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MULHER É PRESA EM CASTRO POR CORRUPÇÃO DE MENORES
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SKEIK, VALENGA E JEVERSON PERDEM OS MANDATOS

Câmara de Carambeí cassa três
Fotos: Câmara de Carambeí

NO CASTROVILLE

Motorista de
Castro escapa
de sequestro
Motorista de Castro foi vítima de tentativa de sequestro
na tarde de quarta-feira (29),
na região do bairro Castroville. Na ação, os ladrões acabaram levando seu Nissan March
prata, com placas AZJ4743.
O caso foi registrado por volta
página 7
das 17h30.

PROPOSTA DE SANDRO ALEX

UEPG começa
a funcionar em
novo prédio

Em sessão extraordinária realizada na noite dessa
quinta-feira (30), a Câmara Municipal de Carambeí
seguiu parecer da Comissão Parlamentar Processante (CPP) nº 01/2018 e, por dez votos a zero, cassou
os mandados dos vereadores Emerson Plovas Bueno
/ Sheik - (PSC), Jeverson Gomes da Silva (PDT)
e Paulo Sérgio Valenga (PDT). Na denúncia feita
em 20 de dezembro de 2017, eles foram acusados
de envolvimento na falsificação de assinatura em
página 3
documento na Casa de Leis.

SISTEMA PRISIONAL

Ratinho Junior pretende implantar
fabricação de paver nos presídios
página 3

PAULO
Sergio Valenga

JERVERSON
Gomes da Silva

EMERSON
Plovas Bueno

Divulgação

SARAMPO E POLIOMIELITE

Divulgação / José Tramontin

Divulgação

Carambeí bate a
meta de vacinação
Divulgação

PRÉDIO moderno

O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
começou a operar em um novo
imóvel, construído na Avenida
dos Vereadores em frente à
Arena de Esportes. A obra
realizada com recursos disponibilizados pelo deputado
federal Sandro Alex (PSD),
via emenda parlamentar no
valor de R$ 1,5 milhão,
também tem contrapartida da
página 3
própria UEPG.

Gaeco prende em PG Brangantino é adversário
auditor fiscal da Receita do Operário neste sábado
página 4
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30 ALUNOS DA ESCOLA FURACÃO

Alunos conhecem Arena da Baixada

MUNICÍPIO alcançou 100% das doses aplicadas

A Secretaria Municipal de
Saúde de Carambeí atingiu a
meta de vacinação contra a
poliomielite e o sarampo. Em
campanha pela imunização
desde o início do mês de agosto, junto ao calendário nacional, o município alcançou nesta

quarta-feira (29) os 100% das
doses aplicadas ao grupo de
risco (crianças maiores de um
ano e menores de cinco anos
de idade). A meta estipulada
pelo Ministério da Saúde é
de imunização de 95% do
página 5
público-alvo.

Divulgação

MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO

Pauliki propõe CT
para o Operário

TROCA SAUDÁVEL
RETORNA EM
CARAMBEÍ NO
MÊS DE SETEMBRO

Divulgação

página 4

NESSE DOMINGO
ACONTECE EM
TIBAGI A FEIRA DE
ADOÇÃO DE CÃES

SOLENIDADE e mais segurança para os alunos

página 4

JOVENS se emocionam ao visitar estádio

DETENTO FURTAVA
CARRO NO PÁTIO
DA POLÍCIA
MILITAR DE PG

Na manhã desta quinta-feira
(30), cerca de 30 alunos da
Escola Furacão, de Castro,
conheceram a Arena da Baixada, 'casa' do Clube Atlético
Paranaense. Os jovens se emocionaram ao visitar o estádio

página 7

que recebeu jogos da Copa do
Mundo 2014. Por meio do
Furacão Tour, eles passaram
por espaços restritos do estádio, como os vestiários e a
sala de coletivas de imprensa.
A escolinha atleticana chegou

na cidade de Castro no mês de
junho deste ano, com patrocínio
da Alegra e, com essa nova unidade, está presente agora em
56 municípios do Interior do
Paraná - somando ao todo, 87
página 5
escolas no Estado.

O deputado estadual Marcio
Pauliki está atuando para a modernização do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, e
para a criação de um Centro de
Treinamento (CT) próprio para
o Operário Ferroviário. Em
reunião com representantes do

Sindicato dos Ferroviários do
Paraná (Sindifer-PR), Pauliki
discutiu a concessão de parte
do terreno da oficina de manutenção dos vagões da extinta
Rede Ferroviária Federal para
que seja construído o CT do
página 3
Fantasma.
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Alfabetização e Letramento,
um assunto sempre em pauta

EDITORIAL

TRÊS CASSADOS

* Luciane Guimarães Batistella Bianchini

Em meio a tantos escândalos de corrupção, de descaso com o erário público,
a cassação de três vereadores de Carambeí mostra que, por lá, não tem essa de
tapinha nas costas e chororo. Dos cinco acusados de participar de um esquema
de falsificação de assinaturas em documento da Câmara Municipal, três tiveram
punição exemplar pelos seus companheiros de plenário. Além de seus mandatos
cassados, ainda, responderão criminalmente, pois a denúncia feita na Casa de
Leis virou, também, caso de polícia.
Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

BOLSONARO LEMBRA

Divulgação

Divulgação

Por detrás da história,
a lógica, uma ciência que
estuda as estruturas do
raciocínio, pode explicar se
está correto ou errado. Jânio
Quadros que prometera a
vitória do “tostão contra o
milhão”, foi o homem da
esperança de um povo abandonado e prometia varrer
com uma vassoura a bandalheira e a corrupção do
Brasil. Hoje, com um olhar
analítico à Lava-Jato, que
não usa água, vemos que
uma vassourinha daquela
época era uma “arma” ine-

CASSADOS, SIM!
Diferente de outras casas de
leis que preferem o corporativismo, a de Carambeí deu exemplo na noite de quinta-feira (30)
e seguindo o parecer da Comissão Parlamentar Processante
(CPP) de número 01/2018, foi
pela cassação de três vereadores envolvidos na falsificação de
suas assinaturas em documento
da Câmara Municipal. Curiosidades à parte, dois deles - Jeverson Gomes da Silva e Emerson
Sheik - acompanharam a sessão
pessoalmente. Com certeza, não
gostaram do que viram!
SAINDO
Quem vai licenciar-se da
prefeitura já a partir desse
dia 5, é o prefeito Moacyr
Elias Fadel Junior (MDB). Ele
deixa o cargo para assumir
a coordenação de campanha
do candidato ao Governo do
Paraná, João Arruda (MDB),
prometendo levar o sobrinho de
Roberto Requião ao segundo
turno. Missão difícil, que para
acontecer terá que desbancar
a governadora Cida Borghetti
da segunda colocação, e torcer
para Ratinho Junior despencar.

ficiente contra a oferta de
dinheiro em troca de benefícios ilegais dos corruptos.
Jânio fez uma única visita no
Paraná, pois veio à cidade de
Ponta Grossa para inaugurar a Universidade Volante
(Federal do Paraná). Com
os professores do Colégio
Estaduais Major Vespasiano
da cidade de Castro realizamos as matriculas. Duas
semanas depois em 25 de
agosto de 1961, uma força
oculta fez Jânio Quadros
renunciar à presidência da
República do Brasil.

DARCI PIANA
Aliás, o vice de Ratinho
Junior (PSD) nas eleições de 7
de outubro, Darci Piana (PSD),
estará em Castro no dia 19 de
Setembro. Ele participa de reunião com membros do comércio
castrense, que apresentarão ao
candidato as pautas de reivindicações para a cidade, para o
próprio comércio, e o estado.
QUE FEIO
Mais uma vez o atual
governo municipal mostra a
sua indiferença com as causas
nobres. Digo isso, porque ninguém do poder público, com
exceção para o vereador Rafael
Rabbers que marcou presença,
se fez presente no jantar beneficente em prol da Rede Feminina de Comabte ao Câncer.
Uma noite que também foi de
congraçamento e homenagens
a empresários locais que com o
seu trabalho contribuem para
com o crescimento de Castro.
Vice-prefeito Alvaro Telles e
Augusto Beck, diretor de Indústria, Comércio, Turismo e Meio
Ambiente, até foram anunciados como presentes, mas nem
deram o ar de sua graça.

31/08 - Dia da Nutricionista
01/08 - Início da Semana da Pátria
Dia do Profissional de Educação Física
02/08 - Dia do Repórter Fotográfico
03/08 - Dia do Biólogo / Dia do Guarda Civil

A escrita é resultante de um
processo histórico e representa o
compartilhamento de um combinado social originado da necessidade de interação comunicacional
com o outro. A escrita, enquanto
linguagem, possibilitou um encontro entre pessoas e o usufruir de
um instrumento de constituição da
consciência humana compartilhada,
simbolizando pensamentos e sentimentos. Em outras palavras, a
escrita por meio de signos dá forma
ao pensamento e o alimenta continuamente. Mas, se por um lado a
escrita possibilita encontros entre
os seres humanos, por outro, a língua escrita promove desencontros
e desafios para a educação, quando
o assunto é saber como ensinar e
aprender, atendendo cada um em sua
especificidade de apropriação.
Se olharmos para trás, veremos os caminhos percorridos até
aqui para responder tal questão, e
as respostas obtidas por meio da
construção de métodos diferenciados e estratégias que se apresentavam, muitas vezes, como propostas
inovadoras para o aluno aprender.
O fato é que após uma sequência
de planos de alfabetização disseminados no Brasil, vemos a renovação
dos discursos que, nas entrelinhas,
reproduzem as mesmas concepções
de língua escrita e de homem. Ainda,
como orientação, anunciam os mesmos procedimentos pedagógicos utilizados no século 20.
Por isso, no Dia Internacional
da Alfabetização, muitas reflexões
podem ser feitas por todos envolvidos com a educação. Dentre as
reflexões, a de que a criança deveria
chegar ao mundo letrado por meio
de vivências culturais com sentidos
reais para ela sobre a escrita e tendo
como mediação o "outro social". O
conhecimento e, neste caso, o da
escrita se constitui a medida em que
a criança faz próprio o conhecimento
do outro e compreenda a função
social que representa. Entretanto, ao
invés desta construção ser realizada
de modo significativo o que temos
visto são crianças em seu processo
de escolarização recebendo uma avalanche de informações técnicas da
língua escrita que, frequentemente,
a impossibilitam de compreendê-la
como algo real, mas, sim, abstrato.
O resultado da não apropriação ou
das dificuldades da criança em relação à língua escrita pode gerar efeitos negativos em sua constituição e
sentimentos de não pertencimento
ao grupo social.
Logo, não podemos deixar de
considerar neste contexto alguns
questionamentos, como por exemplo: Quem é a nossa criança hoje?
O que a escrita representa para
elas? Como podemos pensar sobre
os desafios da alfabetização e letramento diante das inovações trazidas pela Base Nacional Curricular
Comum (BNCC)? A proposta de
alfabetização e letramento presente nela para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental tem como foco

a apropriação do sistema da língua.
Quanto ao processo de apropriação
da escrita, esse documento mantém
o desafio já indicado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN),
ou seja, a tarefa de ampliar o trabalho com os novos gêneros textuais,
também conhecidos como os textos
multimodais.
Quanto ao eixo de leitura,
antes da BNCC, havia a proposta
de ensino das estratégias e modalidades de leitura. A novidade está
na questão da intertextualidade, de
condições de produção e recepção
de textos e o desenvolvimento da
postura crítica em relação às informações lidas no texto e a checagem
da validade dessas informações.
Diante da necessidade do trabalho
pedagógico com textos multimodais, há uma reconfiguração das
competências e habilidades a serem
desenvolvidas que exigirão dos professores mais atenção no planejamento de ensino. Outro aspecto que
podemos ressaltar é a orientação de
trabalhar junto aos alunos a adesão à leitura. Isso significa que não
se trata somente do prazer de ler
livros, mas o prazer de ler todos os
gêneros discursivos que encontramos nas práticas sociais de leitura.
O eixo da oralidade enfatiza a
produção de textos orais tendo, ou
não, um outro sujeito face a face.
Nesse sentido, falamos em trazer
para o contexto da sala de aula, por
exemplo, as webconferências, os
blogs, os programas de rádio, entre
outros. Já o eixo de análise linguística e semiótica reforça os direitos
de aprendizagem da gramática, da
ortografia, dos aspectos sintáticos
considerando as situações de uso
real da língua.
Outra inovação é que, pela primeira vez, a BNCC se posiciona de
modo claro quanto à progressão
dos conteúdos ao longo dos anos
escolares orientando com clareza o
que precisa ser desenvolvido e onde
se deseja chegar ao final do ano
escolar. Assim, os alunos deverão
desenvolver ao longo da trajetória
escolar um conjunto de habilidades
cada vez mais sofisticadas, diversificadas e complexas no que se refere
à leitura e à escrita. As crianças de
hoje serão os adultos que se formarão por volta de 2030 e 2035,
então, os profissionais da educação precisam oferecer as condições
necessárias para que dominem as
ferramentas das quais necessitam
para atuar em um mundo muito
diferente daquele no qual vivemos
hoje, que demanda cada vez mais
autonomia para ler e escrever de
modo crítico e com autoria
* Luciane Guimarães
Batistella Bianchini é
pedagoga e psicopedagoga
clínica, docente do programa de
Pós-Graduação
Stricto Sensu da Unopar,
pós-doutora e doutora
em Psicologia do desenvolvimento e mestre em Educação.
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Sexta
31/08

Clima

Temperatura

Umidade

28 ºC
12 ºC

79%
81%

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

Sábado
01/09

25

ºC

15 ºC

67%
65%

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

Domingo
02/09

19 ºC
11 ºC

90%
96%

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

Segunda
03/09

19 ºC
7 ºC

71%
85%

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 30/08/2018
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TRÊS VEREADORES PERDEM MANDATO

Câmara cassa Sheik, Valenga e Jeverson
Decisão é
inédita na
história política
de Carambeí

Valenga (PDT).
Fora dez votos a zero, com
abstenção do vereador João
Esmael Penteado (DEM) que,
ainda no início da sessão, alegou passar mal, sendo levado a
um posto de saúde do município para atendimento médico.

Da Redação
Em uma sessão extraordinária em que foi dada posse
a quatro vereadores suplentes - Eclaiton Moreira Bueno
(PDT), Sérgio Luiz de Oliveira (PSD), Janiel de Almeida
Rodrigues (Pros) e Roque do
Amaral (DEM) -, a Câmara
Municipal de Carambeí foi pelo
parecer da Comissão Parlamentar
Processante (CPP)
nº 01/2018, a qual concluiu
seu relatório final no dia 28 de
agosto de 2018, e cassou na
noite dessa quinta-feira (30)
os mandatos dos vereadores
Emerson Plovas Bueno / Sheik
- (PSC), Jeverson Gomes da
Silva (PDT) e Paulo Sérgio

Casa lotada
Em uma sessão com a Casa
lotada, os vereadores levaram
quase três horas para decidir
pela cassação de seus pares.
O quarto e o quinto citatos na
denúncia protocolada em 20 de
dezembro de 2017, Antonio
Joel Coza (DEM) e João Penteado (DEM), ficaram de fora do
processo final de cassação, por
não haver elementos suficientes
que o apontassem terem faltado com decoro.
Com a cassação dos três
vereadores, o legislativo carambeiense deverá dar posse, já na
próxima sessão, aos suplentes
Eclaiton Moreira Bueno, Sérgio Luiz de Oliveira e Janiel de

Almeida Rodrigues.

e posteriormente, a que criou a
CPP, a que aprovou a CPP.

Entenda o caso
No dia 20 de abril o vereador Elio Ratinho (PT) protocolou denuncia junto a Câmara
Municipal, no caso que investiga
a falsificação de assinaturas em
documento da Casa de Leis.
Com a denúncia, foi criada
uma Comissão Especial de
Investigação (CEI) que recaiu
sobre os vereadores Antonio
Joel Coza (DEM), Emerson
Sheik (PSC), Jeverson Gomes
da Silva (PDT), João Penteado
(DEM) e Paulo Valenga (PDT),
todos com rubricas constantes
em documento que é motivo
de denúncia. Como o vereador
Ratinho - autor da denúncia e os vereadores denunciados,
conforme regimento interno da
Câmara, ficam impedidos de
votar, os suplentes foram convocados para completarem o
quórum nas sessões extraordinárias, a que criou a CEI e a
que aprovou o relatório da CEI,

Falsificação
Através de licitação, a
Câmara Municipal de Carambeí contratou um perito grafotécnico para comprovar a
autenticidade das cinco assinaturas constantes em um ofício,
e para a surpresa, duas delas
não seriam de seus titulares.
O parecer técnico, composto
por 52 páginas e emitido pelo
perito Marco Aurélio Marinho,
filiado ao Conselho Nacional
dos Peritos Judiciais da República Federativa do Brasil –
Conpej, apontou, na ocasião,
que houve sim a falsificação
das assinaturas dos vereadores Antonio Joel Coza (DEM)
e Emerson Sheik (PSC). Por
outro lado, a análise realizada constatou a autenticidade
das assinaturas dos vereadores Jeverson Gomes da Silva
(PDT), Paulo Valenga (PDT)
e João Penteado (DEM).

ALÉM DA MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO GERMANO KRUGER

Pauliki propõe CT próprio para Operário
Da Assessoria
O deputado estadual Marcio Pauliki está atuando para a
modernização do Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa,
e para a criação de um Centro
de Treinamento (CT) próprio
para o Operário Ferroviário,
que garantiu vaga para a Série
B do Campeonato Brasileiro.
Em reunião com representantes do Sindicato dos Ferroviários do Paraná (Sindifer-PR),
Pauliki discutiu a concessão
de parte do terreno da oficina
de manutenção dos vagões da

extinta Rede Ferroviária Federal para que seja construído o
CT do Fantasma.
O local para a edificação do
terreno fica ao lado do estádio,
em Vila Oficinas. Há 12 anos,
como apoiador e patrocinador
master incondicional do Fantasma através de sua empresa,
Pauliki tem procurado também
como deputado buscar apoio
do setor público ao time que
é orgulho de todos os ponta-grossenses.
“Conversamos
com a diretoria do Sindifer e
vamos dar início ao diálogo
para a cessão de parte de um

espaço desativado atrás do
campo do Operário e ao lado
das oficinas, afirma Pauliki.
Nesta reunião também estava
presente Marco Zilio, que é
candidato a deputado estadual
nestas eleições.
O deputado Pauliki inclusive já conversou com José
Álvaro Góes, presidente do
grupo gestor do Operário, que
deu o seu aval para o início das
tratativas para o uso do Operário do espaço e a consolidação do CT. “É fundamental ter
um CT próprio não só para o
time profissional, mas também

que possa servir para atividades sociais, com escolinhas que
visem o resgate social dos mais
jovens”, ressalta Alvaro.
Como candidato a deputado federal, Pauliki tem se
comprometido a buscar recursos específicos para a área do
esporte para a modernização
e ampliação do Estádio Germano Krüger. “Vamos buscar
via Ministério dos Esportes e
demais recursos específicos
para a área verbas para que
possamos destinar parte desses
valores para investir na melhoria do estádio”, salienta Pauliki.

NÚCLEO DE PRÁTICAS JURÍDICAS

UEPG começa a funcionar em novo prédio
Da Assessoria
O Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG)
começou a funcionar em um
novo imóvel, construído na
Avenida dos Vereadores em
frente à Arena de Esportes. A
obra foi realizada com recursos
disponibilizados pelo deputado
federal Sandro Alex (PSD), via
emenda parlamentar no valor
de R$ 1,5 milhão, e também
tem contrapartida da própria
UEPG.
O deputado atendeu a um
pedido do curso de Direito da
UEPG para melhorar os ser-

viços prestados pelo Núcleo,
já que o antigo prédio não
contava com adequações de
acessibilidade e estava com a
estrutura deficitária para receber a grande demanda. O órgão
atende cerca de cinco mil pessoas por mês.
Sandro Alex, que foi aluno
de Direito da UEPG, entende
a importância do Núcleo e viabilizou os recursos necessários
para a construção do novo prédio. O Núcleo atende os direitos
da família, com foco na atenção
à Crianças e ao Adolescente, à
Mulher e ao Idoso.
“São pessoas que procuram os serviços prestados pelo

Divulgação

Obra veio de recurso de
emenda de Sandro Alex
Núcleo Jurídico da UEPG por
não terem recursos para con-

tratação de um advogado particular. Por isso essa atuação
é tão importante para nossa
população e essa nova estrutura
dará melhores condições para
realizar esse atendimento”, ressalta Sandro Alex, enfatizando
que esse serviço de extrema
relevância prestado pela UEPG
tem na dianteira um dos cursos
de Direito mais conceituados
do país.
Sandro Alex agradeceu a
confiança da Reitoria da UEPG,
na pessoa do reitor Carlos
Luciano Santana Vargas, e do
Curso de Direito da instituição,
que agora tem uma estrutura
adequada à sua demanda.

EM CAMPANHA

"Eu quero lembrar que
nos quatro meses do meu
governo, assinei três mil convênios com todos os municípios do Paraná que resultam
em obras de infraestrutura,
segurança, saúde, agricultura, em todas as áreas. São
obras que geram empregos e
que representam R$ 5 bilhões
em investimentos", completa
Cida Borghetti.
O resultado das ações de
governo, segundo ainda Cida,
alçaram o Paraná entre os
três estados de serviços mais
eficientes no Brasil, segundo
ranking publicado pelo jornal
Folha de S. Paulo. "Isso mostra uma gestão eficiente de

um governo que escuta e dialoga com a sociedade. Temos
um governo de portas abertas", disse a governadora.
Governo moderno
"Além do gabinete de portas abertas, temos ainda o
governo digital. Por exemplo,
pode-se pedir a segunda via
da identidade pela internet.
Isso monstra a agilidade de
um governo moderno, desburocratizado e que busca
a excelência em governar",
adianta a governadora.
Cida Borghetti ainda pontuou outras ações em quatro
meses de governo como a
criação da Divisão de Com-

Ratinho Junior pretende
instalar fábricas de paver
Divulgação

Para Ratinho Junior, presos tem que trabalhar
Foi com uma crítica à morosidade da atual gestão no desenvolvimento do projeto para a
construção de novos presídios
que o candidato Ratinho Junior
abordou, em entrevista às emissoras de rádio e tv do grupo RIC,
o problema da superlotação de
presos nas delegacias e penitenciárias do Estado. “O Ministério
da Justiça liberou para o Estado
do Paraná, R$ 120 milhões
para a construção de 14 presídios. Isso já faz algum tempo,
mas o Estado demorou para
fazer o projeto. Vamos realizar
o mais rápido possível a licitação dessas obras. Para a gestão
do sistema prisional, defendo a
implantação da política de PPP
(Parceria Público-Privada), trazendo as melhores empresas
para fazer a gestão de presídios.
E preso tem que trabalhar. Vou
implantar a fabricação de paver
nas penitenciárias, que serão
usados na pavimentação de
estradas rurais e em projetos de
acessibilidade”.

Gestão do sistema
prisional terá parceria
público-privada

RÁDIO E TV

Programa de
Ratinho Junior
quer emocionar
A coordenação de campanha
de Carlos Massa Ratinho Júnior
trata o horário eleitoral gratuito
de rádio e TV como estratégico,
mas antecipa qual deve ser a linha
que será seguida. O material vem
com um conteúdo produzido com
uma direção impecável. As peças
vão surpreender e emocionar o
eleitor.
“Os programas de rádio e TV
vão apresentar o candidato como
ele é em um fiel reflexo do que
ele pensa e do melhor plano de
governo para mudar o Paraná”,
explica Norberto Ortigara, coordenador geral da campanha de
Ratinho Júnior. Segundo ele, toda
a produção segue a pauta de uma
campanha propositiva. “Vamos
falar e de ideias e propostas.
Não de ataques nem calúnias. O
povo do Paraná merece respeito
e candidatos à altura dos desafios atuais”.

EM CASTRO

Péricles se reúne com
produtores rurais
Divulgação

Deputado atendeu convite do Sindicato Rural de Castro

Emprego é prioridade no governo Cida
A governadora e candidata
Cida
Borghetti
(Coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB -PMN-DEM),
disse
nesta
quarta-feira
(29)0 que a criação de novos
empregos é impulsionada
com os investimentos em
obras e outras ações nas 399
cidades do Paraná. "A criação
de novos empregos é prioridade e além disso buscamos
a excelência nos serviços
públicos na saúde, segurança
pública e na habitação, entre
outras áreas. Só nos últimos
seis meses, foram criados 36
mil novos postos de trabalho",
disse Cida durante entrevista
à rádio CBN de Curitiba.

NAS PENITENCIÁRIAS DO PARANÁ

bate a Corrupção que recebeu um crescimento de 150%
no disque-denúncias. "É
uma divisão que atua contra os crimes econômicos e
da administração pública".
"Tivemos ações importantes
como a integração das forças
de segurança unindo todas as
polícias", disse.
"Atendemos uma demanda
da OAB (Ordem dos Advogados do Barsil) e criamos
a Secretaria Especial para
Assuntos
Penitenciários.
Sabemos que o tráfico muitas
vezes é organizados dentro
das penitenciárias e estamos
com a ações importantes em
cima de disso", completou.

A direção do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de Castro
convidou o deputado Péricles de
Holleben Mello para uma reunião
a fim de discutir políticas públicas voltadas à agricultura familiar
na manhã desta quarta-feira, 29.
Durante o encontro, Péricles falou também sobre assuntos relacionados aos servidores
públicos e comentou sobre o
esforço que será necessário para
retomar os direitos dos trabalhadores que foram retirados pelos
últimos governos.
“A cada viagem que faço, vejo
que a população está se reorganizando para reverter o quadro caótico em que os últimos governos
deixaram as cidades. Em Castro
não é diferente. O Sindicato dos
Trabalhadores Rurais sempre foi
um foco de resistência em favor
da agricultura familiar, tema que
é um dos eixos centrais em nosso

mandato na Assembleia Legislativa”, disse o deputado.
Segundo o presidente do
Sindicato, Deamiro Mara, um
assunto que chamou a atenção
durante a reunião foi sobre o
Movimento Popular Periferia.
“Queremos trazer para Castro
essa experiência que está acontecendo em Ponta Grossa. A
ideia de reunir a população em
cada bairro para lutar por seus
direitos é muito interessante.
Acredito que é um passo para
reverter o imenso retrocesso
político pelo qual passa o nosso
país”, disse.
Péricles também fez a prestação de contas de seu mandato
na Assembleia Legislativa, relatando projetos e programas que
tem desenvolvido sobre agricultura familiar, autismo, defesa do
meio ambiente e do funcionalismo público estadual.
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PELA SEMIFINAL DA SÉRIE C

Operário pega o Bragantino fora
Divulgação / José Tramontin

Jogo da volta
do Fantasma
será em casa,
com a torcida

coxa esquerda e não viajou com
a equipe.
Em entrevista coletiva, o treinador falou sobre o adversário.
“O Bragantino tem um sistema
defensivo muito forte, se fecha
bem e é perigoso. A equipe
tem alternativas de velocidade
no seu contra-ataque e uma
bola parada muito forte, tanto
defensiva como ofensiva. Então
precisamos trabalhar bastante
isso, como fizemos nos jogos
anteriores quando enfrentamos
eles, para que a gente esteja
bem atento, principalmente na
marcação da bola aérea. Vamos
procurar ter o domínio do jogo
e colocar a nossa característica
para buscar um resultado positivo fora de casa”.
A partida de volta da semifinal da Série C será no dia 9 de
setembro, às 15h30, no Estádio
Germano Krüger. Os ingressos
já estão disponíveis nos pontos
de venda: Loja do Fantasma

Da Assessoria
A delegação do Operário
Ferroviário viajou, na tarde
desta quinta-feira (30), para
Bragança Paulista. No sábado
(2), o alvinegro de Vila Oficinas
enfrenta o Bragantino-SP, às
16 horas, no Estádio Nabi Abi
Chedid, pela primeira partida
da semifinal do Campeonato
Brasileiro da Série C.
No último fim de semana,
o Fantasma e a equipe paulista
jogaram as quartas de final e
conquistaram o acesso à Série
B da competição nacional. O
Operário perdeu o jogo de ida
por 1 a 0, mas na volta venceu o

Nos dois confrontos entre as equipes, não houve vencedores

Santa Cruz por 3 a 0 em casa.
Já o Bragantino enfrentou o
Náutico-PE, venceu o primeiro
jogo por 3 a 1 e depois empatou em 1 a 1.
Os times alvinegros se
enfrentaram duas vezes na

primeira fase da Série C. Na
primeira oportunidade, em
Bragança, empate em 0 a 0.
No segundo turno, em Ponta
Grossa, empate em 1 a 1, com
gols de Bruno Batata e Vitinho.
Para o confronto deste

POLIOMIELITE E SARAMPO

Sábado tem vacinação
voltada às crianças
Da Assessoria
Palmeira - A Estratégia
de Saúde da Família Central
de Palmeira atenderá em horário especial neste sábado (1º),
crianças de um ano até menores de cinco anos que devem
ser vacinadas na Campanha
Nacional de Vacinação contra a
Poliomielite e Sarampo. A unidade ficará aberta das 8h30 às
16h30, e para receber as gotas
e as vacinas, as crianças devem
estar munidas com suas carteirinhas de vacinação e acompanhadas pelos pais ou responsáveis.
A meta do Ministério da
Saúde, para Palmeira, é vacinar ao menos 95% das 1.818
crianças da faixa etária abrangida, e diminuir a possibilidade
de retorno da pólio e reemergência do sarampo, doenças
já eliminadas no Brasil. Até a
manhã desta quinta-feira (30),
Palmeira havia atingido a marca
de 78,6% do público alvo contra
a poliomielite, ou seja, 1.429
doses orais aplicadas, e 77,89%
contra o sarampo, sendo 1.416
doses de vacina aplicadas.
Neste ano, a campanha de

vacinação é feita de forma indiscriminada para manter coberturas homogêneas de vacinação.
Para a poliomielite, as crianças
que não tomaram nenhuma dose
durante a vida, receberão a VIP.
Já os menores de cinco anos
que já tiverem tomado uma ou
mais doses da vacina, receberão
a VOP, a gotinha. Em relação
ao sarampo, todas as crianças
receberão uma dose da vacina
Tríplice viral, independente da
situação vacinal, desde que não
tenham sido vacinadas nos últimos trinta dias.
Para a Secretária Municipal de Saúde, Fabiani Bach, os
pais ou responsáveis devem se
conscientizar e levar as crianças para receber a vacinação.
“Esperamos que neste horário especial de sábado, quem
ainda não teve tempo de levar
as crianças para se vacinar,
aproveite. Esse é um assunto
sério e por isso é muito importante vacinar nossas crianças
para manter os vírus da pólio e
sarampo longe de nossa cidade
e de nosso país, além de essa
ser uma oportunidade de corrigir falhas vacinais”, destacou.

EM TIBAGI

Neste domingo acontece
Feira de Adoção de Cães
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura, através do Canil Municipal e parceria
com a Associação Sonho Tibagiano, realiza feira de adoção de
cães neste domingo (2), na Praça
Edmundo Mercer, às 13 horas.
Estarão disponíveis animais
de diversas idades. Os filhotes
serão doados vacinados e os

adultos castrados e vacinados.
Interessados em adotar um
novo amigo devem comparecer
no local, munidos de documento
de identificação e um comprovante e de endereço.
Os animais doados serão
apenas do Canil Municipal e da
Associação Sonho Tibagiano. As
instituições também não estarão
recolhendo novos animais.

NESTE DOMINGO

Futebol de Carambeí
busca equilíbrio nos jogos
Carambeí - A equipe de
futebol adulto de Carambeí
iniciou no final de semana uma
maratona de jogos, com duas
disputas no domingo. No Amador de Futebol de Ponta Grossa
o resultado foi o empate, em
Carambeí, no jogo contra a
equipe de Jaguariaíva, do Campeonato AMCG, derrota. Nesse
domingo (2), volta a campos
com partidas em casa.

Na avaliação do técnico da
secretaria Municipal de Esportes,
Carlos Besten, mesmo perdendo
um dos jogos a equipe esteve
muito bem. "Foi nossa primeira
experiência com dois jogos no
mesmo dia. Para que consigamos bons resultados, seguiremos
nesse ritmo com a mescla de
jogadores, ou seja, a garra dos
mais jovens com a experiência
dos mais velhos", explicou Carlão.

sábado, o técnico Gerson Gusmão terá o retorno do atacante
Bruno Batata, que cumpriu
suspensão no último jogo e fica
à disposição. O volante Índio
segue no Departamento Médico
tratando lesão na posterior da

Cultura fez apresentação na Apae
Divulgação

Da Assessoria

Apae realizou uma programação especial
contente com a reação que
as crianças tiveram. No que
depender do Departamento de
Cultura, voltamos tocar para
eles em breve", disse Bielski.
A APAE realizou uma programação especial durante

toda a Semana. Na terça-feira,
e último dia, foi promovida
a Mostra Pedagógica com o
tema Circo, que reuniu trabalhos desenvolvidos pelos
alunos em sala de aula e apresentações artísticas.

Troca Saudável retorna em setembro
Carambeí - O programa
Troca Saudável, coordenado
pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e que leva à
mesa do carambeiense frutas
e verduras em troca de material reciclável, não realizará a
programação nos dias 30 e 31
de agosto. A troca retorna nos
dias 13, 14 e também, 27 e 28
de setembro.
De acordo com o secretario de Meio Ambiente, Rosney
Ribeiro, a troca foi cancelada
pela baixa adesão verificada

Semana do
Turismo traz
programação
Da Assessoria

DEVIDO A BAIXA PROCURA
Da Assessoria

Paranaense Sub-19
A equipe Sub-19 do Operário também entra em campo
neste fim de semana. O alvinegro enfrenta o Toledo na sexta-feira (31), às 20h, no Estádio
Municipal 14 de Dezembro,
pelo Campeonato Paranaense
da categoria. O Fantasma está
em terceiro no Grupo F, com
quatro pontos.

ESTIMULAR TIBAGIANOS

"TOCAR FOI INESQUECÍVEL"

Tibagi - Durante esta
semana foi celebrada a Semana
Nacional da Pessoa com Deficiência Integral e Múltipla, e
o Departamento de Cultura
esteve presente na programação da Escola Nilse Teresinha
Brandalise Romel em educação
especial, popularmente conhecida como APAE.
Na ocasião, o gerente de
Cultura, Sidnei Bielski, e professores do Departamento de
Cultura realizaram um baile
para os alunos, que se divertiram bastante com a música.
O gerente conta que a oportunidade de tocar para eles foi
inesquecível. "Foi um trabalho
atípico, nunca havíamos tocado
para esse público. E, foi uma
tarde maravilhosa, fiquei muito

(Rua Padre Nóbrega, 265 –
Oficinas), Keima Um Lojão
(Rua Coronel Cláudio, 59 –
Centro) e Supermercado Vitor
(Rua Laudelino Gonçalves,
332 – Chapada). Os valores até
sábado (1) são R$ 80 entrada
inteira e R$ 40 meia-entrada.
De segunda a sexta-feira, dias
3 a 7, os ingressos custarão R$
100 entrada inteira e R$ 50
meia-entrada. No sábado e no
domingo, 8 e 9, os valores praticados serão R$ 120 entrada
inteira e R$ 60 meia-entrada.

Divulgação

Projeto permite a troca de recicláveis por fruta e verduras
nesse mês. "Definimos por cancelar os dias 30 e 31 para que
a comunidade possa ter mais

tempo em juntar os recicláveis
e trocá-los nos dias 13 e 14",
enfatiza o secretário.

Tibagi - Secretaria Municipal de Turismo (Setur) promove, de 27 a 29 de setembro, a
Semana do Turismo, que contará
com concursos e atividades para
toda a população. O evento é em
comemoração ao Dia Mundial do
Turismo, 27 de setembro.
A gerente da Setur, Kellin
Ramos, conta que espera a participação de toda a comunidade
na Semana do Turismo. "Muitos
tibagianos não conhecem todas
as belezas naturais do município.
Então, esperamos que durante
a Semana do Turismo toda a
população, de todas as idades,
se envolva e conheça um pouco
mais Tibagi", falou a gerente.
Além da abertura, que ocorre
no dia 27, às 20h, no Auditório
da Secretaria de Educação, com
a participação de dois turismólogos convidados, Arare Vilanova
e Carlos Augusto Cornelsen, o
cronograma ainda conta com
gincana cultural e concursos de
fotografia, redação e desenho,
além da apresentação de uma
peça de teatro, pelo grupo Casa
das Artes, no dia 28 e feira de
gastronomia e artesanato no dia
29, na Praça Edmundo Mercer.
O concurso fotográfico,
que tem como tema "Descubra Tibagi! Seu destino o ano
inteiro", busca envolver os moradores na escolha dos mais belos
pontos turísticos do município.
Para se inscrever, basta fotografar um ponto turístico de Tibagi
e entregar a imagem em JPEG,
entre 31 de agosto a 20 de
setembro, na Setur. O concurso
dividido nas categorias profissional e amador terá premiação em
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Divulgação

30 ALUNOS

Alunos da Escola
Furacão conhecem
Arena da Baixada
Escolinha
chegou em
junho com o
patrocínio
da Alegra
Na manhã desta quinta-feira (30), cerca de 30
alunos da Escola Furacão,
de Castro, conheceram a
Arena da Baixada, "casa" do
Clube Atlético Paranaense.

Os jovens se emocionaram
ao visitar o estádio que recebeu jogos da Copa do Mundo
2014. Por meio do Furacão Tour, uma visita oficial
guiada, eles passaram por
espaços restritos do estádio,
como os vestiários e a sala de
coletivas de imprensa.
A escolinha atleticana
chegou na cidade de Castro
no mês de junho deste ano,
com patrocínio da Alegra e,
com essa nova unidade, está
presente agora em 56 muni-

cípios do Interior do Paraná somando ao todo, 87 escolas
no Estado. “Somos apoiadores do esporte na região dos
Campos Gerais e acreditamos que o incentivo deve vir
desde cedo. A Escola Furacão é focada no aprendizado
da prática esportiva e, principalmente, em tornar esses
alunos cidadãos de bem. Por
isso, não podíamos ficar de
fora”, comenta o superintendente da Alegra, Ivonei Durigon.

AEROPORTO SANT'ANA

Inaugurado investimento de R$ 4,2 mi
Da Assessoria
Ponta Grossa - Foi realizada na manhã desta quinta-feira
(30) a cerimônia de inauguração
da da revitalização da pista do
Aeroporto Municipal Comandante Antonio Amilton Beraldo
(PGZ), que recebeu melhorias
com um investimento de cerca de
R$ 4,2 milhões viabilizados através de emenda parlamentar. As
obras foram finalizadas em tempo
recorde: o prazo de execução era
de 120 dias, mas duraram apenas 20 dias para a agilização da
reabertura do aeródromo – que já
receberá voos novamente a partir
deste sábado (1º).
Foram realizados na pista os
serviços de recape asfáltico, sinalização horizontal, drenagem e
alargamento: da variação de 29
a 30 metros de largura, agora o
espaço conta com 32 metros de
largura e 1.430 de comprimento.

Também foi aplicada uma microtextura que fornece mais aderência
para as aeronaves, aumentando a
segurança dos pousos.
O Aeroporto Sant’Ana é
gerido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria de
Indústria, Comércio e Qualificação Profissional. O dirigente da
pasta, Paulo Carbonare, destacou que as melhorias trarão
benefícios como a diminuição da
alternância de voos, por exemplo. “Nós tínhamos restrições
em dias de chuva, mas agora oferecemos mais segurança operacional. Quando se fala em vidas
é preciso muito estudo técnico,
e aqui o lugar nunca está igual
porque sempre estamos fazendo
investimentos a curto, médio e
longo prazo”, apontou Carbonare.
O presidente do Aeroclube de
Ponta Grossa, Alisson Margraf, é
piloto e utiliza o aeroporto muni-

cipal há cerca de 15 anos. “Nunca
vimos tantos investimentos em
todos esses anos. A segurança
que temos com essas adequações
gradativas são muito importantes,
e fico feliz em ver a dedicação e
respeito do Município por esse
local”, avaliou Margraf.
Desde a reinauguração do
PGZ, em junho de 2016, pelo
menos 57 mil passageiros já
foram movimentados em cerca de
17,5 mil pousos e decolagens. O
prefeito Marcelo Rangel lembrou
que modernizar o espaço beneficia todos os setores. “Muitos
pensam que investimentos aqui
só são direcionados aos empresários e industriais que utilizam
o local, mas ter um aeroporto de
qualidade é sinônimo de desenvolvimento econômico, pois traz
mobilidade, logística, turismo,
novos investimentos e, consequentemente, aquece o mercado
de trabalho”, avaliou Rangel.

37 PROJETOS

10º EDIÇÃO

Operação levou
qualidade no
Bairro Von Bock

Professores apresentam
projeto do Agrinho
Divulgação

Da Redação
Na quinta-feira (30), em
parte da região central e do
bairro Von Bock, foi oferecido
aos moradores a Operação
Natureza Feliz Povo Feliz,
que objetiva levar serviços
de limpeza, manutenção de
vias com pintura de meio-fio,
pavimento, coleta de entulhos
e recicláveis, e a substituição
do ponto de ônibus e melhorias na Praça Vereador Antônio Ramis Silveira. As escolas
da região tiveram atividades
abordando a importância de
reciclar.
Com esses serviços, o
projeto da Prefeitura Municipal de Castro espera que os
moradores tenham uma qualidade diferenciada, na preservação da natureza e também
levar o embelezamento. Em
todo o bairro Von Bock será
melhorado a pavimento das
ruas que teve início ainda na
terça-feira (28).
A
Operação
Natureza
Feliz Povo Feliz chega a sua
décima edição, e já beneficiou trinta mil moradores de
diferentes bairros, como Vila
Rosário, Perpétuo Socorro,
Jardim Colonial, Padre Piva,
Vila Jeová, Invernada do matadouro, Jardim Primavera,
Centro (Lacustre), Jardim
Samambaia (Frei Matias), Jardim das Araucárias 2 e 3, e os
distritos do Abapan e Socavão.
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Setembro serão conhecidos os projetos selecionados
Da Assessoria
Professores da rede municipal de Castro apresentaram
no dia 24, no Salão de Atos da
Secretaria Municipal de Educação de Castro, os projetos
desenvolvidos em sala de aula
e que concorrem na categoria
Experiência Pedagógica no Programa Agrinho.
Os professores receberam
brindes e foram sorteados três
notebooks doados pelo Sindicato Rural de Castro, parceiro no
programa. Ao todo, 37 projetos
foram apresentados abordando
temas como Alimentação Saudável; Meio Ambiente; Cidadania;
Preservação do Solo; Sustentabilidade; Milho; Campos Gerais;
Importância das Abelhas; Cuidado com as Plantas; Origem
dos Alimentos; Brincadeiras;
Profissões; Inclusão; Valorização do homem do Campo e da
Cidade; Comunicação; Valori-

zação dos Negros; Importância
do Leite; Crescimento das Plantas; Desperdício de Alimentos;
Composteira; Energia Renovável
- Biodigestor; Preservação da
Água; Energia Sustentável; Valorização da História e Memória
da Colônia Terra Nova; Gêneros
Textuais; Saneamento Básico.
No mês de setembro serão
divulgados os projetos selecionados na fase regional. Castro
disputa com vários municípios da
região. Os selecionados na fase
regional disputarão a fase estadual
em evento que será realizado em
Curitiba no final do ano, concorrendo a um carro zero quilômetro.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, destaca que os trabalhos
desenvolvidos pelos professores
enriquecem o conteúdo curricular e a prática pedagógica. "Mais
uma vez, estão de parabéns nossos professores pelo empenho na
realização dos projetos", disse.

Jovens se emocionam ao visitarem estádio

SARAMPO E POLIOMIELITE

Carambeí bate a meta de vacinar
Divulgação

Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Saúde de Carambeí atingiu
a meta de vacinação contra
a poliomielite e o sarampo.
Em campanha pela imunização desde o início do mês de
agosto, junto ao calendário
nacional, o município alcançou nesta quarta-feira (29) os
100% das doses aplicadas ao
grupo de risco (crianças maiores de um ano e menores de
cinco anos de idade). A meta
estipulada pelo Ministério da
Saúde é de imunização de 95%
do público-alvo.
De acordo com dados da
Terceira Regional de Saúde,
órgão vinculado a Secretaria
de Estado da Saúde, a cidade
foi a primeira cidade da região
a bater a meta. “Carambeí dá
exemplo mais uma vez no quesito prevenção. É um esforço

Município alcançou 100% das doses aplicadas
conjunto da nossa equipe e da
própria população que entende
a necessidade em manter em
dia a vacinação das crianças”,
comemora.
O secretário enalteceu o
trabalho de toda a equipe. “No
dia D todas as enfermeiras participaram, no dia a dia as servidoras Gisele [de Paula], Ana
[Marilda Daniel] e a Elisângela
[Marcondes] estiveram à frente
da campanha. Contamos com

o apoio fundamental das ACS
[agente comunitária de saúde]
que realizaram divulgação da
campanha nas escolas”, relata.
A responsável pela imunização no município, Gisele
de Paula, relata que de 1.439
crianças, 1.367 receberam a
vacina. “Ainda dá tempo dos
pais levarem as crianças para
serem imunizadas, a campanha
encerra nesta sexta-feira, [dia
31]”, enfatiza. A

Classificados a partir de R$ 2
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ALUGA-SE QUITINETE
Mobiliada, ideal para casal sem
filhos. Rua: Licínio Lopes,35. Sobreloja em frente a Fancar. Valor R$
600,00 (livre de água). Telefone:
(42) 9 9925-3294.
VENDO TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
VENDO LOTE
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.

VENDE-SE
Filhote de pastor alemão (macho),
capa preta. Telefone: (42) 999386091.

VENDE-SE SPIN
2013, branca, completa. Valor: R$
35.000,00. Telefone: (42) 9 99386091.

BARRACÃO
PRÉ MOLDADO USADO
Vendo, preço ótimo, um galpão de
100 m² por R$ 11.000,00 e um galpão de 120 m² R$ 13.500,00. Em
ótimo estado. Fone (41) 996489160.

Áries: Mergulhe no trabalho
se quiser colher os frutos. Bom dia
para cuidar de assuntos relacionados
a impostos ou herança. Na paquera,
você estará em busca de algo.

Libra: Podem surgir mudanças
inesperadas e talvez seja preciso
fazer alguns ajustes nos seus planos.
Siga sua intuição no trabalho. Seu
jeito sensual fica mais evidente.

Touro: Nesta sexta, tome a iniciativa e pode se surpreender com o
que é capaz de conquistar graças aos
seus esforços.

Escorpião: No trabalho, juntar forças com os colegas pode ser
a melhor maneira de alcançar seus
objetivos.

Gêmeos: Tarefas e compromissos que pode realizar a sós será
uma boa pedida. Evite chamar muita
atenção no trabalho. Clima de mistério deixa a paquera mais animada.

Sagitário: Dia favorável para
colocar ordem nas suas coisas e
fazer alguns sacrifícios na carreira.
Tudo indica que você vai conquistar
o reconhecimento que merece.

Câncer: Experimentar algo
novo e deixar a rotina de lado. Você
pode contar com bons conselhos se
procurar alguém de confiança.

Capricórnio: Dar bem em jogo
ou sorteio. Aproveite para passar
mais tempo com pessoas mais jovens.
No trabalho, use a criatividade.

Leão: Concentre sua atenção
na carreira e pode colher bons resultados mais tarde. Se está sobrando
grana, vale a pena investir no seu
guarda-roupa.

Aquário: Bom-senso e praticidade serão suas melhores qualidades no trabalho. Tratamento caseiro
pode ajudar a reforçar sua imunidade.

Virgem: No trabalho, compartilhe seus conhecimentos. Excelentes
energias para quem pensa em viajar.
Mas, se não está nos seus planos,
saia da rotina.

Peixes: Você conta com muito
charme e simpatia hoje, tanto no
trabalho quanto na vida pessoal. Há
boas chances de ampliar fazer contatos importantes na área profissional.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
LUIZ JACINTHO SIQUEIRA, torna público que irá requer ao IAP
a Renovação da Licença Ambiental Simplificada para a atividade de
AVICULTURA FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de
COLONIA TAPERA, PONTA GROSSA/PR.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
LUIZ JACINTHO SIQUEIRA, torna público que recebeu do IAP a
Licença Ambiental Simplificada para a atividade de AVICULTURA
FRANGO DE CORTE, a ser implantada na localidade de COLONIA
TAPERA, PONTA GROSSA/PR.
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ORGULHO E PAIXÃO
Sexta-Feira (31/08)
Elisabeta consegue escapar, e
Darcy luta contra o falso Motoqueiro

SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (31/08)
Karola aceita sair do país. Jornais
de todo o mundo falam sobre o caso
de Beto Falcão. Doralice e Ionan se
desentendem. Selma pressiona Maura
sobre seus sentimentos por Ionan.
Os policiais implicam com Ionan por
Beto estar preso, e Maura o defende.
Maura e Ionan se beijam novamente.
Manu visita Acácio no casarão. Remy
comunica a Naná que está deixando
o país. Guerra conta a Clóvis, Naná
e Dodô que eles receberam uma proposta milionária para fazer um filme
sobre a vida de Beto. Valentim cobra
de Karola o dinheiro desviado, mas
ela se esquiva. Remy e Karola se preparam para viajar para Paris. Beto é
libertado. Laureta conta para Rosa que
Karola deixou o país, e a jovem se preocupa com a mesada que recebia. Laureta comemora ter se livrado de Karola
e Remy. As famílias de Beto e Luzia
comemoram a liberdade dos dois. No
aeroporto, Karola repensa sua viagem
com Remy.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
Madeireira do Alemão LTDA torna público que requereu a renovação
da licença da operação até 08/12/2022 para serraria e beneficiamento
de madeiras em Castro – Paraná.

PALAVRAS
PALAVRAS CRUZADAS
CRUZADAS DIRETAS
DIRETAS
CRUZADAS
©
© Revistas
RevistasCOQUETEL
COQUETEL

www.coquetel.com.br
www.coquetel.com.br

A M I

O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (31/08)
Elmo e Miss Celine flagram Marocas com Samuca. Dom Sabino e Agustina se amam. Paulina apresenta Omar
para Marocas e Miss Celine. Dom
Sabino entrega a arma que pegou de
Lalá para Barão e pede que ele impeça
o irmão de se aproximar de Carmen.
Barão demite Lalá. Amadeu descobre
que Dom Sabino precisa matricular as
gêmeas em uma escola. Agustina pede
que Carmen seja sua madrinha de
renovação de votos. Marocas discute
com Dom Sabino. Monalisa discute
com Marino e liga para Mariacarla.
Dom Sabino pede para conversar com
Marocas.

Vermelho, mas acaba atingido. Jonatas
socorre Darcy. Virgílio tira as roupas do Motoqueiro Vermelho e veste
Brandão, que continua desacordado.
Rômulo, Fani e Mariana se dividem
para procurar Cecília. Brandão é preso
por Baltazar, mas nega ter cometido o
crime. Rômulo encontra Cecília, que se
desculpa por seu sumiço. Jorge, Amélia e Mariko voltam para o Vale. Lady
Margareth se desespera ao saber que
Darcy está ferido. Mariana e Brandão
desconfiam de Xavier. Lady Margareth
visita Darcy no hospital, e Elisabeta a
acusa de ser a mandante do atentado.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Madeireira do Alemão LTDA torna público que recebeu do IAP licença
de operação com validade 08/12/2018 para serraria e beneficiamento
de madeiras em Castro – Paraná

A T A V I O

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (31/08)
Márcio conta para Pérola que
o envolvimento de Maria Alice e Rei
não acabou bem e os dois intuem que
a menina está sofrendo por saudade
dele. Álvaro encontra Verena no Le
Kebek. Leandro tenta ir embora com
Bárbara, mas ela admite ter outros
planos. Hugo conta para todos o que
Márcio descobriu sobre Maria Alice e
Rei. Verena e Álvaro se beijam. Márcio
provoca Alex e insinua que Maria Alice
ainda gosta de Rei. Garoto e Tito decidem conversar com Rei e ele explica a
confusão de sua música aos dois. Jade
aceita o convite de Santiago para sair e
deixa Érico enciumado.

NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Em perfeito
estado de uso. Valor de
R$ 1.300. Revisada. (42)
9 9972-0758.
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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, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

ALUGA SE APARTAMENTOS
2 apartamentos. Por mês. Incluso
roupa lavada. Endereço: Cipriano
Marques de Souza, 44. Telefone:
(42) 3232-4388.

M SA I T C A TV E I RO A PA IM AI
U
O
M S I C T E R A P I A
O
U

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.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/ami — die — end — lap — one — oro. 5/scola. 6/siamês.
3/ami — die — end — lap — one — oro. 5/scola. 6/siamês.

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.

(42) 3232-5148
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EM PONTA GROSSA

Gaeco prende auditor fiscal da Receita
Divulgação

Veículo e
empresas
estavam
em nome
de morador
de rua

NO PERPÉTUO SOCORRO

Preso por crime
de lesão corporal

Da Assessoria*
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) prendeu na quinta-feira (30)
um auditor fiscal da Receita
Estadual, em Ponta Grossa,
e mais duas pessoas em
Pinhão, em operação contra
um grupo suspeito de fraudar
licitações. O auditor foi preso
por porte ilegal de arma de
fogo e os outros suspeitos,
que não tiveram as identidades reveladas, por porte de
munição.
As prisões foram realizadas durante cumprimento
de seis mandados de busca
e apreensão pelo Gaeco em

Morte de morador de rua leva a polícia até auditor que acabou preso

Ponta Grossa, São João do
Triunfo, Pinhão, Reserva e
Londrina, no norte.
Os agentes apreenderam
documentos e outros materiais no gabinete do auditor
fiscal, em um escritório de
contabilidade e residências.
Segundo o Gaeco, o auditor fiscal era dono de várias
empresas, mas os negócios
eram registrados em nomes
de terceiros para facilitar a

EM PONTA GROSSA

Detento furtava
carros no
pátio da PM
Da Redação
Ponta Grossa - Na quinta-feira (29), policiais flagraram
um jovem de 19 anos roubando
carros estacionados no pátio do
1º Batalhão da Polícia Militar de
Ponta Grossa.
Os próprios policiais passaram a desconfiar de um rapaz que
cumpria pena judiciária no Batalhão. De acordo com o relatório
policial, o rapaz com o auxílio
de uma faca, entrava nos veículos que eram guinchados para o
pátio da polícia militar, por apresentar pendências adminstrativas
ou envolvimento em acidentes de
trânsito. Desses veículos, roubava óculos, equipamentos de
som, cornetas, pendrives. Tinha
ainda um simulacro de revólver,
facas e uma bucha de maconha.
O rapaz foi conduzido a
delegacia e acabou confessando
os crimes. De acordo com seu
depoimento, estaria praticando
roubos há cerca de 30 dias. Todo
o material recolhido no interior
dos carros estacionados no pátio
da polícia, eram descartados por
um carreiro.
De outro lado, os policiais
suspeitam que o rapaz que
tinha acesso as galerias, engolia
pedras de entorpecentes, que
eram repassados para os presos.
Condenado a sete anos em
regime fechado por uma série de
roubos, o rapaz recebeu beneficios que a cada três dias trabalhados, teria redução de um dia
da pena imposta pela Justiça,
agora perderá esses benefícios.

BAIRRO OFICINAS

Vendedor de PG
é alvo de assalto
Ponta Grossa - Ronaldo
Cesar Santos, de 57 anos, vendedor de jóias foi vítima de assalto e
acabou levando tres tiros ao tentar reagir e evitar que sua maleta
fosse levada pelos ladrões. A
ocorrência foi registrada por volta
de 12430, de quarta-feira (29),
em Ponta Grossa.
De acordo com a polícia militar, nenhuma pessoa suspeita
foi presa. A polícia civil trabalha com imagens de câmeras de
segurança de estabelecimentos
comerciais da região, para tentar
elucidar o caso.

Divulgação

Da Redação

manipulação de licitações.
O Ministério Público do
Paraná (MP-PR) descobriu
que o fiscal registrou três
veículos e quatro empresas
em nome de um morador de
rua. A promotoria descobriu
o esquema porque essa pessoa morreu.
A Justiça, ainda, proibiu
o servidor investigado de
manter contato com outros
investigados e com a família

do homem que foi registrado
como dono do patrimônio do
auditor fiscal.
São investigados os crimes como falsidade ideológica, fraudes a licitações,
crimes contra a ordem tributária, com ocultação de
patrimônio e associação ou
organização criminosa.
* Com informações da
Assessoria de Imprensa

NO JARDIM ARAUCÁRIA

Menor é vítima de atropelamento
Divulgação

Da Redação
Acidente envolvendo um
ciclista e um automóvel Fiat
Uno, em Castro, resultou em
ferimentos em adolescente
de 14 anos. A ocorrência
foi registrada às 18h55 de
quarta-feira (29).
De acordo com a polícia militar, solicitada para
acompanhar o atendimento
de socorristas do Corpo de
Bombeiros, o acidente ocorreu na rua Salvador Natucci,
bairro Jardim Araucária II.
Enquanto o menor recebia
atendimento, o condutor do
veículo procurou a equipe
policial e confessou não
possuir Carteira Nacional
de Habilitação e que ainda
havia removido o automóvel para uma rua paralela.

Na quarta-feira (29), um
rapaz de 29 anos acabou indo
parar na delegacia, por tentar
mentir para a polícia. Abordado,
foi descoberto que tinha contra
sua pessoa, mandado de prisão
em aberto.
O caso foi registrado por
volta das 9h40, na rua Gilseu
Niloo de Almeida, no bairro
Perpétuo Socorro. Equipes da
polícia militar de Castro faziam
patrulhamento de rotina na
região quando o rapaz, ao perceber a aproximação da viatura
militar, fez menção de deixar
o local. Abordado, tentou se
identificar com um nome falso.
Entretanto, a farsa foi descoberta e ainda os militares cons-

Tentou mentir o nome,
mas acabou descoberto
tataram que ele possuia um
mandado de prisão pelo crime
de lesão corporal e ainda violência doméstica.
Diante disso, o rapaz foi
encaminhado para a 43ª DRP.

COM MANDADO JUDICIAL

Mulher é presa por
corrupção de menores
Divulgação

Da Redação
F.C.M, de 36 anos, foi presa
pela polícia civil de Castro, em
cumprimento de mandado pelos
crimes de furto qualificado e corrupção de menores. A prisão foi
registrada na terça-feira (28).
De acordo com o boletim
policial, equipes do setor de
investigação da polícia civil já
estavam no encalço da suspeita e
acabaram logrando êxito no início de terça-feira, por volta das
14h30.
A suspeita foi detida e encaminhada para a delegacia, para
as devidas providências.

F.C.M, de 36 anos foi presa
pela polícia civil de Castro

Condutor do veículo confessou não possuir cnh
O rapaz de 21 anos que
conduzia o veículo aceitou
fazer o teste do bafômetro.
O resultado comprovou que
não havia ingerido bebida
alcóolica. Entretanto, por
não possuir CNH, acabou

sendo encaminhado para a
delegacia de polícia, para
as providências de praxe. O
veículo Fiat Uno, que possuía pendências administrativas, foi recolhido para o
pátio da 43ª DRP.

ROUBO NA MADRUGADA

PM recupera moto
em Piraí do Sul
Divulgação

EM CARAMBEÍ

Ladrões assaltam distribuidora de gás
Da Redação
Carambeí - Dois assaltantes usando uma motocicleta,
invadiram uma distribuidora
de gás no jardim Eldorado, em
Carambeí, e depois de anunciar assalto, acabaram levando

dinheiro do caixa e ainda celulares das vítimas. O crime foi
registrado na segunda-feira
(27), por volta das 17h30.
Segundo a PM, os criminosos chegaram até o local e um
deles estava armado com um
revólver e, com violência, exi-

giram o dinheiro do caixa de
uma das vítimas que estava na
distribuidora no momento do
assalto.
A PM realizou buscas por
possíveis rotas de fuga, mas
não encontrou nenhum suspeito
de praticar o assalto.

MOTO X AUTOMÓVEL

Denúncia leva a polícia a recuperar moto e prender suspeito

Acidente fere motociclista em PG
Ponta Grossa - Uma jovem
de 24 anos precisou receber
atendimento médico depois de
sofrer acidente de trânsito no
começo da noite de quarta-feira
(29), em Ponta Grossa. Ela era
a passageira de uma motocicleta

que bateu na traseira de Fiat
Strada, no quilômetro 170 da
PR-373, por volta de 18h30.
Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a passageira
sofreu apenas ferimentos leves
e foi atendida por equipes do

Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Pronto Socorro Municipal. O piloto da moto, de 22
anos, escapou ileso do acidente.
Nenhum ocupante da caminhonete Strada machucou-se na
ocorrência.

EM CASTRO

Vítima de tentativa de sequestro
Da Redação
Motorista de Castro foi
vítima de tentativa de sequestro
na tarde de quarta-feira (29),
na região do bairro Castroville.
Na ação, os ladrões acabaram
levando seu Nissan March prata,

com placas AZJ4743. O caso foi
registrado por volta das 17h30.
Os bandidos ainda tentaram sequestrar o proprietário,
mas não conseguiram colocá-lo
dentro do automóvel, porque a
vítima teria reagido e conseguido
escapar.

Segundo a Polícia Militar,
a vítima foi rendida assim que
entrou no carro e teve um objeto
pontiagudo colocado em seu
pescoço. Os ladrões pegaram as
chaves do automóvel, tomaram
rumo ignorado e ainda não foram
localizados.

Da Redação
Piraí do Sul - Denúncias
anônimas ajudaram a polícia
militar de Piraí do Sul a recuperar uma motocicleta que tinha
sido alvo de furto na madrugada
de segunda-feira (27). O proprietário da moto que trabalha como motorista de ônibus,
percebeu o roubo por volta das
4h40, quando se preparava para
seguir até a garagem do coletivo.
Entrentanto, tratou de cumprir o
horário para não atrasar a linha.
Durante o trajeto do circular no
Conjunto Habitacional Cristo
Rei, acabou visualizando sua
moto em poder do assaltante.
O próprio motorista comunicou
o fato para a polícia, que havia
recebido denúncia anônima informado que um rapaz morador da
vila Nossa Senhora Aparecida,
estaria rodando pelo bairro com

Placa da moto
estava escondida
embaixo do colchão
uma moto vermelha.
No endereço indicado na
denúncia os policiais encontraram o rapaz com as mesmas roupas descritas pelo proprietário
da motocicleta. No interior do
imóvel foi localizado o veículo,
além de uma roçadeira e um saco
com inúmeros parafusos novos.
A placa da moto furtada no
CTG estava escondida embaixo
do colchão do quarto do autor.
Após confessar ter cometido o
furto, o rapaz foi preso e levado
até a delegacia de Polícia Civil,
para onde também foram encaminhados os objetos recuperados.

8

Sexta-feira, 31 de Agosto a 03 de Setembro de 2018

Divulgação

Natacha
Divulgação

Divulgação

Ênfase para a
bela Natacha
Maynara Rox que
aguarda anciosa
o nascimento do
baby Arthur

Em alto estilo, Mariana comemorou seus 15 anos nessa quinta-feira (30).
Já com os amigos, a comemoração será dia sábado (1º). Parabéns Mari!
Em ritmo de parabéns, o
presidente da Câmara Municipal
de Carambeí, vereador Diego
Macedo, que comemorou na
quarta-feira (29), 39 anos

Divulgação /KTFptografia
Divulgação

Destaque
Em uma belíssima ação, a Acecastro realizou jantar beneficiente em prol
da Rede Feminina de Combater ao
Câncer, com apresentação de música
ao vivo e do taikô. Na ocasião foram
homegeados os cinco empresários mais
antigos em atividade em Castro.
Anderson Gomes e Kawana Ferreira

Inaugurou em grade estilo no dia (24), a nova tabacaria 'Casa
do Narguilé, especializada em narguilé e acessórios. Na foto o
casal Rosana Azambuja e Adilson Pilonetto acompanhados
de Maria Julia Urso Napoli e Gustavo Chemin. Sucesso!
Divulgação

Claudio e
sua esposa
Evangelina
Kugler

Divulgação

Mateus
e Gislaine
Bach, do
Cenaic,
prestigiaO deputado estadual e empresário
ram o jantar de sucesso, Márcio Pauliki, recebeu
muitos parabéns nessa quarta-feira
(29), quando aniversariou
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Equipe Sicredi

Que tal um delicioso espetinho com cerveja gelada?
Inaugurou na sexta-feira (24) o 'Boteco da Novaes'. À frente
deste novo empredimento Helio Silva e Ismael Babi Filho
Cassiana Fontana,
Técnica em Segurança do Trabalho da DAF
Caminhões, comemorou
na quarta-feira (29), no
Pop'70s, mais um níver

31/08

Milena Ávila Martins
Vitória Simões de Lima
Edson Luiz de Camargo
José Mauro Pires
Kely Sampaio
Carlos Tadeu da Silva (Sec.
De Cultura – Tibagi)
Odair Mehret (Sec. De Planejamento – Tibagi)
Simone Gondin

01/09

Ana Claudia Pontes

Álvaro Pedroso de Oliveira
Gustman Vinicius
Vivian Simão

02/09

Ana Maria Branco
de Hollenben, Grasielle das
Neves, Tereza Constantino
Berlingieri, Suzete Faria

03/09

William Cesar
Jefferson Marcondes
Elivelton Sutil

