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CASTRO, JAGUARIAÍVA E TIBAGI COM ATIVIDADES

Semana da Pátria agita cidades
Em comemoração à Semana
da Pátria, escolas, Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e colégios estaduais de Castro, em parceria com
o 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado, estão realizando

atividades cívicas e culturais
desde a sexta-feira (31 de
agosto). Em Jaguariaíva, as
festividades cívicas alusivas
aos 196 anos da Independência do Brasil começaram na
manhã desta segunda-feira

(3), com o acendimento da
Pira da Pátria. A tocha foi
acesa na Capela São José Operário, no Jardim Samambaia,
e conduzida até a cerimônia
de lançamento, em frente à
Estação Cidadã Agente Dur-

valino de Azevedo. Em Tibagi
as escolas municipais também
iniciaram sua programação em
alusão à Semana da Patria e
ao Dia da Independência do
Brasil, 7 de Setembro, nessa
segunda-feira (03). páginas 4 e 5
EM SEU PRIMEIRO DIA

NA BR-376

Colisão deixa
um morto
e três feridos

Novo reitor da
UEPG recebe visita
de Sandro Alex

AGORA SÓ OPERA EM FM

Divulgação / PRF

VEÍCULO ficou destruído

Na tarde de segunda-feira
(3), quatro vítimas - entre elas
uma fatal, não tinham sido identificadas pelo IML, no acidente
registrado ainda pela manhã,
na BR-376, em Tibagi. O acidente aconteceu no quilômetro
425 da rodovia, e envolveu um
veículo Corsa e um caminhão.
O Corsa, com placas de Almirante Tamandaré, teria perdido
o controle da direção ao entrar
numa curva fechada e bateu
na lateral de um caminhão de
Maringá.
página 7

Radio Castro desliga sinal AM
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Desde às 14h32 de quinta-feira
(30), a Rádio Castro deixou de
transmitir, em definitivo, a sua programação pela AM ZYJ 1130. O ato
foi acompanhado de perto pelos atuais
sócios-gerentes da emissora, e radialistas mais antigos que vivenciaram o
seu nascimento. O desligamento do
sinal ‘AM’ coube a Alfredo de Jesus
Pinheiro, ou simplesmente ‘Compadre Caju’, que desde 1952 dá a sua
contribuição para a emissora. Um
misto de tristeza por tantos anos de
AM, e de felicidade por estar em uma
frequência mais moderna.
página 4

Divulgação

Divulgação

VISITA ilustre

O novo reitor da UEPG, Miguel Sanches Neto, empossado
na sexta-feira (31), recebeu o
deputado federal Sandro Alex
(PSD) para uma audiência em seu
primeiro dia oficial de trabalho à
frente do comando da instituição.
O parlamentar cumprimentou o
reitor e o vice, Everson Krum, pela
eleição, e se colocou à disposição
página 3
da universidade.

Divulgação

EM CASTRO

D.A.R, de 21 anos, morador em Tibagi, foi baleado
na cabeça, na tarde domingo
(2), no 'Morro do Cristo', em
Castro. Um outro comparsa,
C.R.T, foi abordado e preso.
O caso foi registrado durante
perseguição policial, depois
que um soldado do 26º BPM
de Telêmaco Borba, que prestava serviço em Tibagi, avistou
um veículo com dois rapazes,
conhecidos por traficar drogas
na cidade. O policial estaria
de folga, e visitava um dos
principais pontos turisticos de
página 7
Castro.		
Divulgação

Prefeitura de
Castro entrega
Mini arena
Esportiva
página 5

BAIRROS são visitados

PARA SEUS MANDATOS

Pauliki e Dr. Zeca
anunciam 4 metas

EM TIBAGI

Novo delegado é recebido
com grande expectativa

Intensificar a realização de mutirões
de saúde, implantar o Ônibus da Saúde
e de Especialidades, recursos para a
terceira fase do Instituto do Câncer dos
Campos Gerais (ICCG) e implantar
projetos voltados ao primeiro emprego
e para a recolocação profissional. Essas
quatro metas foram anunciadas pelo
candidato a deputado federal Marcio
Pauliki e pelo candidato a deputado espágina 3
tadual Dr. Zeca.

SANTO ANDRÉ

Reestruturação
terá mais de
250 bacias
de captação

Divulgação

Divulgação

Rapaz reage
a prisão e
acaba baleado

NO ABAPAN

CACIMBAS estão sendo feitas

CORRUPÇÃO E DESPESAS PÚBLICAS

VITÓRIA EM
CASA COLOCARÁ
O OPERÁRIO NA
GRANDE DECISÃO
página 4

Cida reforça combate
A governadora Cida Borghetti, candidata à
reeleição (coligação PP-PSDB-PTB-PROSPMB-PMN-DEM), disse nesta segunda-feira (3),
que já tomou medidas que reforçaram o combate
à corrupção, o corte de despesas e desburocratipágina 3
zação da máquina pública.

DELEGADO Guilherme Luiz Dias veio de Ipiranga

O prefeito Rildo Leonardi e a vice
Helynez Santos Ribas, receberam
nesta quinta-feira (30) Guilherme
Luiz Dias, novo delegado da Polícia
Civil, que chegou na semana passada
à Tibagi para atender a Delegacia
da Polícia Civil do município. Rildo

destacou a importância que o novo
delegado terá para o município na
área da segurança pública. Para a
vice-prefeita Helynez Santos Ribas,
houve um grande empenho para que
o município viesse a ter um delegado
página 4
novamente.

A estrada do Santo André, em
trecho de 26,8 km, está em processo de readequação. A limpeza
nas laterais e alargamento do leito
pode ser observado ao longo da
via. A construção de cacimbas é
um dos principais itens do projeto
que deixará esse importante eixo
de escoamento da produção agropecuária totalmente reformulado
página 3
e seguro.
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EDITORIAL

FIM DE UMA ERA
É bem verdade que a mudança de AM para FM aconteceu já ao final de 2017, mas o desligamento
do antigo sinal de amplitude modulada, às 14h32 dessa quinta-feira (30 de agosto), depois de quase 70
anos, teve um ar de saudosismo para quem convive com a Rádio Castro tanto tempo, inclusive chegando
a emocionar. A nova frequência deu ares de modernidade, além do som que melhorou muito, mas como
esquecer do passado tão presente. Para a história, fica a lição que nada é para sempre, que é preciso
avançar, e a Rádio Castro é prova viva. Vida longa a Rádio Castro!

Humanidade e alteridade:
para onde caminhamos?

TEUS OLHOS
Teus olhos são a pátria
do relâmpago e da lágrima,
silêncio que fala,
tempestades sem vento,
mar sem ondas,
pássaros presos, douradas
feras adormecidas,
topázios ímpios como a verdade,
outono numa clareira de
bosque onde a luz canta no
ombro duma árvore e são
pássaros todas as folhas,
praia que a manhã encontra
constelada de olhos,
cesta de frutos de fogo,
mentira que alimenta,
espelhos deste mundo,
portas do além,
pulsação tranquila
do mar ao meio-dia,
universo que estremece,
paisagem solitária.

* Luíz Fernando Lopes

Octavio Paz

Pedras sobre o judiciário
A esta altura, já se pode dizer
que haverá um grande derrotado no
pleito deste ano: o Judiciário. Seja
quem for vitorioso – um candidato
das margens da direita, da esquerda
ou do centro – a administração da
Justiça no Brasil sairá com manchas
em seus corpos, pertençam eles aos
graus de primeira ou segunda instância e, ainda, às altas Cortes do
Tribunal Superior Eleitoral, Superior Tribunal de Justiça e Supremo
Tribunal Federal. A tinta sobre
essas instituições está sendo jogada
faz tempo, com as maiores quantidades saindo dos tanques cheios
do PT, cujos dirigentes se esmeram
na arte de pichar Tribunais que não
acolhem causas do ex-presidente
Luiz Inácio, com destaque para a
1ª instância do juiz Sérgio Moro e
o Tribunal Regional Federal da 4ª
Região.
Sobram estocadas para o STF,
que negou em abril o pedido de
habeas corpus para que pudesse
ele recorrer da condenação no
caso do tríplex do Guarujá. E certamente as armas atirarão contra
o TSE nesse momento em que a
Corte decide julgar a elegibilidade
de Lula. Se decidir por sua inelegi-

* Gaudêncio Torquato

bilidade, o PT pode fazer a substituição até 17 de setembro, ficando
de fora da propaganda eleitoral até
a apresentação do vice Haddad.
O fato é que, a cada novo
recurso da defesa de Lula não acolhido, o tiroteio recomeça sobre as
Cortes e seus juízes, numa sequência que faz parte da estratégia
do PT em esticar a corda até que
os braços do Judiciário decidam
cortá-la. Esticar até o Supremo.
A expressão agressiva da
defesa de Lula foi arremessada
sobre a imagem do Judiciário, sabendo-se que o país está
rachado, com parte aplaudindo as
decisões judiciais e parte as recriminando, por comungar com o
lulopetismo. Na verdade, o verbo
ácido dirigido aos membros das
Cortes e do Ministério Público
se iniciou lá atrás, na fumaça da
fogueira política acesa nos idos do
mensalão, o caso que no Supremo
ganhou o título de Ação Penal
470. Em agosto de 2007, a alta
Corte decidiu abrir processo criminal contra 40 denunciados pela
Procuradoria Geral da República
por se envolverem em um escândalo de compra de votos, caso

exposto pelo ex-deputado Roberto
Jefferson.
As ações flagraram três ex-ministros do governo Lula e
ex-dirigentes do PT, além de deputados e empresários. De lá para cá,
a Corte desviou parcela importante
de seu tempo para adentrar forte na
esfera política, analisando casos e
julgando perfis. Grandes questões,
vestidas com o manto constitucional, algumas envolvendo comportamentos de parlamentares, outras
na fronteira do Poder Executivo
(privatização de estatais, controle
acionário de empresas públicas
etc), suscitaram intensa polêmica,
sob a tese de que a Suprema Corte,
exorbitando suas funções, invadiu
territórios de outros Poderes. A
judicialização da política permanece no centro das discussões, com
pesada carga negativa para a imagem da instituição judiciária.
Ao mesmo tempo, dos bastidores para as colunas políticas,
emergiu a luta em torno de um
cabo-de-guerra, puxado por ministros “políticos” do Supremo, cujo
envolvimento com partidos tornou
suspeitas algumas de suas decisões,
adensando o viés em se tratando de

julgamentos daquela Corte. Chega-se a falar, inclusive, sobre acordos
táticos entre membros da Casa, até
então vistos como “contrários” por
conta de sua trajetória na operação
do Direito.
Sob essa teia, onde entram
expressões de parlamentares indiciados, dirigentes fazendo defesa
de correligionários, advogados verberando teses em favor de clientes
e, ainda, divergências entre entidades que disputam competência
funcional para investigar e apurar (PF e MP), além do barulho
causado pelo TCU, esgarça-se o
tecido que até então cobria a imaculada imagem do Judiciário. “Os
juízes devem ser mais instruídos
do que sutis, mais reverendos do
que aclamados, mais circunspectos do que audaciosos.Acima de
todas as coisas, a integridade é a
virtude que na função os caracteriza”. A impressão é a de que a
lição de Francis Bacon foi por aqui
esquecida.

Andar pelas calçadas e ser
abordado por alguém que pede
ajuda, esmola, comida, é um fato
que tem sido cada vez mais recorrente no dia a dia de pequenas e
grandes cidades do Brasil e do
mundo. A migração interna e
externa por conta de guerras e
regimes políticos expõe, igualmente, a situação de descaso com
a humanidade reproduzida mundialmente. A busca por melhores
condições de vida e por dignidade
leva grandes contingentes populacionais a se arriscarem por caminhos perigosos que podem jamais
ter volta. Por outro lado, nota-se
a preocupação individual e de
nações na proteção de suas fronteiras para dificultar e mesmo proibir a entrada de imigrantes.
Assim, perto e longe de nós
ocorrem fatos que expressam total
desprezo e indiferença para com o
ser humano. Ao mesmo tempo que
chocam, também podem levar à
banalização do absurdo, do insano,
do desrespeito pelo outro e pela
humanidade compartilhada entre os
semelhantes. A excessiva concentração de renda, o individualismo,
a egolatria (culto a si mesmo), a
extrema desigualdade, elementos
caraterísticos do nosso tempo,
podem ser citados para buscar uma
explicação do avanço da indiferença
e do desprezo pelo ser humano,
sobretudo, o mais marginalizado,
aquele que não se encaixa nos
padrões considerados “normais”
em determinado contexto.
Nesse sentido, tende-se a responsabilizar apenas o indivíduo
pelo seu sucesso ou fracasso total,
como se o contexto e as condições
históricas dependessem unicamente do sujeito. Nos discursos
e nas atitudes mais comuns do
nosso cotidiano impõem-se modos
de pensar e agir que são considerados “normais” e “naturais”, os

quais consideram o sujeito como
um ser de performance, que precisa constantemente de upgrades,
para que não se torne descartável.
Crescer como indivíduo, aprender,
formar-se numa perspectiva integral é sem dúvida uma questão
fundamental para o ser humano.
Mas qual o sentido e a própria
possibilidade dessa formação, se
ela for pensada e realizada exclusivamente no plano individual?
Nessa perspectiva, o filósofo
franco-lituano Emmanuel Lévinas afirma que o desenvolvimento
do mundo humano só é viável se
encontrarmos, a todo momento,
alguém que possa ser responsável pelo seu semelhante. Assim, o
outro deixa de ser considerado um
adversário que compete, atrapalha ou impede o desenvolvimento
da liberdade individual, e se torna
condição para o reconhecimento e
a valorização da existência do ser
humano. Ou seja, somos humanos,
na medida em que manifestamos o
nosso cuidado pelos outros seres
humanos.
Quando vivenciamos catástrofes, calamidades, guerra, terror,
horror, podemos ter como decorrência tanto o despertar de ações
solidárias, como de recrudescimento e medo. No segundo caso,
os mais necessitados, os “sem
rosto”, os não reconhecidos acabam esquecidos e deixados à margem. O que fazer diante do avanço
da intolerância, da arrogância, do
desprezo ao outro? O fato de negar
hoje a responsabilidade pelo outro
pode ter como consequência ser o
“outro” esquecido de amanhã.
* Prof. Dr. Luís Fernando
Lopes, filósofo, teólogo e
coordenador do curso de licenciatura em Filosofia do Centro
Universitário
Internacional Uninter.

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

04/09 - Dia da Lei Eusébio de Queirós
05/09 - Dia da Amazônia / Dia Oficial da Farmácia
Dia da Raça Brasileira
06/09 - Oficialização da Letra do Hino Nacional
Dia do Alfaiate
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Dia

Clima

Terça
04/09

Temperatura

17 ºC
8 ºC

Umidade
88%
91%

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

Quarta
05/09

17 ºC
7 ºC

58%
76%

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

Quinta
06/09

21 ºC
6 ºC

88%
96%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 03/09/2018
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NO SEU PRIMEIRO DIA À FRENTE DA INSTITUIÇÃO

Sandro Alex visita reitor da UEPG
Divulgação

Deputado e
reitor discutem
investimentos
para a UEPG
O novo reitor da Universidade Estadual de Ponta
Grossa, Miguel Sanches
Neto, empossado na sexta-feira (31), recebeu o deputado federal Sandro Alex
(PSD) para uma audiência
em seu primeiro dia oficial de
trabalho à frente do comando
da instituição. O parlamentar
cumprimentou o reitor e o
vice, Everson Krum, pela eleição, e se colocou à disposição
para continuar intermediando
os assuntos de interesse da
UEPG junto ao Governo
Federal. O chefe de gabinete
do reitor, Rauli Gross Junior,
também participou da reu-

Cida reforça
combate a
corrupção
e o corte das
despesas
públicas
A governadora Cida Borghetti,
candidata à reeleição (coligação
PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM),
disse
nesta
segunda-feira (3), que já tomou
medidas que reforçaram o combate à corrupção, o corte de
despesas e desburocratização da
máquina pública. “Nós temos um
foco muito grande no combate a
corrupção. Através do telefone
181, a população pode denunciar
qualquer ato de desvio de conduta.
Precisamos acabar de vez com a
corrupção e contamos o apoio da
população para isso, o que pode
nos ajudar denunciando qualquer
prática criminosa”, disse Cida em
conversa com a imprensa.
"Sabemos que as inúmeras
situações de corrupção envolvendo políticos fez com que a
população ficasse descrente, mas
eu rapidamente, assim que cheguei ao governo, criei a Divisão de
Combate a Corrupção, dei autonomia, a integrei com Polícia Civil
e isso tem nos dado o retorno”,
completou a governadora.
Cida Borghetti comentou
sobre o início da propaganda
eleitoral na TV e rádio e acredita que é uma boa oportunidade
para os paranaenses conhecerem
a história de cada um, o currículo, os serviços prestados. “É
um momento importante de conquistar os votos dos indecisos, de
falar da importância de escolher
bem seus próximos representantes", disse.
Fim das mordomias
Entre outras medidas, tomadas no seu governo no corte das
despesas, Cida Borghetti citou o
fim dos celulares corporativos e
dos carros dos secretários estaduais. "A frota do Estado está sendo
compartilhada e os carros que serviam os secretários foram repassados para a Polícia Militar, que está
utilizando-os para as patrulhas
Maria da Penha”, informou.
E esta integração, segundo
a governadora, já rendeu resultados. "Em Guarapuava uma
patrulha Maria da Penha já está
conectada junto ao botão do
pânico auxiliando no combate da
violência doméstica contra mulheres", disse.
Segundo Cida Birghetti, hoje,
o governo digital é uma realidade
e 220 serviços estão à disposição
da população como, por exemplo,
a solicitação da segunda via da
carteira de identidade através da
internet.

Deputado Sandro Alex, reitor Miguel Sanches Neto, vice Everson Kum e Rauli Gross

nião.
Na oportunidade, os dois
discutiram investimentos que
estão em andamento na Uni-

versidade, como a construção
do novo Centro de Eventos do
Cine Pax, para o qual o deputado conseguiu a renovação de

prazo para o seguimento das
obras, além de investimentos
em outras áreas. Também foi
destacada a entrega do novo

Pauliki e Zeca anunciam metas
Divulgação

Novos projetos
Novos projetos também
foram discutidos na reunião,
como a reestruturação do
campus de Uvaranas e Central, investimentos na pista
de atletismo e a aquisição de
equipamentos para os cursos
da Universidade. São demandas que vão precisar de recursos extraorçamentários para
serem viabilizadas e Sandro
Alex se comprometeu em dar
o auxílio necessário.
O deputado agradeceu
Sanches Neto pela audiência
em seu primeiro dia de trabalho como reitor, e desejou boa
sorte no comando da UEPG,
principal instituição de ensino
superior dos Campos Gerais
e uma das mais conceituadas
do Paraná e do país.

Reestruturação terá mais
de 250 bacias de captação
Divulgação

Pauliki e Dr. Zeca percorreram bairros de Ponta Grossa
mutirões de saúde para reduzir a fila de cirurgias eletivas
que tomam conta do Paraná.
Como 50 milhões de brasileiros vivem na linha da pobreza
e em lugares distantes dos
serviços públicos de saúde,
Pauliki quer, através do Ônibus da Saúde e de Especialidades, levar o atendimento de
saúde a todos os brasileiros.
Os ônibus funcionarão praticamente como um posto de
Saúde Móvel que contarão
com um clínico geral, nutricionista, ortopedista, educadores
físicos, além de exames de cardiologia, oftalmologia e dermatologia, chegando a lugares
distantes e mais carentes.
Também está na pauta a
conquista dos R$ 20 milhões
via repasses federais para a
terceira fase do Instituto do
Câncer dos Campos Gerais
(ICCG) no Hospital Regional
Universitário, localizado em
Ponta Grossa.

Pauliki irá propor uma
ampliação na Lei de Aprendizagem para que também
órgãos públicos sejam obrigados a contratar jovens aprendizes. Hoje empresas de todos os
setores que empregam jovens
(16 a 24 anos) tem benefícios
tributários. Mas além desse
incentivo, as empresas devem
ser motivadas a capacitar os
jovens de primeiro emprego,
pois assim estarão formando
sua futura mão de obra.
Além disso será elaborando um projeto de emprego
da Melhor Idade, que objetiva
recolocação profissional de
pessoas que estão desempregadas. “Temos muitas pessoas que precisam trabalhar,
mas não conseguem vagas
devido à idade. Vamos capacitar esse público e fomentar
políticas públicas para que
todos tenham o direito de ter
emprego e de trabalhar”, ressalta Pauliki.

PROPAGANDA DOS EPISÓDIOS DE 29 DE ABRIL

Justiça Eleitoral manda Arruda retirar
O juiz Tito Campos de Paulo
mandou neste domingo (2), que
a coligação do candidato João
Arruda (MDB-PDT-PCdoB-SD)
retire do ar, nas inserções na TV/
rádio, a propaganda eleitoral
sobre os episódios de 29 de abril.
"O modo como a propaganda foi
divulgada pode induzir aquele que
assiste ao programa à conclusão
de que o fato de que a candidata
tinha poderes para ter atuado de
alguma forma, tendo, assim, contribuído de maneira decisiva com
o fato, o que não corresponde
prima face à realidade", diz a sentença do juiz que acatou o pedido
da coligação Paraná Decide (PP,
PSB, DEM, Pros, PTB, PMN e
PSDB).
"O perigo da demora está calcado na necessidade de intervenção célere do Poder Judiciário para

à Brasília para audiências no
Ministério da Educação e no
FNDE.

ESTRADA SANTO ANDRÉ

PARA SEUS MANDATOS

Intensificar a realização de
mutirões de saúde, implantar o Ônibus da Saúde e de
Especialidades, recursos para
a terceira fase do Instituto do
Câncer dos Campos Gerais
(ICCG) e implantar projetos
voltados ao primeiro emprego
e para a recolocação profissional. Essas quatro metas foram
anunciadas pelo candidato a
deputado federal Marcio Pauliki e pelo candidato a deputado estadual Dr. Zeca. Neste
final de semana, eles percorreram dezenas de bairros de
Ponta Grossa.
Com o atual mandato de
deputado estadual, Pauliki
salienta a necessidade de estar
presente e em contato com a
população. “É muito importante ver o dia a dia a realidade da população, além de
buscar novas metas também
é importante ver o que povo
precisa hoje”, ressalta Pauliki.
Segundo ele, é fundamental que a política priorize
pessoas técnicas e com ficha
limpa para renovar o quadro
legislativo no Paraná e no Brasil. “O Dr. Zeca é referência na
área de saúde e eu atuo como
gestor, capacitando as pessoas para o primeiro emprego
e para a geração de renda.
Essas são políticas essenciais
para que o desenvolvimento e
ampliação de projetos sociais
de toda nossa comunidade”,
afirma o deputado Pauliki.
Juntos, Pauliki e Zeca querem lutar pela ampliação dos

prédio para o Centro de Práticas Jurídicas da instituição,
que aconteceu na semana
passada, fruo de emenda do
parlamentar.
Sandro Alex já destinou ao
longo dos seus dois mandatos
perto de R$ 10 milhões de
reais em investimentos importantes para a UEPG. Durante
a reunião com Sanches Neto,
ele se comprometeu em continuar a parceria com a UEPG,
em caso de conquista de um
novo mandato em Brasília.
Ainda para este ano, Sandro
Alex se prontificou para intermediar as negociações com o
Governo Federal, via Fundo
Nacional de Desenvolvimento
da Educação (FNDE), como
vem fazendo nos últimos anos.
O reitor Miguel Sanches
Neto agradeceu o trabalho
do parlamentar em favor da
UEPG e também já agendou
para o próximo mês sua ida

coibir a propaganda eleitoral que
veicule, em uma análise perfunctória, matérias contendo fatos distorcidos e possam influenciar o eleitor
na escolha de seu candidato", diz
ainda o despacho do juiz eleitoral.
"Entendo presente a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo
da demora, concedendo a tutela de
urgência pleiteada, para determinar que os representados se abstenham de continuar a veicular a
inserção impugnada, por qualquer
meio, sob pena do pagamento de
multa de R$ 15 mil para cada nova
veiculação", completa o despacho
do juiz.
Sensacionalismo
Na representação à justiça eleitoral, a coligação Paraná Decide
argumenta que a inserção, na
forma como apresentada, ultra-

passa os limites da mera crítica
política. "Vídeo é apresentado de
forma sensacionalista, gerando
estado mental negativo indevido
contra Cida Borghetti, dando a
impressão que ela teria determinado o uso de violência contra professores no 29 de abril, quando a
verdade é que não estava no exercício do governo e não tinha poder
de interferir no ocorrido na posição de vice governadora".
A governadora, segundo a
representação, já demonstrou
por atitudes concretas que não
compactua com qualquer tipo de
violência, privilegiando sempre
o diálogo, exemplificando o episódio isolado em que houve um
confronto quando da greve dos
caminhoneiros, onde o comandante responsável pela ação militar
acabou sendo afastado.

'Cacimbas' já estão sendo construídas
Da Assessoria
Carambeí - A estrada do
Santo André, em trecho de 26,8
km, está em processo de readequação. A limpeza nas laterais
e alargamento do leito pode ser
observado ao longo da via. A
construção de cacimbas é um dos
principais itens do projeto que deixará esse importante eixo de escoamento da produção agropecuária
totalmente reformulado e seguro.
Em toda extensão dos 26,8
km serão construídas mais de
250 bacias de captação, conhecidas por cacimbas. O técnico
em edificação e encarregado em
Carambeí do Consórcio Caminhos do Tibagi, Vilson Wegermanm, explica que o objetivo é
evitar problemas de drenagem
e erosão causadas pelas águas
pluviais. As cacimbas, quase que
na totalidade, são construídas
paralelas sendo a localização definida tecnicamente de acordo com
o declive do terreno, da área de
exposição, tipo de solo e volume
de precipitação local.
Wegermanm, esclarece que as
cacimbas são construídas com 3
metros de profundidade e 3,5 a 4

metros de largura, e além de evitar
a destruição do leito da estrada servem também como armazenadoras
de água que recarregarão o lençol
freático. "Em situações de grandes volumes de chuvas, os bueiros
terão o papel de esvaziar o excedente das cacimbas", frisa o encarregado. No total serão 64 caixas
de bueiro, além das já existentes.
Ele comenta que as cacimbas são
fundamentais para a conservação
do leito da estrada, principalmente
nesse trecho onde a estrada é
encaixada, está entre barrancos.
"O trabalho de manutenção, que
consiste na limpeza, ou seja retirada de excesso de terra, areia,
folhas entre outros, deverá ser realizada de 4 a 5 meses para garantir
a sua função na totalidade", acrescenta Wegermanm.
Toda a reestruturação da
estrada Santo André é executada
pela Prefeitura Municipal, em
parceria com o Consórcio Caminhos do Tibagi, e foram iniciadas
na foz Tamanduá, seguindo para
fazenda Cipó, Santo André até a
fazenda Andorinhas, divisa com o
município de Castro. A previsão é
que até novembro as obras estarão finalizadas.

"UMA DAS MELHORES DO BRASIL"

Ratinho Junior garante que
educação será de primeira
Ratinho Junior, acompanhou,
na manhã deste domingo (2), o
Desfile Cívico e Militar do Pinheirinho, um dos principais bairros
da região sul de Curitiba. Desfilaram alunos de escolas da capital,
representantes de diversas instituições, do exército e da polícia
do Paraná. Durante o evento, o
candidato ao governo do Estado
recebeu o carinho de eleitores.
Enquanto assistia ao desfile
do exército, o candidato reforçou
a intenção de fazer parcerias para
melhorar a estrutura das escolas

estaduais. “Todos os esforços
serão aplicados para criar as
condições necessárias para elevar o Índice de Desenvolvimento
Educacional (IDEB) e reduzir a
evasão no Ensino Médio. Precisamos tornar o ambiente escolar
adequado para proporcionar um
rendimento maior dos alunos.
Uma das nossas propostas é a de
fazer um trabalho de recuperação
das escolas com a ajuda do exército, que entraria com a mão de
obra, e o Estado com os recursos”, afirmou Ratinho Junior.
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UNIÃO DOS TRÊS PODERES

Novo delegado é recebido na Prefeitura
Divulgação

Guilherme
veio transferido
da cidade de
Ipiranga
Da Assessoria
Tibagi - O prefeito Rildo
Leonardi e a vice Helynez Santos Ribas, receberam nesta
quinta-feira (30) Guilherme
Luiz Dias, novo delegado da
Polícia Civil, que chegou na
semana passada à Tibagi para
atender a Delegacia da Polícia
Civil do município.
Rildo destacou a importância que o novo delegado terá
para o município. "Tibagi recebeu um grande reforço para a
segurança. O Dr. Guilherme irá
atuar diretamente nas investigações o que dará mais agili-

Prefeito Rildo diz que vinda de delegado reforçará ainda mais a segurança no município

dade na conclusão dos casos.
Essa é uma conquista derivada
da união dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário,
através da Dra Juliana Schasie-

pen. Estamos muito felizes por
proporcionar isso ao município", disse o prefeito.
Helynez contou que houve
um grande empenho para que

'PIRA DA PÁTRIA' FOI ACESA NA SEGUNDA

Jaguariaíva inicia atividades
alusivas à Semana da Pátria
Da Assessoria
Jaguariaíva - As festividades
cívicas alusivas à comemoração
dos 196 anos da Independência
do Brasil em Jaguariaíva começaram na manhã desta segunda-feira (3), com o acendimento da
Pira da Pátria. A tocha foi acesa
na Capela São José Operário, no
Jardim Samambaia, e conduzida
até a cerimônia de lançamento
da Semana da Pátria em frente à
Estação Cidadã Agente Durvalino
de Azevedo.
Devido à chuva no início da
manhã, foi cancelada a Corrida de
Revezamento do Fogo Simbólico
da Pátria, realizada por alunos,
representantes de empresas, grupos e instituições. A programação
continuou na Estação Cidadã,
onde, às 10 horas, autoridades
e comunidade acompanharam o
acendimento da Pira da Pátria,
pelo prefeito José Sloboda. Ao
abrir a celebração, ele convidou
a população a participar dos atos
cívicos e levar consigo o amor à
Pátria e luta por um Brasil melhor.
A secretária municipal de
Educação, Cultura e Esporte e
vice-prefeita, Alcione Lemos,
lembrou que neste ano a comemoração da Semana da Pátria
coincide com a proximidade de
uma época importante, quando
serão escolhidos novos governantes. “Estamos muito próximos de
uma data que nos permite melhorarmos os destinos de nosso país,

escolhendo com responsabilidade
os representantes que conduzirão
os destinos de nosso Estado e de
nossa nação”, disse.
Organizada pela Prefeitura
Municipal, tais festividades da
Semana da Pátria em Jaguariaíva
já ocorrem há 10 anos. Até o dia
7 serão realizados o hasteamento
e o arriamento dos pavilhões, com
o cântico de hinos pátrios, às 8h
e às 17h, respectivamente, sempre em frente da Estação Cidadã,
com a participação de escolas,
funcionários, instituições e população em geral. Na oportunidade
ocorrem também apresentações
culturais temáticas.
Funcionários municipais farão
o revezamento da guarda do fogo
simbólico em frente à estação nesta
semana. Segundo o presidente da
Comissão Organizadora, Vinicius
Schadner Pereira, no dia 7, quase
9 mil pessoas e mais de 300 veículos participam do Grande Desfile
Cívico Temático na Avenida Antônio Cunha, para o qual também
espera-se um grande público.
Representantes de escolas
públicas e particulares, empresas,
entidades, instituições, funcionários municipais, bandas e fanfarras da região e integrantes das
Forças Armadas, como os soldados e oficiais do 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado de Castro,
vão desfilar. O evento começa
logo após o hasteamento dos
pavilhões, às 8 horas, em frente à
antiga estação.

NOVA CONQUISTA

Servidores recebem
uniformes da prefeitura
Da Assessoria
Carambeí - Servidores
públicos de Carambeí já estão
trabalhando com novos uniformes. As roupas foram adquiridas
pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação e
Cultura. São 48 domas para as
merendeiras, 110 calças, e também 110 camisetas para atender trabalhadores dos serviços
gerais e alimentação escolar.
As peças foram confeccionadas de forma padronizada com
tecido próprio, identificando o
brasão do município de Carambeí e destinadas para todos os
servidores lotados nas escolas
municipais e também nos Centros Municipais de Educação
Infantil (Cmeis).
As domas são peças especiais
para quem trabalha com alimentos, no caso para o conforto das

merendeiras, que preparam as
refeições diariamente nas escolas
e cmeis.
Segundo o Nutricionista do
município Deoclides Junior, a
vinda das domas e das demais
peças vai padronizar a vestimenta
dos servidores de serviços gerais
e também das merendeiras, o
que vai melhorar a qualidade do
serviço prestado para a população por estes profissionais.
A secretária municipal de
Educação e Cultura Ana Wieslava, destacou que "o uniforme já
é uma conquista para os alunos e
agora também para os servidores da educação, demonstrando
a seriedade com que a Educação
vem sendo tratada no município.
A padronização da cor e a qualidade das peças vai refletir numa
melhora da qualidade do serviços para atender nossas crianças", disse ela.

fosse possível o município ter
um delegado novamente. "Foi
uma batalha, após a união dos
poderes fui juntamente com o
Prefeito Rildo até Curitiba por

diversas vezes e graças a Deus
fomos atendidos. É mais um
trabalho realizado para a segurança de Tibagi", avaliou a vice-prefeita.
Tibagi já estava há um ano
sem delegado e agora contará
com o trabalho de Dias, que está
com grandes expectativas para
melhor atender a população.
"Temos uma equipe muito boa
e total apoio do Poder Judiciário, do Ministério Público e da
Prefeitura. Queremos dar uma
atenção especial para o município, apurar todos os crimes
graves e atender a população da
melhor forma possível. A ideia é
deixar uma marca no município
para que a população sinta-se
satisfeita e abraçada pela polícia
civil", afirmou o delegado.
O delegado veio transferido da cidade de Ipiranga e
agora atenderá exclusivamente
Tibagi.

NA PARTIDA DE IDA O OPERÁRIO EMPATOU

Vitória coloca Fantasma na decisão
Divulgação / Rafael Moreira/C.A. Bragantino

Da Assessoria
O Operário Ferroviário
empatou sem gols com o
Bragantino-SP, na tarde deste
sábado (1º), pela partida de
ida da semifinal do Campeonato Brasileiro da Série C.
O jogo aconteceu no Estádio
Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.
Os donos da casa tiveram
mais chances na primeira
etapa, mas pararam na defesa
do Fantasma. No segundo
tempo, aos 11 minutos, o
alvinegro de Ponta Grossa
ficou com um jogador a
menos em campo. O volante
e capitão Chicão recebeu o
segundo cartão amarelo após
cometer falta e foi expulso.
Mesmo com a desvantagem, o
Operário conseguiu segurar o
empate na casa do adversário.
O Fantasma iniciou a partida com Simão, Léo, Alisson,
Sosa, Peixoto, Chicão, Erick,
Robinho, Cleyton, Lucas
Batatinha e Bruno Batata.
No segundo tempo, entraram
Quirino, Serginho Paulista e
Dione nos lugares de Lucas
Batatinha, Bruno Batata e
Cleyton.
Em entrevista coletiva,
o técnico Gerson Gusmão
avaliou o desempenho da
equipe. “Não fizemos um
bom primeiro tempo, nossa
equipe não foi bem tecnicamente, abaixo daquilo que a
gente pode render. Tivemos
que fazer uma alteração no
intervalo e também tivemos

Nenhum dos times marcou em Bragança
um jogador expulso no início
do segundo tempo. Depois,
se tornou outro jogo, por ter
um a menos em campo. Mas
a entrega dos nossos atletas
foi gigantesca. Tenho que
parabenizar o grupo, porque a entrega, a dedicação
e a luta não faltaram. Agora
vamos pensar em uma estratégia para buscar o resultado
positivo em casa, com o apoio
do nosso torcedor”.
Partida de volta
da semifinal
Operário e Bragantino
fazem a partida de volta
da semifinal da Série C no
domingo, dia 9 de setembro,
às 15h30, no Estádio Germano Krüger. O alvinegro de
Vila Oficinas precisa de uma
vitória por um gol de diferença para garantir a classificação à final. Em caso de
novo empate, a decisão será
nos pênaltis.

Os ingressos para a partida já estão disponíveis nos
pontos de venda: Loja do Fantasma (Rua Padre Nóbrega,
265 – Oficinas), Keima Um
Lojão (Rua Coronel Cláudio,
59 – Centro) e Supermercado Vitor (Rua Laudelino
Gonçalves, 332 – Chapada).
Os valores até sexta-feira (7)
são R$ 100 entrada inteira
e R$ 50 meia-entrada. No
sábado e no domingo, 8 e 9,
os ingressos custarão R$ 120
entrada inteira e R$ 60 meia-entrada.
Paranaense Sub-19
Na última sexta-feira (30),
o alvinegro venceu o Toledo
por 2 a 1 no Estádio Municipal 14 de Dezembro, pela
quarta rodada da segunda
fase do Campeonato Paranaense Sub-19. Matheus Castanha e Lugano marcaram os
gols do Fantasma, que chega
a sete pontos no Grupo F.

CASAMENTO COMUNITÁRIO

Prefeitura realiza sonho de 48 casais
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - No final de
agosto, a Secretaria Municipal
de Assistência Social realizou o
sonho de 48 casais que regularizaram sua união com uma
cerimônia especial de casamento.
Além dos casais, familiares e convidados marcaram
presença na cerimônia realizada perante o cartório civil e
uma benção especial do Padre
Álvaro e do Pastor Laurindo
Ribas, de forma ecumênica.
Todos
os
preparativos
foram organizados pela equipe
de servidores da Secretaria de
Assistência Social, comandada
pelo secretário Adalberto Westphal, que reuniu voluntários
para a decoração e organização

Organizadores do casamento, com o prefeito Osmar Blum
desde o cerimonial com música,
decoração e buffet.
O secretário Adalberto
agradeceu a presença de todos,
e principalmente dos casais
que confiaram no município
a realização desta conquista.

Adalberto ressaltou o trabalho
de sua equipe unindo os servidores do CRAS, CREAS e do
CCI, onde todos fazem parte da
Assistência Social do município
e contribuíram como voluntários para o sucesso do evento.

ESCOLAS MUNICIPAIS

Iniciam os
festejos da
Semana
da Pátria

Da Assessoria
Tibagi - As Escolas Municipais iniciam sua programação em
alusão à Semana da Patria e ao
Dia da Independência do Brasil, 7
de Setembro, nesta segunda-feira
(03). As comemorações contarão
com a presença do prefeito Rildo
Leonardi e demais autoridades do
município.
Na segunda-feira (3), a primeira escola a realizar a programação é a Escola Professor Aroldo, às
8h30. Em seguida, às 10 horas, a
demonstração de civismo ocorre na
Escola Municipal Telêmaco Borba.
Durante a tarde, as comemorações serão na Escola Ida Viana, às
13h30, e no Centro Municipal de
Educação Infantil (CMEI) Aquarela, às 15 horas.
Na terça-feira (4), a programação será nos CMEIs. Às 8h30
no CMEI Dona Mathilde, às 10
horas, no CMEI Dona Inêz e, às
16 horas, no CMEI São José.
Quinta-feira (6), a hora cívica
acontece nas escolas do interior. A
partir das 9 horas, será na Escola
São Bento e, às 14 horas, na
Escola David Federmann.
Na sexta-feira (7), feriado da
Independência do Brasil, acontecerá a Hora Cívica Municipal, na
Praça Leopoldo Mercer, a partir
das 9 horas, com o hasteamento
das bandeiras, execução do hino
pela Banda Municipal e apresentação das Escolas Municipais.
No dia 7, o CMEI Aquarela apresentará a poesia 'Minha
Pátria'. Representando a Escola
Professor Aroldo, os alunos do 1°
ano da professora Adenair mostrarão para o público a coreografia da
música 'Eu te amo meu Brasil'.
O alunos do primeiro ano
da professora Nazira, da Escola
Telêmaco Borba, se apresentarão com a música 'Aquarela do
Brasil'. E encerrando as apresentações das escolas, os alunos
da professora Silvia Santilia irão
dançar a coreografia da música
'Herdeiros do Futuro'.

PARA SALÕES E BARBEARIAS

Vigilância realiza
minicurso para
trabalhadores
Da Assessoria
Palmeira - A Vigilância Sanitária de Palmeira realizará um
minicurso com o tema “Vigilância
Sanitária em Salões de Beleza,
Barbearias e Manicures/Pedicures". Durante o ensinamento, fiscais da vigilância abordarão temas
como: higiene, esterilização, uso
de EPI, documentação exigida,
condições de funcionamento, produtos e lavagem dos materiais.
De acordo com a chefe de
Vigilância em Saúde, Simone Chaves, o curso é uma ótima oportunidade para empresários da área ou
para quem trabalha ou pretende
trabalhar no setor de beleza. “O
minicurso estará disponível para
toda a população de forma gratuita
e contará com certificação e material de apoio”, comentou.
A formação será ministrada no
dia 17 de setembro, das 13h30 às
17 horas, no salão da Secretaria
Municipal de Educação na Rua 15
de Novembro, 567. Para participar do curso é necessário realizar
a inscrição através do site da prefeitura. A inscrição também pode
ser feita no setor de vigilância, na
Rua Conselheiro Jesuíno Marcondes, 635 ou no setor de protocolo
da prefeitura.
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MAIS MODERNA

Rádio Castro desliga seu sinal de AM
Fotos: Sandro A. Carrilho

Sinal AM foi
desligado às
14h32 dessa
quinta-feira
Da Redação
Desde às 14h32 de quinta-feira (30), a Rádio Castro deixou de transmitir, em definitivo,
a sua programação pela AM ZYJ
1130. O ato foi acompanhado de
perto pelos atuais sócios-gerentes
da emissora, e radialistas mais
antigos que vivenciaram o seu
nascimento.
O desligamento do sinal
‘AM’ coube a Alfredo de Jesus
Pinheiro, ou simplesmente ‘Compadre Caju’, que de ouvinte assíduo, acabou sendo convidado
a trabalhar em 1952, primeiro
como sonoplasta, e depois como
locutor.
Com o ar de saudosismo, Caju
disse à reportagem do Página
Um que o “sentimento hoje é uma
mistura de tristeza e ao mesmo
tempo de alegria. Tristeza porque acompanhei o crescimento
de uma rádio pequenininha, onde
fazíamos muita festa, tínhamos
programa de auditório, transmitíamos o carnaval, jogos de futebol.
E alegria por estar, agora, numa
rádio moderna".
Para o radialista e um dos
proprietários da Antena Sul FM,
hoje também vice-prefeito de Castro, Alvaro Telles, "a Rádio Castro
foi uma grande escola. Cheguei
em 1968 a Castro, e fui grande
ouvinte de rádio. No começo dos
anos 70, de tanto ir a Rádio Cas-

DESDE SEXTA-FEIRA

Semana da Pátria
terá desﬁle e
apresentações

Equipamentos serão desativados e
local se tornará um condomínio de casas

Compadre Caju aprecia o primeiro transmissor da Rádio Castro
tro, apareceu uma vaga de operador de som do Caju. O que sei
de rádio foi o Caju me ensinou,
esse ícone do rádio. De 74 a
76 estudei fora e 77 retornei. A
Rádio Castro me ajudou a pagar
minha faculdade. Hoje sou sócio
da Rádio Antena Sul FM e posso
garantir que não existe rivalidade
entre elas, as duas rádios são
coirmãs, tanto que o técnico das
duas é o mesmo. Sócios e diretores das duas rádios são amigos. Concorrentes da ponta da
antena para frente, mas amigos".

Perguntado se existe saudosismo
com o fim do sinal AM, Alvaro
respondeu que sim, e mostrou-se
emocionado. "O povo tem uma
opção a mais com a Rádio Castro. Saudosista pelo término da
AM, mas feliz por ela ter migrado
para o FM", completou.
O ex-prefeito Reinaldo Cardoso, um dos sócios-gerentes
da Rádio Castro, lembra que a
emissora foi adquirida em 1970
pela família e depois passou a ter
novos sócio, a exemplo da Fabíola
Magalhães. Reinaldo lembra que

PROJETO DO GOVERNO DO ESTADO

Distrito do Abapan ganha
Mini Arena Esportiva
Divulgação

Da Assessoria
Em comemoração à Semana
da Pátria, escolas, Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIs) e colégios estaduais de Castro em parceria com
o 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado, estão realizando
atividades cívicas e culturais.
Na sexta-feira (31) as
apresentações
aconteceram
na Escola Municipal de Guararema e no Colégio Estadual Salvador Alves Sobrinho.
Nesta segunda-feira (3) foi
a vez dos alunos da Escola
Municipal de Estação do
Tronco e do CMEI Turma
do Pererê cantarem o Hino
Nacional, o Hino de Castro,
uma música que fala sobre o
meio ambiente, além de carregarem a Bandeira Nacional e
declamarem poesia. Um painel
com o tema "Este é o Brasil
que queremos", apresentou
pedidos feitos pelos alunos
por um país sem violência,
sem bullyng, melhores salários
para os professores e melhor
educação, entre outros.
A secretária municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, destacou a importância do civismo e parabenizou
professores, diretores e alunos. "É uma demonstração de
amor pela nossa pátria. São
essas crianças que vão cuidar do nosso país e do meio
ambiente. Preservar valores
como o amor à pátria, aos nossos símbolos é muito importante. É pela educação que
conseguiremos transformar o
Brasil", disse.
A Semana da Pátria
encerra na sexta-feira (7) com
o Desfile da Independência,
programado para a Rua Coronel Vidal Martins de Oliveira,
trecho entre as ruas Santos
Dumont e Francisco de Assis
Andrade.

Moradores do distrito comemoram
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro
inaugurou nesta sexta-feira
(31) a Mini Arena Esportiva
Affonso Franco de Souza, no
Abapan. Composta por uma
quadra de futebol society, basquete 3x3 e pista de skate, a
mini arena é um projeto do
governo do Estado do Paraná,
por meio da Secretaria de
Estado de Esporte e Turismo,
e tem como objetivo ampliar o
acesso à prática esportiva nos
municípios e melhorar a qualidade de vida dos moradores.
O representante da Secretaria de Estado de Esporte e
Turismo, Lourenço Andreatta,
parabenizou a administração
pelo empenho em trazer a mini
arena para o Abapan. "A ideia
é levar as mini arenas às localidades que mais precisam e
isso depende do prefeito correr atrás. Parabéns a todos",
ressaltou.
O secretário municipal de
Esporte e Juventude de Castro, Marcos Vinicios de Rocco,
destacou que o esporte ganha
com esse novo equipamento.
"É uma satisfação ver uma
obra dessas para o Abapan e
que vai beneficiar toda a comunidade", disse.
O prefeito Moacyr Fadel

Junior disse que a mini arena
foi feita para que todos possam
usar o espaço gratuitamente.
"Esse espaço é do povo, que
inclusive é quem vai ajudar a
cuidar. Agradecemos a parceria com o governo estadual que
atendeu nosso pedido. A mini
arena leva o nome do ex-vereador Affonso que tanto fez pelo
Abapan", destacou.
Homenagem
O ex-vereador Affonso
Franco de Souza nasceu em
Colombo-PR, no ano de 1931.
Veio para Castro com 19 anos
e aqui constituiu família no Distrito do Abapan, onde atuava
como industrial no ramo de cal.
Casado com Zilda Maria
Zem de Souza, teve cinco
filhos. Foi vereador de Castro por três mandatos consecutivos, ficando 14 anos na
Câmara Municipal. Foi eleito
pela primeira vez em 1968
e reeleito em 1972 e 1976,
sendo o último mandado de
seis anos.
Representando a família, o filho de Affonso, Edson
Franco de Souza agradeceu a
homenagem. "Recebemos esta
homenagem ao meu pai com
muito orgulho, e agradecemos
ao prefeito pela lembrança",
disse.

Fabíola Magalhães Lamers, Reinaldo
Cardoso, Compadre Caju e Alvaro Telles
a convivência com os sócios da
outra rádio sempre foi boa, inclusive um deles trabalhou na Rádio
Castro. "É uma rádio que nunca
omitiu a verdade, mesmo estando
seus proprietários envolvidos com

a política. Uma rádio que sempre promoveu o município e que
agora avança, com uma melhor
qualidade de som, e de potência",
disse Reinaldo.
Para a Fabiola Magalhães

Lamers, também sócia-gerente
da Rádio Castro, o investimento
já vem sendo feito há alguns anos
na rádio. "Investimos numa programação nova, mudamos todo o
nosso sitema de informatização,
contratamos uma radialista de
fora, além da Débora [Débora
Cardoso] que faz o programa
de jornalismo". Fabíola também
destacou que "com a FM melhorou tudo, só recebemos elogios. Agora vamos em busca do
aumento da potência e estamos
na fase de elaboração do projeto",
finalizou.
Estiveram presentes no ato o
ex-secretário municipal Ricardo
Cardoso Filho, o radialista Zé da
Cuia, a jornalista Débora Cardoso, e a funcionária Lucimar do
Rocio Tyskosky.
Transmissão
Transmitindo em amplitude
modulada (AM) por quase 70
anos, a Rádio Castro passou por
aumento de potência e mudanças de prefixos ao longo do
tempo. Seu primeiro transmissor
da marca Byngton & Co., tinha
capacidade de 250 Watts e 820
kilociclos e transmitia pelo prefixo
ZYS 21. Este equipamento foi
substituído por um transmissor
de 500 Watts, mudando o prefixo para ZYE 220. Na década de
70 a Rádio Castro passou a ser
captada pelo prefixo ZYJ 1130,
que teve dois transmissores, um
valvulado e um transistorizado.
Em 22 de dezembro de 2017 a
Rádio Castro passou transmitir
suas ondas em frequência modulada (FM), sob o prefixo 95.5,
com um novo e moderno transmissor, começando uma nova era
na emissora.

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

TERÇA-FEIRA, 04 A 06 DE SETEMBRO DE 2018

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

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.

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

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

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
LILIAN MARLIES STURER MOREIRA, torna público que recebeu do
IAP, a Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA – PRODUÇÃO DE OVOS, implantada na localidade de JOAQUIM MURTINHO, PIRAI DO SUL/PR.

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

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (04/09)
Maria Alice marca um
encontro com Rei e os amigos
a apoiam. Brigitte e Getúlio
tentam despistar Érico sobre
seu relacionamento. Talíssia
conversa com Dandara sobre
seu namoro com Vinícius.
Érico ironiza o encontro mal
sucedido de Jade e Santiago.
Maria Alice encontra Rei.
Todos admiram a postura de
Maria Alice. Amanda confessa a Kavaco que a viagem
a Barreirinhas a deixou cansada. Santiago fica encantado
com a voz de Talíssia. Érico e
Jade se beijam. Bárbara convida Leandro para sair. Rei
implora o perdão de Maria
Alice.

ORGULHO E PAIXÃO
Terça-Feira (04/09)
Elisabeta culpa Lady Margareth pela falsa morte de
Darcy. Ema e Ernesto procuram Edmundo para pedir um
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
empréstimo financeiro. Julieta
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
se machuca ao cair do cavalo.
LILIAN MARLIES STURER MOREIRA, torna público que irá requer ao
Tibúrcio pede para que Rômulo
IAP, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade
volte para casa. Brandão se
de AVICULTURA – PRODUÇÃO DE OVOS, implantada na localidade
afasta do quartel e promove
de JOAQUIM MURTINHO, PIRAI DO SUL/PR.
Otávio a major e Randolfo, a
capitão. Lady Margareth exige
que Xavier dê fim à vida de
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
Susana. Baltazar questiona
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
Lady Margareth e Xavier sobre
LILIAN MARLIES STURER MOREIRA, torna público que recebeu do
o atentado contra Elisabeta.
IAP, a Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULLady Margareth descobre que
TURA – MATRIZEIRO DE RECRIA, implantada na localidade de JOADarcy não morreu. Olegário diz
QUIM MURTINHO, PIRAI DO SUL/PR.
a Charlotte que contará para
Darcy sobre o relacionamento
dos dois. Ernesto comunica
a Ema que não vai morar na
SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
Fazenda Ouro Verde. Rômulo
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
O
TEMPO
NÃO
PARA
rompe com Josephine. Xavier
LILIAN MARLIES STURER MOREIRA, torna público que irá requer ao
Terça-Feira
(04/09)
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Áries: Trabalhar em equipe
será uma boa opção. Pode ter uma
boa oportunidade de colocar em
prática um antigo projeto. Fase harmoniosa e descontraída no romance.

Libra: O desejo de se dar bem
na vida será maior e você fará tudo
que puder para se destacar no trabalho. Há boa chance de mudar de
cargo ou emprego.

Touro: Conquistar um aumento
ou conseguir grana com um serviço
extra. Pode se dar bem em entrevistas de emprego.

Escorpião: Bom momento
para mudar alguns projetos. O céu
estimula os estudos e indica sorte
em assuntos de Justiça.

Gêmeos: Contar com muita
criatividade e suas ideias podem
fazer sucesso no trabalho. Fase para
ganhar dinheiro. Grana extra pode
trazer alívio para suas preocupações.

Sagitário: A Lua indica
mudanças e imprevistos. Sorte para
quem deseja um novo emprego.
Pode receber um dinheiro que parecia perdido.

Câncer: Sair de casa pode ser
um grande desafio de manhã. Mas
a Lua vai aumentar sua energia em
poucas horas e você terá mais pique.

Capricórnio: Terá prioridade
absoluta para você no início do dia,
ainda mais se estiver em busca de
mudanças ou de uma promoção.

Leão: Será uma boa opção no
início do dia. Mas nem todos vão
merecer a sua confiança, por isso,
evite comentar seus planos. Pode
pintar um namoro secreto.

Aquário: O dia vai começar
descontraído. Mas é bom se organizar direitinho, pois o trabalho vai
exigir mais empenho. Reserve um
tempo para cuidar da saúde.

Virgem: O desejo de melhorar
de vida será um grande incentivo
para você no trabalho. Mostre seu
potencial, pois seu empenho pode
até render uma graninha extra.

Peixes: Boa fase para negócios
caseiros ou de família. Os astros prometem sorte, criatividade e simpatia
hoje. Faça uma fezinha. Na união,
muito carinho e ótima sintonia.
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EM CASTRO

Rapaz reage a prisão e acaba baleado
Divulgação

Abordagem
policial foi
registrada
no Morro do
Cristo na tarde
domingo

NO PADRE PIVA

Homem é preso por
crime de estupro
Divulgação

Da Redação
D.A.R, de 21 anos, morador em Tibagi, foi baleado
na cabeça, na tarde domingo
(2), no 'Morro do Cristo', em
Castro. Um outro comparsa,
C.R.T, foi abordado e preso.
O caso foi registrado
durante uma perseguição policial, depois que um soldado do
26º BPM de Telêmaco Borba,
que prestava serviço em Tibagi,
avistou um veículo com dois
rapazes, conhecidos como traficantes de drogas na cidade. O
policial estaria de folga, e visitava um dos principais pontos
turisticos de Castro - Morro do
Cristo.

Policiais militares caçam suspeito na região do Morro do Cristo

Ao se deparar com a dupla
no interior de um veículo VW/
Fox, cor preta, de imediato o
policial de Tibagi entrou em
contato com equipes da polícia
militar de Castro. Logo que
a viatura chegou ao local, um
dos rapazes abandonou o automóvel e tentou escapar pela
mata. De acordo com o relato
policial, um dos suspeitos teria
sacado a arma de fogo que trazia junto a cintura, e depois de
apontar o revólver, tentou acertar o policial que agiu com mais

ONDE DE CRIMES

Família de Ponta
Grossa é rendida
em assalto
Da Redação
Ponta Grossa - Por volta
das 20h30 de domingo (2), uma
família de Ponta Grossa passou
por monentos de terror quando foi
rendida por três homens armados
com faca e espingarda. O crime foi
registrado quando a família chegava na residência, localizada na
rua Santa Inês, no Conjunto Residencial São Marcos.
Conforme o relato policial, a
família estaria chegando em casa de
carro, quando foi cercada por três
bandidos armados. Eles anunciaram o assalto, fizeram várias ameaças às vítimas e fugiram levando
dinheiro e outros objetos de valor.
Para escapar do local, eles usaram
um carro de cor prata que aguardava o grupo nas proximidades.
Nova ação
Também durante a noite, a
Polícia Militar foi acionada pelo
dono de um bar localizado na
rua Washington Luiz, onde teria
ocorrido um roubo. Os policiais
encontraram o estabelecimento
com várias garrafas quebradas
e o dono do bar relatou que oito
homens invadiram o local e tentaram agredi-lo. Depois disso,
quebraram várias garrafas, pegaram o dinheiro do caixa e de uma
máquina de som e fugiram.
Nas duas situações, viaturas
da PM realizaram patrulhamento
pelas regiões dos crimes, mas não
conseguiram encontrar nenhum
suspeito.

rapidez e disparou em direção
ao rapaz, alvejando-o na altura
da cabeça. Mesmo atingido,
D.A.R, de 21 anos, tentou continuar a fuga, mas acabou se
rendendo. Já o outro elemento,
não resistiu a abordagem policial e foi encaminhado para a
delegacia de Castro.
Os próprios policiais acionaram o SAMU que encaminhou o ferido para atendimento
na Unidade de Pronto Atendimento-UPA e mais tarde,
acabou transferido para Ponta

Grossa.
Nova prisão
Uma outra situação relacionada com o caso registrado no 'Morro do Cristo',
teve sequência em Tibagi,
quando a mulher de C.R.T,
também acabou sendo presa,
depois que foi localizada em
sua residência mais de 50
gramas de crack. A mulher
foi detida em cumprimento a
um mandado de prisão por
tráfico de drogas.

NA BR-376

Colisão deixa um morto e feridos
Divulgação

Da Redação
Tibagi - Até a tarde de
segunda-feira (3), quatro vítimas - entre elas uma fatal, não
tinham sido identificadas pelo
IML, no acidente registrado
ainda pela manhã, na BR-376,
em Tibagi.
O acidente aconteceu no
quilômetro 425 da rodovia, e
envolveu um veículo Corsa e um
caminhão.
O Corsa, com placas de
Almirante Tamandaré, teria
perdido o controle da direção
ao entrar numa curva fechada e
bateu na lateral de um caminhão
de Maringá, que estava vazio.
Equipes da PRF e da concessionária CCR Rodonorte, responsável pela administração do
trecho, prestaram atendimento
às vítimas.

Policiais civis de Castro prenderam na manhã de segunda-feira
(3), um homem suspeito pelo
crime de estupro. Ele foi encontrado no Conjunto Residencial
Padre Piva.
A prisão do homem foi em
resposta a um cumprimento de
mandado judicial expedido pela
Comarca de Castro, em desfavor
de S.A.T.S, de 45 anos, condenado

Carro ficou destruído
Vítima fatal
O passageiro do Corsa
morreu no local e outros três
ocupantes do veículo sofreram
ferimentos graves com risco
de morrer. As vítimas foram
encaminhadas por viaturas

da Rodonorte até hospitais
de Ponta Grossa. O corpo
foi encaminhado ao Instituto
Médico-Legal (IML) de Ponta
Grossa. A Polícia Científica
compareceu ao local para fazer
a perícia do acidente.

trafegava na rodovia BR-277,
teria perdido o controle da direção e acabou saindo da pista
e capotando. De acordo com
a Polícia Rodoviária Federal
(PRF) que atendeu a ocorrência,
o carro com placas de Francisco
Alves seguia em direção à cidade
de Altônia. O motorista, de 68
anos, escapou ileso do acidente.
Dos quatro passageiros, dois

Polícia Civil investiga
carros incendiados

ficaram feridos e precisaram
receber atendimento médico.
Eles foram encaminhados para
hospitais de Curitiba.

4h30, carregando uma sacola. O
homem segue até a esquina e ao
retornar, para ao lado de um veículo estacionado em via pública.
Na sequência é registrada uma
explosão, com o homem abandonando o local de imediato.
Bombeiros foram acionados por
populares e controlaram o fogo.
Na mesma madrugada, policiais
militares em patrulhamento,
encontraram um outro veículo,
também incendiado, na cidade.

CRIME DE FEMINICÍDIO

Homem recebe pena de
16 anos por matar mulher
Da Assessoria

Motorista do carro
teria perdido a
direção e capotou

pelo crime de estupro de vunerável.
Conforme informações da própria
Polícia Civil, investigadores de Castro realizaram diversas diligências
na tentativa de captura do suspeito,
que para escapar da prisão, teria se
escondido em vários locais, inclusive na área rural de Castro.
Descoberto o seu paradeiro,
S.A.T.S foi recolhido para a carceragem onde agora aguarda sua
transferência para o Sistema Penitenciário.

EM TIBAGI

Tibagi - Até a tarde de
segunda-feira (3), a polícia civil
de Tibagi ainda investigava o
caso de dois veículos incendiados na madrugada de sexta-feira (31), na região central da
cidade. Nenhum suspeito tinha
sido preso.
Câmeras de segurança da
região registraram uma pessoa
que trafegava a pé, por volta das

Capotamento fere duas pessoas
Palmeira - Pista molhada
pode ter sido a causa principal
que ocasionou o capotamento
de um Chevrolet Spin, e deixou
duas pessoas feridas em acidente registrado em Palmeira,
no domingo (2), por volta das
14h30.
O motorista do veículo que

Da Redação

Da Redação

NA BR-277

Da Redação

Preso homem acusado de estupro de vulnerável

Teixeira Soares - Tribunal
do Júri de Teixeira Soares condenou a 16 anos e 6 meses de
reclusão, homem acusado pelo
homicídio da mulher com quem
mantinha relacionamento amoroso. O caso, qualificado como
feminicídio – cometido em razão
da condição de sexo feminino
da vítima –, foi o primeiro a ser
levado a júri popular na cidade.
O crime ocorreu em 24 de
junho de 2015, quando o condenado, que residia na mesma
casa da vítima, efetuou disparo

Crime de feminicídio
foi o primeiro a
ir à júri na cidade
de arma de fogo e a matou. O
réu, que cumprirá a pena em
regime inicialmente fechado, já
encontra-se preso preventivamente desde o recebimento da
denúncia pela Justiça, em abril
de 2017.
* Informações Ministério
Público do Paraná.
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“Nenhum obstáculo será tão grande, se sua vontade de vencer for maior…”

ilustres

Divulgação

Divulgação

Em ritmo de
aniversário a
contadora e
estudante de
Direito, Aline Manuelly
Tkaczuk. A data será
festejada ao lado do
namorado Cleon
Manuel e demais
familiares. Muitas
felicidades!
Divulgação / Marcos Bastros

O jovem Dionathan
Jayme Queiroz
comemora mais
um ano de vida no
próximo dia 6 de
setembro. Para
festejar reúne amigos
em uma “ Festa de
boteco” no feriado
do dia 07 de
setembro. Parabéns!

Recebendo boas-vindas em Tibagi, o delegado
Guilherme Luiz Dias, na foto ladeado pelo prefeito de
Tibagi, Rildo Leonardi e sua vice Helynez Santos Ribas.
Ele que veio da cidade de Ipiranga para comanda
a Delegacia de Polícia Civil de Tibagi

Praça mais Distinta
Divulgação

treinamento

Divulgação

O Rotary Club Ponta Grossa Vila Velha, gestão 2018 19 sob
a presidência de João Marcelo Mazzo, realizou no dia 31 de
agosto, na Fazenda Pedra Verde, solenidade de premiação
da Praça mais Distinta do 13º Batalhão de Infantaria Blindado,
do 3º Regimento de Carros de Combate e do Esquadrão
de Comando da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, em
homenagem ao Exército Brasileiro pelo transcurso do Dia do
Soldado, e abertura da Semana da Pátria.
Divulgação

Ao centro o soldado Matheus Valentim Guimarães,
Praça mais distinta do 13º BIB, ladeado do Comandante
da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, General de Brigada
Alcides Valeriano de Faria Junior, do Presidente do Rotary
Club de Ponta Grossa Vila Velha, João Marcelo Mazzo, do
rotariano Sergio Zadorosny e do Comandante do 13º BIB,
Coronel de Infantaria, Daniel Moreira Marques
Divulgação

Maurício Chizini
Barreto, Joairan
Martins Carneiro
(presidente
TibagiPrev), Ellery
Prestes de Souza
e Emanuelle de
Almeida Ravarena,
em Ponta Grossa

O soldado David Guimarães de Mattos Rodrigues (centro)
foi o homenageado do 3º RCC. No registro: subcomandante
do 3º RCC (3º Regimento de Carros de Combate), Tenente
Coronel Leonardo Vieira Londero, General Alcides, João
Marcelo Mazzo e Sergio Zadorosny
Comandante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada,
General de Brigada Alcides Valeriano de Faria Junior,
Soldado Eduardo Irvin de Lima da Silva, Praça mais distinta
do Esquadrão de Comando no ano de 2018, Comandante
do Esquadrão de Comando Major Barroso, Sergio
Zadorosny e Presidente Vila Velha, João M. Mazzo
Divulgação

Divulgação

Quem comemora
mais um aniversário
nessa quarta-feira
(5) é o vereador
Rafael Rabbers

Divulgação

04/09

Edimir José de Paula
Regina Shibata

Rotarianas e esposas de militares na descontração

Os companheiros do Rotary Club de
Carambeí, presidido por Robson Rogério Ribeiro

05/09

Rafael Rabbers

Genesis Machado

06/09

Olímpio Malucelli Filho
Maria Isabel do Valle
Gomes (Tibagi)
Andeia Fontoura

Através dos conhecimentos adquiridos no
curso você estará apta a analisar e conceituar
a estrutura das unhas das mãos e pés, identificar
as doenças mais comuns e aplicar técnicas de
massagem e de embelezamento. Saberá esterilizar seus materiais e estará atualizado quanto
às normas de higienização, vigilância sanitária e
leis que regulamentam a profissão. Conhecerá
os mais variados tipos de unhas, como tirar a
cutícula da forma correta, polir, lixar e esmaltar.
Saberá aplicar técnicas de desenhos florais, abstratos e paisagens, além da aplicação de strass
e adesivos.
Conquiste sua Independência Financeira!
Mais informações (42) 9 9927-4549

