em encontrar
o morador de Palmeira. Também sabe o que ele fez¿ Pintou
os Beatles por toda a lataria. É
possível reconhecer os quatro
integrantes da banda de rock:
Jhon Lennon, George Harrison,
Paul Mc Cartney e Ringo Star. O
grupo que fez sucesso mundial
com suas músicas e estilo revolucionário.
Mas apesar de todos os ídolos estarem escancarados na lataria, o de mais relevância para ele
é Jhon Lennon, morto por um fã
em dezembro de 1980 em Nova
Iorque na casa onde morava. Ao
falar do acontecido o colecionador lembra que quando chegou
para trabalhar seu colega contou
que o vocalista havia sido morto.
Seu João não conseguia acreditar e não via a hora de chegar
em casa e assistir ao Jornal para
ter certeza. “Meu mundo caiu”,
comenta o fã ao destacar que ali
acabava a esperança de ver os
Beatles juntos novamente.
Depois de Lennon seu João

destaca o Ringo Star que ele já
viu em dois shows. Um em 2014
e outro em Porto Alegre há oito
anos. “Foi nesse show, que tirei
a idéia de plotar o carro com a
imagem dos Beatles. Vi um lá e
copiei. Hoje quando ando pela
cidade com o carro plotado, tem
gente que me pára e quer tirar
foto”, ele conta orgulhoso. Ele
também é integrante de um fã
clube de São Paulo.
A separação do grupo na
década de 70 deixou o fã de Palmeira desolado. Ele conta, que já
investiu parte de muitos salários
em lembranças para a coleção. A
biografia “As cartas de Lennon”
seu João já leu dezenas de vezes.
E o quanto ouviu a música Lery
Bee ah isso é incontável, diz ele.
Apesar do amor que sente
pelos Beatles, seu João diz que
a família vem em primeiro lugar.
“A minha família me apoia nessa
mania, e me ajuda a comprar coisas que ajudam a deixar viva essa
memória”. O amor pelo artista
é imenso. Tanto que seu João já
até conversou com os ídolos. “ Já
cheguei a sonhar que estava em
shows com Jhon Lennon. E com o
George conversava sobre música
na casa dele e ele falava português”, conta rindo o seu João.
Agora o morador de Palmeira,
quer voltar a Leverpool, mas
desta vez com a família toda.

APP COM MAIS
DE 20 SERVIÇOS.
MAIS UM CANAL DO
DETRAN PR PARA
VOCÊ GANHAR TEMPO.
O Detran Fácil foi feito para deixar a sua vida muito mais
prática. São mais de 20 serviços do Detran, bem na sua
mão, para você resolver quase tudo pela internet sem
precisar sair de casa. Assim, você ganha mais tempo
para fazer o que realmente importa. Fácil, não?

• Vistoria 100% digital.
Na internet ou
nas unidades,
• Renovação automática da CNH.
têm mais
agilidade
• R$ 40 milhões investidos na reforma
ɸIGSRWXVYʡʝSHIRSZEW'MVIXVERW
para você.

Acesse detran.pr.gov.br
e saiba mais.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148
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ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS PG
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho
e Palladium, casa de fundos contendo 2 quartos, sala, cozinha e
banheiro. Valor de R$ 600, mais
água e luz. Sem garagem. Tratar no
(42) 9 9972-0758.
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O OUTRO LADO
DO PARAÍSO
Sexta-Feira (13/04)
Bruno afirma a Gael que ele
conseguirá as provas contra Sophia,
mas que ainda não pode denunciá-la. Samuel autoriza o transplante
para Adriana e Beth pede que seu
nome não seja mencionado. Samuel
tem um encontro às escondidas
com Cido, e Suzy e Adinéia desconfiam. Renan apoia Beth. Gael
sai com Clara. Miro volta ao bordel
para ver Leandra e é generoso com
ela. A Mãe do quilombo cuida de
uma pessoa misteriosa. Leandra e
Caetana pressionam Desirée a ser
verdadeira com Juvenal. Estela não
aceita o pedido de casamento de
Amaro , mas diz que vai manter a
amizade. Beth faz os exames para o
transplante e Henrique se emociona.
Patrick procura Hermínia no hospital psiquiátrico em que Clara esteve
internada com Beatriz.
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ORGULHO E PAIXÃO
Sexta-Feira (13/04)
Ema e Jane se incomodam com
a decisão de Elisabeta. Susana
perde perdão a Darcy, mas afirma
a si mesma que se vingará de Elisabeta. Camilo mente para Julieta,
que desiste de enviar o filho para a
Europa. Mariana agradece Brandão
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DEUS SALVE O REI
Sexta-Feira (13/04)
Catarina fala com a mandingueira sobre o futuro. Virgílio avisa
a Martinho e Constância que Amália
deve se entregar para reduzir sua
pena. Afonso decide partir para não
prejudicar os sogros. Selena aconselha Agnes a não passear pela cidade.
Afonso promete a Constância que
trará seus filhos de volta. Betânia não
consegue convencer Brumela a voltar
atrás com a demissão de Ulisses.
Selésio diz a Lucrécia que a ama e
os dois acabam se beijando. Catarina
decide engravidar e, para isso, seduz
Virgílio. Amália conta a Afonso que
Catarina visitou a mandingueira.

por tê-la defendido de Xavier. Fani
leva Ernesto até sua casa e confronta
Nicoletta. O Barão exige que Aurélio
vá a São Paulo buscar Ema. Acreditando que Camilo tenha se afastado
de Jane, Julieta decide promover
um baile para encontrar uma noiva
para o filho. Rômulo pede Cecília
em casamento e Ofélia e Felisberto
comemoram. Mariana encontra a
motocicleta do Motoqueiro Vermelho na oficina de Luccino, e Brandão
se esconde da moça. Elisabeta se
interessa pelo trabalho de Ludmila.
Uirapuru expulsa Lídia de sua casa.
Camilo se desespera com a ideia do
baile e pede ajuda a Darcy. Susana
pede desculpas a Elisabeta e deixa
escapar sobre o suposto afastamento de Camilo e Jane. Darcy tem
uma ideia para ajudar Camilo e Jane.
Susana procura Olegário, seu exmarido.
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MALHAÇÃO: VIDAS
BRASILEIRAS
Sexta-Feira (13/04)
Simone chora ao ver sua casa
destruída e Talíssia afirma aos amigos que não se renderá à violência.
César aconselha Paulo a usar um
aplicativo de relacionamento. Rafael
e Gabriela mobilizam os alunos para
ajudar Simone e Talíssia. Jade aceita
voltar a cantar com Tito. Leandro se
declara para Maria Alice, e Alex, com
ciúmes, beija Pérola. Isadora anuncia que abrirá uma loja de roupas.
Paulo monta um perfil no aplicativo
de relacionamento e pede segredo a
Marli. Gabriela leva o Garoto para
almoçar no restaurante do marido.
Rafael pressiona Talíssia a denunciar
o ataque a casa de Simone.

(?) King,
empresário do
Anistia boxe
Interna(?) Neill,
cional
ator(sigla)
irlandês
Rasurada

Período
marcado
pelo doFruta
queda
mínio
padarias
razão
e da
substituem
portécnica
chuchu
(Hist.)

mínio da
razão e da
técnica
(Hist.)

paulistano

M

furiosa

Marta Rocha foi a
primeira
eleita oficialmente

Machuca
© Revistas COQUETEL
O tempo
Vilão do
passado
Território palestino
social
filme
Salvador Principal avanço
Que
ocupado por Israel
de Abraham
Allende, do governoUsain
"Super-acontece
Bolt,
Bê-á-(?): (2014)
man II"por acaso presidente Lincoln, assassinado
atleta
em 1865

D

Anistia
padarias retratado pelos sites Catedral Interna"Ambiente"
e revistas
substituem
da (?): cional
Concurso de celebri- Enraipostal (sigla)
vecida;
por
emchuchu
que
dades

Problema
que atrasa
Vice",
o"(?)
trabalhador nas
filme
com
metrópoles
Colin

RESUMO DE NOVELAS

Principal avanço social
do governo de Abraham
Lincoln, assassinado
Enganar em 1865
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SUMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Premier Construção e Urbanização Ltda., torna público que recebeu do IAP,
Instituto Ambiental do Paraná a Licença de Instalação n°. 139042-R2 para
implantação de Loteamento denominado Jardim Argentina, Município de
Telêmaco Borba/Pr.

Salvador
Que
Allende,
acontece presidente
por acaso chileno

Colômbia
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Fruta que
SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Alvaro de Vasconcelos Copinski torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Prévia para o empreendimento de suinocultura localizado na estrada
principal do Abapan, S/N, Castro - PR.

Território palestino
ocupado por Israel
Bê-á-(?): (2014)
o abecedário
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SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A Premier Construção e Urbanização Ltda., torna público que requereu
ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná a Licença Ambiental Simplificada para
implantação do Cj. Hab. Monte Sinai Sob o Lote 03 da Quadra 39 do Jd.
Monte Sinai II, Município de Telêmaco Borba/Pr.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
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ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148
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VENDO TERRENO
625 m², medindo 12,5m de frente e
50m de fundo. Rua São Tomé, 285
– Vila Santa Cruz. Telefone: (42)
99831-6853.

VENDO LOTE DE TERRENO
360 m². Documentação em dia.
Próximo Trevo do Tronco. Aceito
carro de meu interesse. Valor R$
48.000,00. Telefone: 99828-3002.
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VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (12) 9
9101-1022.

ALUGA-SE KITINET
Avenida Germano Kugler, 135 - ao
lado da Oficina Stock Car, Vila Frei
Mathias. Telefone: (42) 3232-2518.
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VENDE-SE CHÁCARA
Localidade Campo do Meio, Castro PR, 6km da PR 151, com luz,
água, moradia com 200m² e outras
benfeitorias. 29 alqueires. Podendo
dividir a chácara em duas. Telefone:
(42) 99127-9002.

VENDE-SE TERRENOS
Terrenos de 350 m² a 5.000 m². A
partir de R$ 65.000. Direto com o
proprietário. Financiamento pela
Caixa Econômica, no Minha Casa
Minha Vida. Aceito permuta por
Chácara. Tratar no fone: (42) 9
9998-5110.

D

VENDO CASA
Próximo ao Vivace - Bairro Jardim
das Nações. Contendo 2 quartos, 1
banheiro, sala, copa, cozinha e área
de serviço. Aceito financiamento.
Telefone (42) 9 9993-9068.

VENDO
Lote urbano no Jardim das Araucárias. Excelente localização, de
esquina com 346 m². Localizado na
Rua Adília de Mello Back, quadra
29, lote 1. Contato: Whats (42) 9
9114-4792.
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VENDE-SE TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.

VENDE-SE CASA
Vende-se casa em Ponta Grossa ou
troca se por terreno em Castro.
Telefone: (42) 9 9979-8100.
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VENDE-SE CAIAQUE BRUDEN
Hunter Fishing - 3,30 comprimento
x 80 cm de larg - 160kg. Telefone:
(42) 3232-1738.

VENDO CASAS
Próximo ao bairro Santa Terezinha.
Valores a partir de R$ 120.000,00.
Direto com o proprietário. Telefone
(42) 98402-6308.
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HUMANIZA
TRANSPORTES
Serviços especializados de
remoção em geral, atendemos toda região dos campos gerais. Telefone (42) 9
8870-4261 / 9 9971-2145.

A forma mais barata de fazer negócio!

Áries: A vontade de se isolar
um pouco deve crescer nesta sexta-feira, mas você pode usar isso a
seu favor cuidando de tarefas que
precisam ser feitas a sós no trabalho. Cor: creme.

Libra: Concentre-se nas tarefas que precisa fazer e verá como
tudo irá correr com tranquilidade.
O dinheiro deve entrar, mas vai
depender diretamente do seu
esforço. Cor: preto.

Touro: O desejo de se envolver com novos assuntos e sair da
rotina tem tudo para crescer hoje.
Se tiver a chance, entre em contato
com um amigo que mora longe e
mate a saudade. Cor: dourado.

Escorpião: No trabalho,
tarefas que exigem criatividade e
facilidade para se relacionar com
o público com ótimas energias. A
sorte vai sorrir para você e pode se
dar bem. Cor: vinho.

Gêmeos: Os astros continuam
favorecendo assuntos ligados à
carreira aproveite o bom momento
para crescer no trabalho! Pode
surgir uma boa oportunidade para
mudar de emprego. Cor: branco.

Sagitário: Aproveite o dia
para resolver tarefas e pendências familiares. Se depender das
estrelas, pode receber boas novas
envolvendo os parentes. A família
também vai ajudar. Cor: laranja.

Câncer: Bom dia para planejar uma viagem a lazer para o final
de semana ou um programa fora
da rotina. Mas, primeiro, cuide do
serviço e deixe tudo em dia, ok?
Agir em equipe ajuda a dar conta
das tarefas. Cor: amarelo.

Capricórnio: Trocar ideias
com os colegas será melhor maneira
de expandir seus conhecimentos e
despertar novos interesses. Bom
momento para fazer contatos, animar a vida social e colocar o papo
em dia. Cor: branco.

Leão: Assuntos domésticos
ou que envolvem a família, inclusive
uma herança, podem ser resolvidos numa boa hoje. Se pensa em
mudar de residência ou se precisa
fazer alguns reparos na casa, vá
em frente. Cor: rosa-claro.

Aquário: As finanças continuam protegidas nesta sexta e
você pode aproveitar o momento
favorável para batalhar por um
aumento. Se estiver sobrando uma
grana, vale a pena investir em roupas novas. Cor: azul-vivo.

Virgem: Hoje, vale a pena se
esforçar para espantar a solidão.
Na companhia dos colegas ou de
pessoas próximas, vai se sentir
mais à vontade para mostrar o que
pensa. Preste atenção em novos
pontos de vista. Cor: branco.

Peixes: Bom dia para correr
atrás dos seus interesses e traçar
novos planos. Você estará mais
sonhadora e pode se arriscar em
um projeto inovador e grandioso.
Confie em seu taco, faça a sua parte
e, com a proteção. Cor: cinza.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA (NEGOCIAÇÃO COLETIVA)
O Presidente do SINDICATO DOS MOTORISTAS, COBRADORES E
TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS EM
VEÍCULOS RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS URBANOS, MUNICIPAIS,
METROPOLITANOS, INTERMUNICIPAIS, INTERESTADUAIS, INTERNACIONAIS DE FRETAMENTO E TURISMO DE PONTA GROSSA E REGIÃO
- SINTROPAS PG, no uso das atribuições, que lhe conferem o Estatuto e a
Legislação vigente, CONVOCA todos os trabalhadores da empresa Viação
Cidade de Castro, para participarem da assembleia geral extraordinária do
dia 16 de ABRIL de 2018, em primeira convocação ás 8:00h ( oito horas),
em primeira chamada e em segunda convocação ás 8h30 min (oito horas e
trinta minutos), na Rua Rio de Janeiro 1235 no município de Cidade de Castro – Estado do Paraná, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1) Discussão e deliberação sobre o dissidio coletivo ingressado no Egrégio
Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região, já ocorridas duas audiências sem
qualquer proposta e até o presente momento com a ausência da Prefeitura
Municipal: 2) Estabelecimento de patamares mínimos e máximos para negociação; 3) Aprovação de indicativo de greve geral a partir das 0:00 hrs do dia
20 de abril caso sejam malogradas as negociações.
Castro 13 de Abril de 2018.
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
PRESIDENTE SINTROPAS

Eu, Rosemary Moreira, estado civil: casada, inscrito no CPF n° 799.505.669-91
e no RG n° 6.193.559-2. Por ser expressão da verdade, relatou que que
é contadora da empresa, que seu cliente perdeu/extraviou blocos 01ª 250
AIDF 24/2013. As quais estão no nome da empresa David Gonçalves, CNPJ:
17.167.619/0001-98.
Castro, 12 de abril de 2018.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A Premier Construção e Urbanização Ltda., torna público que requereu
ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná a Licença Ambiental Simplificada para
implantação do Cj. Hab. Everest Sob o Lote 05 da Quadra 40 do Jd. Monte
Sinai II, Município de Telêmaco Borba/Pr.
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MORTE DE NATHÁLIA

Supeito é transferido para 'Cadeião'
Divulgação

Mateus irá
responder
por feminicídio
e tentativa
de homicídio
Da Assessoria
Um semana após matar a
facadas a estudante Nathália
Johanna Deen e ainda ferir o
irmão dela, Carlos Alberto
Deen, Mateus Gonçalves da
Silva foi transferido, por decisão judicial, para a Cadeia
Pública Hildebrando de Souza,
onde permanece em área restrita por causa dos cuidados
necessários para sua saúde e
também para preservar sua
segurança. O inquérito policial
deve ser concluído até hoje
(13) e o rapaz deverá responder por feminicídio e tentativa
de homicídio.
Mateus estava internado
no Hospital Universitário
Regional dos Campos Gerais

Ainda ferido no pulso, após tentar tirar sua própria vida, Mateus é levado para o 'cadeião'

depois de tentar tirar a própria vida no campus Uvaranas
da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG). Após
receber alta na quarta-feira
(11), ele foi direto para a 13ª
Subdivisão Policial (SDP)
e prestou depoimento, onde

disse não lembrar-se de nada
do que aconteceu quanto ao
crime. Depois disso, ele foi
levado ao Fórum onde passou
por audiência de custódia, com
a juíza Alessandra Pimentel
Munhoz do Amaral, do Juizado
Especial de Violência Domés-

tica, decidindo por mantê-lo
em prisão preventiva.
A investigação sobre as
horas que antecederam a morte
de Nathalia Deen, mostram
que o suspeito Mateus Gonçalves tentou falar com a ex-namorada durante a madrugada.

Mensagem de whatsap
A delegada responsável
pela investigação do caso,
Ana Paula Cunha Carvalho,
revelou, durante coletiva para
a imprensa, que Nathalia recebeu 36 ligações de Mateus
nas horas que antecederam
o assassinato. Além disso,
segundo a delegada, o teor
das mensagens enviadas pelo
Whatsapp não deixa dúvidas
de que o autor do crime foi o
ex-namorado da vítima. Sem
retorno, ele mandou mensagens xingando Nathalia. Na
sequência, ele ligou para Carlos, que já havia saído do bar, e
perguntou se a ex-namorada já
estava em casa. O jovem disse
que não.
Mateus decidiu ir até o condomínio e, segundo a delegada
Ana Paula, ficou cerca de cinco
horas dentro do local antes de
cometer o crime. Já no apartamento, por volta das 6 horas,
Mateus tentou asfixiar Carlos,
ferindo-o a golpes de faca, e
na sequência esfaqueou Nathalia até a morte.

EM CASTRO

POLÍCIA CIVIL EM CONJUNTO COM A GUARDA MUNICIPAL

'Paraguaios' tira três de circulação
Divulgação

Mulher é salva por
populares no rio Iapó
Da Assessoria
Uma mulher cadeirante teria
caído as margens do rio Iapó
(Prainha), na tarde de ontem
(11). Segundo o que apurou-se,
ela teria se jogado na tentativa de
tirar a própria vida, o que não foi

confirmado. Porém, pessoa identificada pelo nome de Ronaldo,
estaria com seus amigos nas proximidades e presenciou o fato.
Ao visualizar a mulher se
afogando, pulou no rio, e tirou
a vítima, que posteriormente foi
levada a UPA.

NO RIO PITANGUI

Corpo é encontrado
por pescadores

Forte aparato foi empregado na Operação 'Paraguaios'

Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Cinco mandados de prisão
preventiva e dez mandados de
busca e apreensão foram cumpridos nesta quinta-feira (12), pelo
núcleo de Ponta Grossa do Grupo
de Atuação Especial de Combate
ao Crime Organizado (Gaeco),
do Ministério Público do Paraná.
As medidas estão sendo cumpridas no âmbito da Operação Hoax
(fraude, em inglês), que investiga a
atuação de organização criminosa
que lesava seguradoras e particulares. Tanto as prisões como
os mandados de busca foram
determinadas pela Vara Criminal
de Telêmaco Borba, que também
recebeu denúncia contra 29 réus
de fatos ligados à operação.
O grupo é suspeito de praticar modalidades diversas de
estelionato, como fraude para
recebimento de seguro, alienação
de coisa fraudulenta e disposição
de coisa alheia como própria ou
utilizando documentos públicos
falsificados. Segundo as investigações, os acusados, que tinham
conhecimento de atividades de
despachante ou corretagem de
seguros, informavam à polícia e
às seguradoras furto ou roubo
de veículos. Em alguns casos o
furto era falso e os veículos ficavam escondidos; em outros, eram
recuperados. Depois disso, uma
pessoa, em nome do proprietário,
informava à polícia a recuperação
do veículo, sem comunicar à seguradora e mantinha assim a posse
dos veículos ou então repassava-os
a terceiros. Foram investigados
fatos ocorridos entre fevereiro e
agosto de 2016, havendo indicação, entretanto, de que situações
similares estariam ainda a acontecendo. O prejuízo já apurado é
superior a R$ 2 milhões.

Presos se
rebelam na
cadeia
Da Redação
Corpo encontrado era do sexo masculino
Da Assessoria

Mais três caem na mpolícia

APÓS ATITUDE SUSPEITA

PM prende mulher com munição
Divulgação

Da Assessoria
Policiais militares realizavam patrulhamento em Castro
quando uma mulher portando
uma sacola, ao notar a aproximação da viatura, mostrou-se
nervosa e começou a acelerar
o passo, levantando suspeita
da equipe que realizou a abordagem.
Ao verificar o que estava
no interior da sacola da pessoa identificada como sendo
Suelem dos Santos Costa,
foi encontrado um embrulho
de papel com seis munições
intactas de calibre .22 da
marca CVC. Perguntado se a
mesma possuía mais munições
ou arma de fogo em sua resi-

Gaeco cumpre
mandados
contra grupo
acusado de
crimes de
estelionato

EM RESERVA

Divulgação

Na manhã de quarta-feira
(11), a Polícia Civil de Castro,
em conjunto com a Guarda
Municipal, cumpriram dois
mandandos de prisão por crimes de roubo, além de prisão
em flagrante por crime de tráfico de drogas.
Os detidos, de iniciais
BJL, RRS e WLA, todos com
idade de 18 anos, são investigados pelo cometimento de
diversos crimes na região de
Castro, incluindo tentativa de
homicídio, roubos e tráfico de
drogas.
Foram cumpridos ainda
dois mandados de busca e
apreensão.

OPERAÇÃO HOAX

Presa com munição

dência, Suelem relatou que
poderia ir até o local para verificar. Deslocado até o endereço, após busca minuciosa
pela soldado da PM Agnes,
nada de ilícito foi encontrado.
Diante do exposto foi dado
voz de prisão, lido seus direitos constitucionais, utilizado
algemas para garantir a integridade física da mesma e da
equipe da PM, pois Suelem
mostrava-se relutante com a
sua prisão.

Mulher fica
assustada ao
avistar viatura

Até o fechamento dessa edição, a Polícia Civil ainda não
tinha a identidade do corpo
encontrado boiando às margens
do Rio Pitangui, no início da
manhã dessa quinta-feira (12),
em Ponta Grossa. Também não
possuia informações sobre as
circunstâncias da morte.
O corpo foi encontrado por
pescadores durante a madrugada, que acionaram equipes do
Corpo de Bombeiros, do Instituto Médico Legal (IML) e da

Polícia Científica, para resgatar
o cadáver e analisar o local. O
corpo já estava em estado avançado de decomposição e, por
isso, não era possível determinar se o a pessoa teria sido
vítima de violência.
O corpo foi encaminhado ao
IML e aguarda a presença de
familiares de pessoas desaparecidas para fazer o reconhecimento e, se for o caso, exames
de DNA para comprovar a sua
identidade. A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar o
caso.

NO BAIRRO UVARANAS

Preso comercializava
entorpecentes
Da Assessoria
Ponta Grossa - Um homem
de 28 anos que não teve seu
nome revelado, foi detido na
tarde de quarta-feira (11), em
Ponta Grossa, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.
Ele foi abordado por Policiais Militares do 1º BPM frente

a uma residência no Bairro de
Uvaranas. Com o suspeito e no
imóvel ocupado por ele a PM
apreendeu 20 'buchas' de cocaína, já preparadas para a venda.
Com prisão já decretada pela
Justiça em virtude de condenação
por crime da mesma natureza, o
detido foi encaminhado à delegacia para as providências legais.

Reserva - Uma ação rápida
de agentes do setor de operações especiais do Departamento
Penintenciário, com o apoio de
policiais militares, conseguiu por
fim ao princípio de uma rebelião
na cadeia pública de Reserva. O
motim foi registrado na madrugada de terça-feira (10).
A Polícia Militar foi solicitada
pouco depois das 2 horas para
prestar apoio na unidade prisional. Além da PM de Reserva,
também estiveram no local equipes de Caetano Mendes, Cândido de Abreu, Imbaú, Telêmaco
Borba e Rotam. Os presos estavam bastante agitados e foi possível ouvir o barulho dos detentos
quebrando os cadeados das celas
para adentrarem ao pátio.
A equipe do SOE chegou
por volta das 5 horas na cidade
e entrou na unidade prisional
para fazer as buscas e revistas na
cadeia. Uma das celas estava com
os cadeados estourados e grades
serradas, e vários objetos foram
apreendidos pelos agentes como
barras de ferro, celulares, baterias
e carregadores. Enquanto issos,
policiais militares fizeram a segurança da parte externa do prédio.
Durante toda a manhã, foram
feitos os reparos para que os
detentos possam ser recolocados
em suas celas.
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Divulgação

Francine

Divulgação

Projeto Lacre Solidário
Divulgação / Israel Kae

O empresário Francisco Edmilso de Oliveira, presidente em Castro do
capítulo 562 da Associação de Homens de Negócios (ADHONEP) e sua
esposa Geralda Rodrigues de Oliveira, recepcionaram o preletor de
Maringá, Francisco Somionato e sua esposa Eva Cristhiane Somionato.
Empresário no seguimento de laticínios, distribuidor dos produtos Vidativa,
ele palestrou para seleto grupo de convidados no Hotel Buganville
Divulgação

Divulgação

Em seu
lindíssimo
vestido de
15 anos,
Francine
Vitória do
Prado
Pinheiro,
aniversariante
do dia 31
de março.
Orgulho
dos pais!

Simone Suzin, Gestora de Relações Públicas
Institucionais da CCR - Rodonorte - entregou
placa de reconhecimento ao jornalista e
radialista (Difusora FM) Álvaro Andrade por
sua atuação destacada como 'Parceiro"' do
projeto Lacre Solidário - A corrente do Bem

Dilciane

Divulgação

Divulgação

Segunda-feira
(16) também é
dia de festejar
o aniversário de
Rosana Schultz
Canha

Divulgação / Fabiana Guedes

Comemorando nova idade
Roberta Dallarmi Holowchak.
Felicitações!

Parabéns a princesa Thamires
Henning por mais um ano
de vida. Felicidades mil!

Na terça-feira (10), a bela Dilciane
Takayama foi muito cumprimentada
pela passagem de aniversário
Reunião de mãe, filha e
neta para ensaio
fotográfico. Ao centro,
Maria de Lourdes
Kanunfre; à esquerda sua
filha Ana Claudia
Kanunfre da Luz e a
direita sua neta, Thays
Michelly da Luz.
Make up by Karen Anhaia
(hair de Anna Paula Silva
e Camila Castro

13/04

Ana Beatriz D. Coelho (Bibi)
Maria Odete Alvarez
Rogério Schnell
Rodrigo Mendes do Prado
Mari Elisa Ferreira do Santos
Diogo Ferro Simão

14/04

Lorena Cristine
Roberto de Mattos
Nilda Maria Jappert Gandara

15/04

Jerusa Mainardes Micheli
Ângelo Mocelim

Fabiane Lopes
Teilli Milene Arruda de Godoi
Luana Brizola de Oliveira

16/04

Aline Souza Salum
Anderson Fadel
Ariana Aardoon
Edicléia Valin
Fernando Antunes
Lylian Vargas
Maycon Junior
Mirella Guzzo
Pedro Henrique Telles
Rosana Schultz Canha
Valentim Zanello Milléo
Patrícia de Fátima Sartori

