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COM 40,4% DAS INTENÇÕES DE VOTO

Ratinho Junior lidera pesquisa e
pode vencer já no primeiro turno
Divulgação

RATINHO Junior (PSD)

CIDA Borghetti (PP)

FERIADÃO

Operação
Independência
já vigora

Divulgação

MOVIMENTO será intenso

Polícia Rodoviária Federal
(PRF) deu início à zero hora
desta quinta-feira (6) à Operação Independência, em todo
o país. Entre os focos da fiscalização das equipes da PRF
estão o controle de velocidade,
as ultrapassagens proibidas
e a embriaguez ao volante.
O transporte de crianças e
o trânsito de motocicletas
também serão alvo de fiscalizações específicas da PRF
durante os quatro dias da operação, que termina às 23h59
página 7
de domingo (9).

PONTA GROSSA

12 mil
inscritos em
concurso
página 3

Divulgação

Divulgação

JOÃO Arruda (MDB)

Pesquisa Radar, encomendada pela ADI-PR
(Associação dos Jornais Diários do Interior Paraná) para o governo estadual, a qual o Pagina
Um faz parte, mostra Ratinho Junior(PSD) com
40,4% das intenções de voto. Cida Borguetti
(PP) aparece em segundo lugar com 15,5%
dos votos, seguida por João Arruda (MDB),
com 5,1% e Dr. Rosinha (PT), com 1,3%. Se
a eleição fosse hoje, Ratinho Junior garantiria a
vitória no primeiro turno, com 58% das intenções de votos válidos.
A pesquisa estimulada, contratada pela ADI
– Associação dos Jornais Diários do Interior
do Paraná, foi registrada no TRE pela Radar
Inteligência – Eireli ME, com o número PR01900/2018, e ouviu 1494 eleitores, com 16
anos ou mais, de todas as regiões do estado,
entre os dias 30 de agosto e 03 de setembro
de 2018. A margem de erro é de 2,6 pontos
percentuais para mais ou para menos. O nível
de confiança utilizado é de 95,5%. Isso quer
dizer que há uma probabilidade de 95,5% de os
resultados retratarem o atual momento eleitoral,
considerando a margem de erro.
página 4
Divulgação

EM CARAMBEÍ

Legislativo empossa
novos vereadores
Foi dada posse na noite dessa terça-feira (4) aos três novos
vereadores da Câmara Municipal
de Carambeí, na presença do
prefeito Osmar Blum (PSD) e
uma plateia lotada. Até 31 de
dezembro de 2020, data que
encerra esse mandato, Eclaiton
Moreira Bueno (PDT), Sérgio

Luiz de Oliveira (PSD) e Janiel
de Almeida Rodrigues (Pros),
irão somar-se aos outros oito
vereadores. Eles assumiram as
vagas deixadas por Emerson
Plovas Bueno / Sheik (PSC),
Jeverson Gomes da Silva (PDT)
e Paulo Sérgio Valenga (PDT),
por quebra de decoro. página 3

MOACYR SE LICENCIA

Alvaro Telles assume
prefeitura de Castro
Divulgação / Sandro A. Carrilho

O vice-prefeitoAlvaro Telles assume a partir de hoje
(6), por 30 dias, a Prefeitura
Municipal de Castro no lugar
de Moacyr Elias Fadel Junior
que se licencia do cargo de
prefeito para trabalhar na
campanha do candidato ao
governo do Paraná, João
Arruda (MDB). A solenidade marcada para as 8h30,
acontece na Sala de Atos,
e será acompanhada pelo
secretariado. Vice nos três
mandatos de Moacyr Fadel,
Alvaro disse que não fará
página 3 ALVARO Telles assume
mudanças.

SESSÃO foi prestigiada pelo prefeito Osmar Blum

NOS CAMPOS GERAIS

Rede municipal alcança a
maior pontuação do IDEB
Castro alcançou a maior
pontuação do IDEB (Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica) entre os
municípios que integram a
Associação dos Municípios
dos Campos Gerais (AMCG),
obtendo 6,8 pontos na avaliação para os alunos do quinto
ano do Ensino Fundamental
(realizada em 2017) e superando o de 2015 que foi de
6,1. A divulgação foi feita ainda na segunda-feira (3) pelo
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anisio Teixeira (INEP) e foi
página 5
comemorada.

NA ARGENTINA

Caramuru fará
pré-temporada
Os objetivos da temporada 18/19 do Caramuru Vôlei
farão com que o grupo viaje
em busca de novos desafios.
Na próxima semana, após o
jogo pela séria A do Campeonato Paranaense, que acontece em Foz do Iguaçu, contra
a equipe do Foz/Pousada
Cataratas, o elenco parte
página 4
para a Argentina.

SEGURANÇA PÚBLICA

Pauliki se reúne
com Depen e
traça metas

O deputado estadual Marcio
Pauliki, que é candidato a deputado federal, se reuniu nesta
semana com representantes do
Departamento Penitenciário do
Paraná (Depen-PR) e discutiu
projetos e metas para melhorar
a área de segurança pública.
Durante o encontro estavam
presentes Luiz Francisco da Silveira, diretor da Penitenciária
de Ponta Grossa; Bruno José
Propst, diretor da Unidade de
Progressão; Jean Fogaça, chefe
da Cadeia Pública Hildebrando
de Souza e Sebastião César de
Araújo, diretor da Cadeia Púpágina 3
blica. 		
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

PESQUISA MOSTRA A TENDÊNCIA
Além do Ibope, a Radar mostrou uma tendência difícil de tirar nessas eleições. Um candidato que se mantém firme na frente nas pesquisas, e outros
dois patinando para ver quem fica com o troféu consolação, em uma lista de
dez nomes. Claro que ainda falta um mês para o parananese conhecer o seu
novo governante, e numa eleição tudo pode acontecer, mas os números não
mentem. Já, ao Senado Federal, o que se apresenta é um quadro bastante
instável envolvendo os três primeiros colocados, para apenas duas vagas.
Informe Publicitário
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* Padre Antonio Xavier
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Mau Hum

A perfeita lei da liberdade

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

SONHOS E PESADELOS
Será que estes
'sonhos' serão o
meu pesadelo
no futuro?

''Melhor dormir para
sonhar, do que viver
em uma realidade de
pessadelo''!
* Guilherme A. Baptista

A Lei Perfeita da Liberdade é
a lei interior, não exigida por um
preceito, mas pelo próprio coração do homem. Esta é a lei do
amor deixada por Nosso Senhor
Jesus Cristo. A carta de São Tiago
é composta por muitas exortações
sobre a fé que, quando acolhida
e praticada, produz a santidade,
envolvendo aqueles que estão
em torno. O texto (Tg 1,19-27)
começa com uma tríplice exortação: prontidão no escutar, lentidão no falar e frear a ira.
A prontidão em escutar a
palavra se refere ao relacionamento com Deus. Por meio da
escuta se conhece a Sua vontade,
que pode ser manifestada a qualquer momento. Por isso, exige-se
prontidão, disponibilidade interior em escutar, dedicação à palavra para poder conhecê-la bem.
A lentidão, quanto ao falar e ao
irar-se, se refere ao trato comunitário, consequência da escuta da
palavra. Somos conduzidos a não
apenas ouvir, mas realizar a palavra, ou seja, cumprir a justiça de
Deus, aquilo que é de Sua vontade.
O falar demais ou muito rápido
antes de escutar a voz interior e a
ira impedem que façamos aquilo
que agrada a Deus, que é justo e
santo aos olhos d’Ele e, por isso,
impedem a palavra de germinar e
produzir frutos no coração.
Esta exortação vem ao encontro de muitas realidades do nosso
tempo: as pessoas sentem mais
necessidade de falar do que de
ouvir e, por isso, mesmo nas famílias, o diálogo fica prejudicado.
Parece que ouvir a Deus ou ao
outro é sentido como perda de
tempo, como se o outro não fosse
capaz de acrescentar nada em
nossa vida.
A acolhida da palavra é apenas o primeiro passo. Depois é
preciso colocá-la em prática (Tg
1,22). Quem apenas escuta passivamente é comparado a quem
contempla o próprio rosto e
depois se esquece do que viu porque fez apenas a experiência consigo mesmo, não a sentiu como
palavra de Deus.
A simples escuta e aceitação
não produzem santidade. É como
alguém que gosta de ouvir música
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A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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instrumental, apenas dedicar-se a ouvir não o torna capaz
de retirar aqueles belos sons do
instrumento ao tê-lo nas mãos. O
amor, à medida que é praticado,
vai dando à pessoa a verdadeira
capacidade de amar e produzir
frutos.
O convite é a debruçar-se
sobre a palavra para nela descobrir a Lei Perfeita da Liberdade e,
praticando-a, ser bem-aventurado
em tudo que faz. Um imperativo
que surge em nosso coração e
inspira nossa forma de agir.
Por ser aquilo de mais espontâneo no ser humano, o amor não
pode ser entendido como uma regra
à qual alguém possa ser submetido.
É um dom de Deus que provoca o
homem porque reside em seu coração e em sua consciência, expressão da Sua vontade presente no
Evangelho. Observar essa lei torna
o homem livre do pecado, simbolizado pela ira, e do exagerado apego
a si mesmo, simbolizado pelo falar
apressadamente.
A Lei Perfeita da Liberdade,
capaz de gerar a verdadeira felicidade, é o amor de Deus implantado no coração do homem.
Porque onde está o Espírito do
Senhor aí está a liberdade (2Cor
3,17) e aos poucos vamos sendo
transfigurados naquele que contemplamos (2Cor 3,18). Tudo
parte do ouvir com docilidade
acolhendo a palavra, seguido pelo
praticar.
O perfeito cumprimento da
vontade de Deus se dá no exercício das obras de misericórdia que
a palavra nos inspira a realizar.
Tudo é feito com liberdade para
não ser cumprimento de regra,
já que é o amor de Deus que nos
impele (2Cor 2,15). Assim, nosso
coração vai se tornando manso e
humilde, semelhante ao Sagrado
Coração de Jesus (Mt 11,29).
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SEM MUDANÇAS
A partir dessa sexta-feira
(6), o município de Castro
terá novo comando, mas nada
que venha a alterar a linha de
trabalho do atual governo.
Alvaro Telles, que já assumiu
o lugar de Moacyr Elias Fadel
Junior nos dois primeiros
mandatos, já deixou claro que
não fará mudança alguma.
UM BOM VICE
Aliás, Alvaro sempre assumiu o comando do município
ao ser requisitado. Foi assim
nos dois primeiros governos
de Moacyr, quando o chefe
do executivo viajou de férias,
e também quando foi afastado
por quase dois meses por
decisão da Justiça, isso em
seu segundo mandato.
MISSÃO
Diferente de outros pleitos, a missão do prefeito
licenciado não será nada
fácil. Acostumado a coordenar campanhas de candidatos
vitoriosos, Moacyr terá que
tirar coelho da cartola se quiser que o seu candidato deslanche.
FEZ QUESTÃO
O prefeito de Carambeí, Osmar Blum (PSD), fez
questão de marcar presença

na posse dos três novos vereadores da Casa de Leis, na
noite dessa terça-feira (4).
E, motivos não faltaram para
ele estar presente. Com a
Câmara Municipal renovada,
o chamado 'Grupo dos 5'
já não existe mais, e Blum
poderá governar com mais
tranquilidade.
E O PENTEADO?
A exemplo da votação da
CPP, a primeira sessão pós
cassação não contou com o
vereador João Esmael Penteado (DEM). Se da outra vez
ele alegou estar passando
mal, sendo levado a um posto
de saúde no início da sessão;
nessa não apresentou justificativa alguma para faltar, pelo
menos não até agora.
RATINHO NA REGIÃO
Se Darci Piana, vice de
Ratinho Junior ao Governo
do Estado é presença certa
em Castro no próximo dia
19, a convite da Associação
Comercial de Castro (Acecastro), Ratinho Junior garantiu
ao Página Um, em Apucarana, que até as eleições de
7 de outubro também estará
no município. Em apenas um
dia, ele percorrerá nos Campos Gerais as cidade de Ponta
Grossa e Carambeí.

Adolescentes em conflito
com a Lei e a Socioeducação
* Prof. Dra. Márcia Regina Mocelin
Adolescentes em conflito
com a lei, Estatuto da Criança
e do Adolescente e socioeducação são assuntos que fazem
parte da minha vida profissional e de minhas inquietações
pessoais. Durante esses longos
anos como professora da disciplina de Arte no sistema socioeducativo, por muitas vezes a
música, o teatro, a dança, o
desenho e a pintura deixam de
ser simplesmente a “arte pela
arte”. Os significantes e os significados se movem em direção
das histórias que contemplam.
O Sistema Infanto Juvenil
necessita adequar-se à realidade
e à necessidade social dos adolescentes, tendo como objetivo
principal assegurar os direitos
dos adolescentes e também
garantir que qualquer circunstância aplicada ao autor do ato
infracional seja proporcional à
pessoa em desenvolvimento.
É preciso também respeitar o
adolescente independentemente
do delito que este tenha cometido, algo que realmente torna-se difícil ao ser humano, pois
significa tratar com respeito e
dignidade quem feriu o respeito
e a dignidade de outrem. No
entanto, não podemos desprover o outro de seus direitos e
possibilidades; por isso, ao tratar das medidas socioeducativas
se faz necessário ir além do que
a medida propriamente dita sus-

Dia

cita em seu bojo.
É preciso prestar atenção
além do fato de aplicar uma
medida socioeducativa e esperar que ela por si só faça todo
o trabalho de recondução dessa
vida, desse ser humano, para
que ele usufrua dos seus direitos de cidadão e não interfira
mais na vida de outros de forma
bárbara ou de alguma maneira
que possa lhe podar a própria
existência.
Para essa humanização, a
prática educativa se depara com
alguns desafios muito importantes, tais como a universalização
dos direitos de escolaridade
a ser ofertada aos jovens em
privação de liberdade. Nesse
sentido, muito mais do que
ser uma professora e ministrar
aulas de conteúdo formal, é
necessário criar condições que
viabilizem que o educando faça
a reconstrução da sua própria
condição histórica, resgatando
o respeito próprio e coletivo
e melhorando sua autoestima,
para que, assim, possa atingir
um nível de autonomia de pensamento e de vida.
* Prof. Dra. Márcia
Regina Mocelin (PhD),
coordenadora dos cursos
de Segunda Licenciatura e
Formação Pedagógica do
Centro Universitário
Internacional Uninter.

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
07/09

Temperatura

24 ºC
7 ºC

Umidade
79%
88%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Sábado
08/09

26

ºC

10 ºC

65%
69%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
09/09

21 ºC
11 ºC

54%
67%

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

Segunda
10/09

19 ºC
10 ºC

91%
91%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 06/09/2018
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MOACYR SE AFASTA PARA TRABALHAR EM CAMPANHA

Alvaro Telles assume prefeitura
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Prefeito
não pretende
realizar
mudanças
Da Redação
Vice-prefeito Alvaro Telles
assume a partir dessa quinta-feira (6), por 30 dias, a
Prefeitura Municipal de Castro em substituição a Moacyr
Elias Fadel Junior que se
licencia do cargo de prefeito
para trabalhar na campanha
do candidato ao governo do
Paraná, João Arruda (MDB).
A solenidade marcada para
as 8h30, acontece na Sala
de Atos, e será acompanhada
pelo secretariado.
Vice nos três mandatos de
Moacyr Fadel, Alvaro sempre
ocupou o posto de prefeito

toda vez que foi chamado.
Nesse governo, ele assume
pela primeira vez, mas não
pretende realizar mudanças, e
muito menos implantar qualquer coisa que não esteja já
previsto. Perguntado sobre
compromissos oficiais, Alvaro
lembrou que estará no Desfile
de 7 de Setembro, como prefeito em exercício de Castro.
Três mandatos
Alvaro não entrou em
detalhes, mas lembrou que
sempre que chamado, cumpriu a agenda do prefeito. A
reportagem apurou que o prefeito em exercício comandou
os destinos de Castro toda
vez que Moacyr licenciou-se
para tirar férias, realizar viagem oficial para fora do país,
e quando afastado por quase
60 dias por decisão da Justiça, ainda no segundo mandato.

Alvaro Telles comanda a prefeitura por 30 dias

EM CARAMBEÍ

Legislativo empossa novos vereadores
Divulgação

Redação
Em uma sessão de 36 minutos, foi dada posse na noite dessa
terça-feira (4) aos três novos
vereadores da Câmara Municipal de Carambeí, na presença
do prefeito Osmar Blum (PSD)
e uma plateia lotada. Até 31 de
dezembro de 2020, data que
encerra esse mandato, Eclaiton
Moreira Bueno (PDT), Sérgio
Luiz de Oliveira (PSD) e Janiel
de Almeida Rodrigues (Pros),
irão somar-se aos outros oito
vereadores.
Longe da agitação da sessão extraordinária que cassou

Sessão foi prestigiada pelo prefeito Osmar Blum
na quinta-feira (30 de agosto)
os mandatos de Emerson Plovas

EM APUCARANA

EM PONTA GROSSA

Concurso
público de
prefeitura tem
mais de 12 mil
inscritos
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
divulgou esta semana o deferimento das inscrições do concurso público nº01/2018, que
prevê o provimento de vagas e
cadastro de reserva, sob regime
celetista, no quadro da administração municipal. Ao todo,
foram mais 12 mil inscritos para
as 45 vagas em diversas áreas,
com oportunidades para nível
superior, médio e fundamental. A
maior concorrência é para a vaga
de Assistente Administrativo,
com 2.609 candidatos por vaga.
As provas serão aplicadas no
dia 23 de setembro, em horários
e locais a serem divulgados no dia
19 deste mês, através do Cartão
de Informação do Candidato.
Aqueles que tiveram a inscrição
deferida, devem acessar o site
da organizadora do concurso a
partir das 18 horas do dia 19 de
setembro para imprimir o cartão
de informações com as indicações
de realização da prova.
Concorrência
Entre as cinco vagas mais concorridas estão Assistente Administrativo I – 2609/vaga; Zelador
– 784/vaga; Inspetor Sanitário
– 732/vaga; Médico Veterinário
– 332/vaga e Psicólogo – 330/
vaga; já a com menos procura foi
Musicoterapeuta – 13/vaga.
As informações completas
podem ser acessadas pelo link
http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/concursos/cp-001-2018.

Bueno / Sheik (PSC), Jeverson
Gomes da Silva (PDT) e Paulo

Sérgio Valenga (PDT), por
quebra de decoro parlamentar,
a sessão ordinária dessa terça-feira transcorreu normalmente.
Antes da votação da única matéria prevista na ordem do dia, foi
aberta a sessão pelo presidente
da Casa de Leis, vereador Diego
Macedo (PSD), com apenas sete
vereadores dos onze que compõem o legislativo, uma vez que
João Esmael Penteado (DEM),
investigado na primeira fase da
denúncia não marcou presença,
e dada posse aos novos vereadores, cabendo a Sérgio Luiz de
Oliveira fazer o juramento em
nome dos demais.

Ratinho Junior assume compromissos
A última agenda de Ratinho
Junior nesta terça-feira (4), foi
com um grupo de mulheres de
Apucarana. No encontro, no
Clube 28 de Janeiro, o candidato
ao Governo do Estado apresentou propostas e reforçou o
desejo de colocar a mulher como
protagonista no governo. “Não
é possível admitir que ainda
exista qualquer desigualdade
entre homens e mulheres. No
nosso governo as oportunidades e direitos serão os mesmos
e a escolha para os cargos de
comando e liderança levarão em
consideração a capacidade técnica, independente do gênero”,
afirmou Ratinho Junior.
Sobre as políticas públicas
voltadas às mulheres, previstas
no Plano de Governo, Ratinho
Junior destacou o incentivo ao

Divulgação

Público feminino houve propostas de Ratinho em Apucarana
empreendedorismo feminino, que
será feito por meio de programas
para ?nanciamento de negócios
com tarifas diferenciadas. “Queremos dar condições para que
a mulher se torne empreende-

dora. Uma das nossas propostas
é criar uma linha de crédito na
Fomento Paraná para atender as
mulheres na consolidação e criação de pequenos empreendimentos”, explicou o candidato.

Reajuste prejudica consumidores
O reajuste na tabela de
preço mínimo para o frete rodoviário de cargas, definido pela
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vai
onerar ainda mais o setor produtivo e prejudicar toda a economia brasileira. “A tabela em
si já é um equívoco, visto que
é uma interferência indevida
do Estado na livre iniciativa e
na concorrência do mercado”,
afirma o presidente da Federação das Indústrias do Paraná
(Fiep), Edson Campagnolo.
“Com o reajuste, o impacto
nas planilhas de custos das
empresas será ainda maior e,

Pauliki se reúne com
Depen e traça metas
Divulgação

Representantes do Depen com Márcio Pauliki
O deputado estadual Marcio Pauliki, que é candidato a
deputado federal, se reuniu nesta
semana com representantes do
Departamento Penitenciário do
Paraná (Depen-PR) e discutiu
projetos e metas para melhorar a área de segurança pública
do Paraná. Durante o encontro
estavam presentes Luiz Francisco da Silveira, diretor da
Penitenciária de Ponta Grossa;
Bruno José Propst, diretor da
Unidade de Progressão; Jean
Fogaça, chefe da Cadeia Pública
Hildebrando de Souza e Sebastião César de Araújo, diretor da
Cadeia Pública.
Na reunião foi definido que
Pauliki, sendo eleito deputado
federal, irá trazer verbas para a
construção de uma nova unidade
penitenciária para Ponta Grossa
e apoiar projetos que melhorem
as condições de trabalho dos
agentes penitenciários, como a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC 372/17) que cria
as polícias penais federal, estaduais e distrital. A Constituição
não pode ser emendada durante
o estado de intervenção federal.
Já aprovada pelo Senado,
a PEC é uma reivindicação

em última instância, essa conta
vai sobrar para toda a população por meio do aumento dos
preços finais dos produtos”,
acrescenta.
Publicada nesta quarta-feira
(5) no Diário Oficial da União,
a decisão da ANTT determina
um reajuste médio de 5% nos
valores mínimos para o frete
rodoviário. De acordo com
levantamento da Confederação
Nacional da Indústria (CNI),
antes desse reajuste o setor
industrial já havia registrado,
em média, um aumento de 12%
em seus custos de transporte.
Para Campagnolo, a tabela
de frete mínimo precisa urgentemente ser revista. O presi-

dente da Fiep pede, inclusive,
celeridade ao Supremo Tribunal Federal (STF), a quem
cabe julgar três ações sobre
o tema. Em uma delas, a CNI
pede que a Lei 13.703/2018,
que que instituiu o tabelamento
do transporte de cargas após a
greve dos caminhoneiros, em
maio, seja declarada inconstitucional. “Muitas das reivindicações dos transportadores são
justas, mas o principal caminho
para que eles ampliem seus
ganhos é pelo reaquecimento
da economia, e não pela imposição de uma tabela de frete
que cria ainda mais dificuldades e aumento de custos para
as empresas”, diz.

dos trabalhadores penitenciários para que sua profissão seja
reconhecida e valorizada nos
mesmos moldes do que acontece com as demais carreiras
policiais. “Todos os projetos
de regulamentação da categoria
dos agentes penitenciários terão
meu apoio para melhorar a qualidade de trabalho desses servidores que são essenciais para a
segurança da sociedade”, afirma
Pauliki.
Além disso, durante e reunião
foram destacados os recursos
destinados pelo deputado para
a área de segurança de Ponta
Grossa, como as emendas para a
melhoria dos serviços da Cadeia
Pública e a instituição do Serviço
de Operações Especiais (SOE),
grupo de elite do Departamento
Penitenciário (Depen) que atua
como primeiro interventor em
situações de crise no sistema prisional.
“Os recursos destinados
por Pauliki melhoraram muito
a segurança dentro do Hildebrando e o SOE é fundamental
para que a segurança de toda
a sociedade. Foram conquistas
muito importantes para Ponta
Grossa e região”, afirma Propst.

PROPOSIÇÕES

Ofícios requerem soluções
para setor industrial e rural
Da Assessoria

TABELA DE FRETE

Da Assessoria

SEGURANÇA PÚBLICA

Piraí do Sul - Indústria,
infraestrutura e agricultura. Estes
foram os assuntos que pautaram
os dois ofícios formulados pela
Câmara Municipal nesta semana.
As proposições foram lidas
durante o pequeno expediente
da 23ª sessão ordinária.
Em um dos ofícios (211/2018),
o vereador Luciano Solek cobrou
informações do Executivo sobre a
prestação de serviços de infraestrutura ao setor industrial de Piraí do
Sul. O documento alega que muitas
empresas têm enfrentado dificuldades - mesmo com o pagamento
de taxas - pela falta de operação
da Prefeitura na manutenção de
estradas, acessos, na remoção de
entulhos e nos demais serviços com
maquinários.
O ofício cobra ações do Exe-

cutivo para minimizar estes problemas. O texto sugere a criação de
um programa industrial do município de incentivo à produção, com
serviços de terraplanagem, transporte de terra e etc. A propositura
será entregue ao prefeito José Carlos Sandrini nesta semana.
Construção de Ponte
A outra matéria apresentada
(ofício nº 212/2018), de iniciativa do vereador Carlinhos Tropeiro, busca recursos para o setor
rural. A proposta procura angariar recursos do Governo Estadual para a construção de uma
ponte no Bairro Piraí Mirim. O
objetivo é buscar alternativas para
facilitar o tráfego de veículos e o
escoamento das produções agrícolas. A requisição da Câmara
será protocolada na Assembleia
Legislativa do Paraná (Alep).

PROJETOS

Em debate a integração
entre bairro e centro
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Prefeitura
de Piraí do Sul enviou aos vereadores proposta de alteração na lei
municipal nº. 2164/2016, que
trata da abertura do acesso
entre a Colina Santa Marcelina e a Avenida Manoel Ribas.
Entregue aos vereadores na sessão plenária desta semana, a
partir da matéria, o Executivo
pretende modificar dispositivos

na legislação para concretizar
a permuta dos imóveis. Com a
mudança, segundo a Prefeitura,
será possível iniciar os processos
de liberação ambiental e fazer
a interligação entre o bairro e
a região central da cidade.
A abertura da passagem
foi aprovada pelo Legislativo em
2016 e é muito aguardada pela
população. A nova rua vem para
facilitar o tráfego de veículos e o
deslocamento dos moradores.
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PESQUISA RADAR/ADI

Ratinho Junior lidera nova pesquisa
Números
mostram que
Ratinho Junior
venceria no
primeiro turno

anos ou mais, de todas as regiões do estado, entre os dias 30
de agosto e 03 de setembro de
2018. A margem de erro é de
2,6 pontos percentuais para
mais ou para menos. O nível

NA TERÇA-FEIRA

Ibope/RPC confirma
pesquisa Radar/ADI

Da Redação
Pesquisa Radar, encomendada pela ADI-PR (Associação dos Jornais Diários
do Interior Paraná) para o
governo estadual, mostra Ratinho Junior(PSD) com 40,4%
das intenções de voto. Cida
Borghetti (PP) aparece em
segundo lugar com 15,5% dos
votos, seguida por João Arruda
(MDB), com 5,1% e Dr. Rosinha (PT), com 1,3%.
Se a eleição fosse hoje,
Ratinho Junior garantiria a vitória no primeiro turno, com 58%
das intenções de votos válidos.
A pesquisa estimulada,
contratada pela ADI – Asso-

ciação dos Jornais Diários do
Interior do Paraná, foi regis-

trada no TRE pela Radar
Inteligência – Eireli ME, com

o número PR-01900/2018, e
ouviu 1494 eleitores, com 16

REQUIÃO LIDERA, SEGUIDO POR RICHA, FLÁVIO ARNS E CANZIANI

Radar divulga pesquisa para o Senado
Da Redação
Nas intenções de votos para
o Senado Federal, a pesquisa
Radar, encomendada pela ADI-PR (Associação dos Jornais
Diários do Interior Paraná) e
divulgada também nesta quarta-feira (5), apresentou os números, com a totalização do 1º e 2º
voto.
Nessa avaliação o candidato
Roberto Requião aparece na primeira colocação com 36,8%,
seguido de Beto Richa, com
29,5%; Flávio Arns, com 15,1%;
Alex Canziani, 9,9% e Professor
Oriovisto, 3,9%. Os demais candidatos não ultrapassam os 3% da
preferência do eleitor.
Há praticamente um mês das
eleições, a pesquisa mostrou que
62,4% não sabe em quem vai
votar, ou não opinou. Outro dado
a considerar é que 27% manifestaram a intenção de votar em
branco, ou anular.
A pesquisa, registrada no TRE
com o número PR-01900/2018,

Da Assessoria

Tibagi será uma das oito cidades paranaenses que participarão
do Dia Mundial da Limpeza, no
próximo dia 15. A ação acontece
em todo o mundo e busca unir a
mobilização de voluntários para a
limpeza da cidade.
Em Tibagi, a ação será realizada pela Secretaria de Meio
Ambiente (SEMA), em parceria com o Grupo de Escoteiros
Machadinho.
O coordenador do Dia Mundial
da Limpeza em Tibagi e coordenador do grupo de Escoteiro, Leandro Assunção, conta que todos os
anos os escoteiros do Brasil realizam um mutirão de ação comunitária. "Dentro das sugestões de
atividades, estava o Lets do It e
decidimos participar", falou.
O objetivo é limpar as margem da ladeira da Nha Cota até o
Recanto da Prainha e a antiga Piscina Pública. As margens direita e
esquerda do Rio Tibagi também
serão alvos da limpeza.
Participarão das atividades 30
escoteiros e mais voluntários da
comunidade. Para quem deseja
ser voluntário, deve comparecer no
dia. Os horários e locais de encontro serão divulgados em breve.

A pesquisa Radar/ADI foi
o segundo levantamento divulgado nesta semana sobre a
intenção de voto do eleitor
no Paraná. Nesta terça-feira
(4), a da RPCTV apresentou
pesquisa estimulada Ibope,
encomendada pela emissora.
Os números do Ibope mostram Ratinho Junior(PSD) com
42% das intenções de voto, um
crescimento de nove pontos
com relação ao levantamento
anterior. Em segundo lugar
aparece Cida Borguethi (PP)
13%, seguida por João Arruda
(MDB), com 6% e Dr. Rosinha

(PT), com 4%.
A pesquisa, registrada
no TRE com o número
04985/2018 e no TSE com
o número BR-01988/2018 ,
ouviu 1204 eleitores, com 16
anos ou mais, de todas as regiões do estado entre os dias 1º
e 4 de setembro. A margem de
erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
O nível de confiança utilizado
é de 95%. Isso quer dizer que
há uma probabilidade de 95%
de os resultados retratarem o
atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

CAMPEONATOS DA REGIÃO

Equipe de Carambeí
conquista duas vitórias
Divulgação

Final de semana com saldo positivo
Da Assessoria

ouviu 1494 eleitores, com 16
anos ou mais, de todas as regiões do estado entre os dias 30
de agosto e 3 de setembro de

2018. A margem de erro é de 2.6
pontos percentuais para mais ou
para menos. O nível de confiança
utilizado é de 95,5%. Isso quer

dizer que há uma probabilidade
de 95,5% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral,
considerando a margem de erro.

NA ARGENTINA

NESSE DIA 15

Tibagi participa
do Dia Mundial
da Limpeza

de confiança utilizado é de
95,5%. Isso quer dizer que há
uma probabilidade de 95,5%
de os resultados retratarem o
atual momento eleitoral, considerando a margem de erro.

Caramuru Vôlei fará pré-temporada
Da Assessoria
Os objetivos da temporada
18/19 do Caramuru Vôlei farão
com que o grupo viaje em busca
de novos desafios. Na próxima
semana, após o jogo pela séria
A do Campeonato Paranaense,
que acontece em Foz do Iguaçu,
contra a equipe do Foz/Pousada
Cataratas, o elenco parte para
a Argentina. O grupo ficará no
país até o dia 18 de setembro
para uma sequência de jogos-treino. Pela primeira vez na sua
história, o Caramuru fará uma
pré-temporada fora do Brasil.
A passagem será pelas cidades

de San Juan e Jachal, onde o
Caramuru jogará quatro partidas contra a equipe do UPCN.
Segundo o gestor de Marketing
do clube, Odilon Zimmermann,
a viagem é resultado de muito
esforço e trabalho, por acreditar
na importância da experiência.
“Continuamos na busca de patrocínio para fechar as despesas que
teremos nessa temporada, mas
ainda assim percebemos essa
viagem como uma oportunidade
de crescimento e união dos atletas”, destaca.
Mas antes, o elenco do Tigre
precisa estar preparado para
manter a liderança no Parana-

ense. Depois de uma derrota em
uma partida acirrada contra o
Copel Telecom/Maringá Vôlei e
uma vitória sobre o AMVP/Unifama/Maringá é hora de ajustar
os erros e focar nas potencialidades. O técnico Fábio Sampaio
destaca que as partidas disputadas em Maringá serviram para
experimentar algumas composições de grupo e analisar os
resultados. “Seguimos com foco
e muito trabalho, principalmente
porque estabelecemos metas
audaciosas para essa temporada”. Sampaio refere-se aos
playoffs da Superliga, que iniciará em outubro.

NOS PRÓXIMOS DIAS

Três ruas recebem recapeamento
Da Assessoria
Palmeira - Mais uma obra de
melhoria das vias da cidade está
sendo realizada pela Prefeitura
Municipal. Com parceria e recursos do Gorverno Federal, através
do Plano de Apoio Ao Desenvolvimento dos Municípios – PAM,
por meio dos programas Fomento
Paraná e Paraná Cidade, as
melhorias no bairro da Vila Mili-

tar, que dá acesso a Vila Maier,
estão sendo realizadas.
Ao todo serão investidos
mais de R$ 653 mil na obra
que contempla as ruas Moises
Marcondes de Sá, Luis Capraro
e o final da XV de Novembro.
Somando juntas, um total de
10.303 metros quadrados de
pavimentação.
Com as obras já sendo realizadas, as vias estão em fase de

escarificação, ou seja, sendo retirado do asfalto antigo, e iniciando
o preparo para colocação do novo
material. As ruas que ainda não
possuíam asfalto, estãoe passando pelo processo de drenagem
e preparação para o recebimento
do material asfáltico.
Dentro de tempo programado para execução das etapas,
a obra deve se estender pelos
próximos dias.

Carambeí - O time de
futebol de campo carambeiense disputou o Campeonato Amador de Futebol de
Ponta Grossa e da AMCG,
fazendo um total de seis
gols no final de semana.
A equipe de futebol de
campo de Carambeí trouxe,
neste último domingo (2),
duas vitórias para casa. A
primeira disputa ocorreu no
período da manhã pelo Campeonato Amador de Futebol
de Ponta Grossa, contra o
Ronda Esporte Clube, time
de Ponta Grossa. A partida
encerrou com o placar de 2 a
1 para o time carambeiense,
garantindo a primeira conquista do dia.
O segundo confronto
iniciou à tarde no Campo
da Batavo, contra o time
de Curiúva na disputa da
segunda rodada do Campeonato AMCG. A equipe de
Carambeí levou vantagem
contra o adversário, termi-

nando a partida com o placar em 4 a 2 para os donos
da casa.
Na avaliação do técnico
da secretaria Municipal de
Esportes, Carlos Besten,
o time se recuperou nesta
nova rodada dos campeonatos e está contente com o
resultado. “Após virmos de
um empate e uma derrota,
é muito gratificante ver o
time crescer cada vez mais,
trazendo resultados positivos. Espero que o ritmo de
jogo continue e que tenhamos ainda mais vitórias para
a cidade de Carambeí”,
afirma.
Nas próximas rodadas,
o grupo de Carambeí entra
em campo no domingo (9),
enfrentando o Parque do
Café, pelo Campeonato
Amador de Futebol de Ponta
Grossa, às 10hs no Campo
da Batavo. Já a disputa pelo
Campeonato AMCG será
contra o time de Ortigueira,
na cidade dos adversários,
às 15h30.

CMEIS DE PALMEIRA

Secretaria de Educação
recebe pré-cadastro
Da Assessoria
Palmeira - Já pode ser efetuado o cadastro de crianças
para as creches. Os documentos necessários, como cópia da
certidão de nascimento, RG e
CPF, comprovante de endereço,
comprovante de pagamento de
aluguel ou financiamento imobiliário, comprovante de trabalho
dos pais (com valor de renda)
devem ser levados até a Secretaria Municipal de Educação.
Aqueles que já realizaram o

cadastro e apresentaram a documentação, não precisam efetuar
novamente, basta conferir a lista
de espera disponível no link:
http://www.palmeira.pr.gov.br/
lista-de-espera-cmeis.
Para as crianças que irão
completar quatros anos até
31/03/2019, o prazo do cadastro segue até o dia 25 de outubro, e também deve ser realizado
na Secretaria Municipal de Educação, apresentando xerox da
certidão de nascimento e comprovante de endereço.
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IDEB: ENTRE OS MUNICÍPIOS DOS CAMPOS GERAIS

Rede municipal alcança maior índice
Divulgação

Resultado
supera índice
projetado
para 2021

IDEB 2017

Palmeira alcança média 6,1
Da Assessoria

Da Assessoria
Castro alcançou o maior
índice do IDEB (Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica) da região dos municípios que compõem a Associação dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG), obtendo 6,8
pontos na avaliação para os
alunos do quinto ano do Ensino
Fundamental (realizada em
2017) e superando o de 2015
que foi de 6,1. A divulgação foi
feita na segunda-feira (3) pelo
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anisio
Teixeira (INEP).
Esse resultado supera o
índice projetado pelo Ministério
da Educação para 2021 que é
de 6,5. Em dez anos, o município aumentou gradativamente
os índices, saindo de 4,9 em
2007 para 6,8 em 2017.
A Secretária Municipal de
Educação, Rejane de Paula
Nocera, destacou que os avanços nos índices do IDEB se
devem ao engajamento das
equipes de funcionários, pais,
professores e alunos das escolas em um trabalho contínuo
para melhorar os resultados
focado em metas. "Isso é fruto
de um envolvimento maior de

“

Em dez anos, o município aumentou gradativamente os índices

Isso é fruto de
um envolvimento
maior de nossos
professores que
conhecem o
sistema de
avaliação,
utilizam essa
ferramenta e
ainda pelo
acompanhamento
pedagógico feito
nas escolas

nossos professores que conhecem o sistema de avaliação,
utilizam essa ferramenta e ainda
pelo acompanhamento pedagógico feito nas escolas", disse.
Para a secretária é possível
constatar o desenvolvimento da
aprendizagem dos alunos, pelo
planejamento realizado pelos
professores que atendem as
reais necessidades dos alunos.
Ela destaca ainda a parceria
com outras secretarias municipais. "É um orgulho para todos
nós e para essa gestão pública.
Estamos colhendo os frutos de
um trabalho realizado ao longo
de todos esses anos", disse.
O prefeito Moacyr Fadel
Junior disse que é uma alegria
ver o reconhecimento de todo o
empenho da equipe da educação para fazer um ensino cada
vez com mais qualidade. "Para-

CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL

Bom Negócio com inscrições abertas
Da Assessoria
Estão abertas as inscrições
para o curso de Gestão Empresarial do Programa Bom Negócio
Paraná. O curso é desenvolvido
pelo Núcleo de Apoio ao Empreendedorismo (NAE) da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), em parceria com a
Prefeitura Municipal de Castro,
por meio da Diretoria Municipal
de Indústria, Comércio, Turismo
e Cultura.
Destinado
para
micro,
pequenos, médios empresários
e microempreendedores individuais (MEI), formalizados ou
não, e comunidade em geral, o
curso quer promover o desen-

volvimento econômico local e
regional, através da capacitação, consultoria e acompanhamento do micro, pequeno,
médio empresários, além dos
empreendedores informais para
fortalecer as iniciativas que possam resultar na sustentabilidade
das empresas e na geração de
novos negócios.
O curso é composto pelos
módulos de Gestão de Negócios, Gestão Comercial, Gestão
de Pessoas, Gestão Financeira e
Gestão Estratégica.
Os interessados podem se
inscrever gratuitamente na sede
da Diretoria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura de Castro, na antiga Estação

Ferroviária, pelos telefones (42)
2122-5089 ou 2122-5090.
São oferecidas 50 vagas.
O início das aulas está previsto para 17 de setembro, em
local a ser definido, com aulas
das 19 às 22 horas, de segunda
a sexta-feira. A carga horária é
de 66 horas e os participantes
recebem material de apoio e
certificado pela UEPG.
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura
de Castro, Guto Beck, destaca
que o curso é uma oportunidade
para que os empreendedores
aprendam mais sobre gestão "A
capacitação é importante para
gerir e alavancar os negócios",
disse.

SANTO ANDRÉ NOS SEUS 26,8 KM

Estrada terá mais de 250 cacimbas
Divulgação

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

'Cacimbas' já estão sendo construídas
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.
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.

béns aos nossos professores,
diretores, equipe pedagógica
e todos os que colaboram para
fazer da nossa educação, uma
educação de excelência que
prepara nossos alunos para o
futuro", finalizou.
IDEB
O Ideb é obtido pelas notas
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb)
e pela taxa média de aprovação
percentual. Ele avalia a qualidade do ensino do país com
base em dados sobre aprovação e desempenho escolar obtidos por meio de avaliações do
Ministério da Educação (MEC).
Desde a criação do indicador,
foram estabelecidas metas que
devem ser atingidas a cada dois
anos por escolas, prefeituras e
governos estaduais.

A Rede Municipal de Ensino
de Palmeira atingiu nota média de
6,1 no Índice de Desenvolvimento
da Educação Básica (Ideb), referente a 2017. A nota observada
é a mesma que foi projetada para
o ano, desta forma, o município
manteve o ritmo de crescimento
previsto para o período.
O índice é medido desde 2005,
ano em que Palmeira apresentou
nota 4,5, após isso o município
entrou em ritmo de crescimento
com nota 4,9 em 2007 e 5,3 em
2009, contudo, em 2011 Palmeira
apresentou uma queda significativa
com nota 5,0 (0,3 pontos abaixo da
meta), mas o ritmo de crescimento
retornou em 2013 com nota 5,9
(0,3 acima da meta) e novamente
5,9 em 2015 (dentro da meta).
Com isso, de 2015 para 2017 a
o ensino municipal teve crescimento
de 0,2 pontos no Ideb.

Para a secretária de Educação, Carla Marcondes de Albuquerque, o índice foi resultado de
um trabalho intenso na formação
de professores, adaptação de
conteúdos e também monitoramento por parte da Secretaria
de Educação. “Além disso, houve
empenho da comunidade escolar
e dos pais que têm acompanhamo
mais de perto o desempenho dos
filhos”, comentou a secretária.
A expectativa da secretária é
de que o Ideb de Palmeira continue em ritmo forte de crescimento. “Neste ano instauramos
um processo de avaliação externa
chamado ‘Avaliar Mais’, para
detectar os pontos que precisam
ser melhorados em cada turma.
Desta forma, cada professor tem
uma leitura por aluno e por turma,
podendo modificar as estratégias
conforme as avaliações, o que
deve resultar em melhores índices
no futuro”, destacou Carla.

FRUTO DE INVESTIMENTOS

Tibagi atinge média de 5,6
Da Assessoria
O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP)
divulgou nesta segunda-feira
(03) os números do Índice de
Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) 2017. Tibagi
conseguiu conquistar a meta prevista de 5,6.

Segundo a Secretária de
Educação e Cultura, Ana Elis
Gomes, o resultado é fruto dos
investimentos da Secretaria em
formação pedagógica. "Estamos
investindo cada vez mais na formação de nossas professoras,
para que elas possam oferecer
a melhor educação para nossos
alunos", disse.

Classificados a partir de R$ 2

BARRACÃO
PRÉ MOLDADO USADO
Vendo, preço ótimo, um galpão de
100 m² por R$ 9.000,00 e um galpão de 120 m² R$ 11.000,00. Em
ótimo estado. Fone (41) 996489160.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
GRANFINALE SISTEMAS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ nº.
04.703.272/0001-09, torna público que REQUEREU do Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, a renovação da Licença de Operação nº.
100173-R1, protocolo nº. 13.375.341-9, valida até 22/12/2018, para o
empreendimento de Fabricação de Maquinas e Equipamentos de Uso
Geral, no endereço Rodovia PR-151, km-290,700 mts, Bairro Bom
Sucesso, Castro – Paraná.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
Castrolanda Cooperativa Agroindustrial Ltda torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Operação para Suinocultura instalada na
PR 151, km 248, mais 4 km, S/N, Fazenda Santo André, Pirai do Sul, Pr.

RESUMO DE NOVELAS

ORGULHO E PAIXÃO
Quinta-Feira (06/09)
Darcy aprova o romance entre
Charlotte e Olegário. Ernesto
procura Ema, que duvida de
que o marido aprove sua ascensão profissional. Nicoletta vai à
casa de Brandão e se reconcilia
com Luccino. Ernesto reclama
de Ema com Elisabeta, e Jane
encoraja a reconciliação. Julieta
aparece usando roupas coloridas
e surpreende a todos. Josephine
pede abrigo a Uirapuru. Rômulo
libera Darcy a voltar para casa.
Susana e Petúlia passam maus
bocados escondidas na Fazenda
Bittencourt. Ludmila e Ema ajudam Mariana a escolher um vestido de noiva. Susana e Petúlia
procuram Darcy e Elisabeta.

Escorpião: Mercúrio deixa
você mais sociável e anuncia uma
fase de boas parcerias. Não poupará
empenho para atingir seus objetivos.

Gêmeos: A manhã pode trazer
gastos inesperados. Se precisar de
ajuda, converse com alguém da família. No trabalho, vai ser fácil convencer as pessoas.

Sagitário: Você vai mostrar
mais criatividade e rapidez de raciocínio no trabalho. Também pode iniciar um curso muito vantajoso para
o seu progresso.

Câncer: Você pode ter algum
aborrecimento em casa pela manhã,
mas tudo será resolvido com uma
boa conversa.

Capricórnio: Você pode sentir
um interesse maior pelos estudos e
terá muita facilidade para aprender
coisas novas. Sexo quente.

Leão: Tenha ótimas ideias para
ganhar dinheiro. Evite bater de frente
com autoridades. No amor, você vai
dizer abertamente o que espera do
par, mas faça isso com carinho.

Aquário: Sua intuição está
acentuada e você terá uma capacidade incrível de pegar as coisas “no
ar”. Sociedade com parentes vai exigir mais jogo de cintura.

Virgem: A falta de grana pode
impedir você de realizar algum
desejo. Em vez de se chatear, use a
cabeça para encontrar soluções para
os problemas.

Peixes: O céu incentivará você
a cuidar melhor dos seus relacionamentos. No trabalho, fará questão
de agir em equipe e terá prazer em
colaborar com os outros.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
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SEGUNDO SOL
Quinta-Feira (06/09)
Remy exige dinheiro para
revelar a Luzia o paradeiro de
seu filho. Karola se surpreende
ao ver Remy de volta em seu
apartamento. Luzia adia sua
ida para Boiporã, contrariando
Beto. Nice vê Agenor boicotando sua comida no restaurante
e enfrenta o marido. Roberval convida Cacau para sair.
Luzia conta para Groa e Cacau
sobre a conversa que teve com
Remy. Ícaro insiste que o bebê
que Rosa está esperando é seu
filho. Roberval avisa a todos que
Severo agora é seu motorista.
Laureta aconselha Karola.

Touro: Enfrentar algum desentendimento no trabalho pela manhã,
mas pode resolver tudo numa boa se
apostar no diálogo e no bom humor.
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O TEMPO NÃO PARA
Quinta-Feira (06/09)
Samuca
tenta
acalmar
Betina. Cesária pede para
Marino vender uma de suas
joias. Vanda e Carmen se preocupam com o estado de Betina.
Coronela flagra Waleska e
Mateus aos beijos. Marino pede
ajuda a Carmen para vender a
joia de Cesária. Samuca sugere
que Betina se afaste da Samvita.
Elmo beija Miss Celine. Marocas se aconselha com Agustina.
Nico e Kiki veem Miss Celine
deixando o quarto de Elmo.
Samuca avisa a Betina que ela só
poderá voltar à empresa depois

de procurar um médico. Nico e
Kiki chantageiam Elmo. Betina
convida as irmãs de Marocas
para tomar sorvete.

Libra: Você vai investir toda
energia em seus projetos. Mas
observe bem o que acontece à sua
volta e siga sua intuição para não
cair em armadilhas.

GA

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Quinta-Feira (06/09)
Maria Alice revela a Alex que
Armando a humilhou e Rosália ouve. Todos voltam para a
escola. Hugo provoca Dandara.
Marcelo repreende Michael por
estar de salto alto no colégio.
Márcio comenta com Rafael que
se sente excluído entre os colegas da escola. Todos discutem
sobre a proibição de Marcelo
em relação a Michael. Verena
desabafa com as amigas sobre
Álvaro. Érico confronta Brigitte
em sala de aula. Dandara pede
que Marcelo se explique sobre
a proibição. Paulo comenta com
Marli que precisa conversar com
Alex e Flora sobre o relacionamento dos dois. Marcelo emite
uma circular proibindo o uso de
sapatos com salto no Sapiência.
Flora e Alex flagram Paulo beijando Marli. Gabriela questiona
a atitude de Marcelo.

Áries: Assunto de família vai
exigir atenção no início do dia. No
trabalho, terá facilidade para negociar e fazer acordos. Evite gastos
desnecessários.
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SÚMULA DE RECEBIMENTO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO
GRANFINALE SISTEMAS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ nº.
04.703.272/0001-09, torna público que RECEBEU do Instituto
Ambiental do Paraná - IAP, a Licença de Operação nº. 100173-R1,
protocolo nº. 13.375.341-9, valida até 22/12/2018, para o empreendimento de Fabricação de Máquinas e Equipamentos de Uso Geral,
no endereço Rodovia PR-151, km-290,700 mts., Bairro Bom Sucesso,
Castro – Paraná.
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ALUGA-SE
APARTAMENTOS
2 apartamentos. Por mês. Incluso
roupa lavada. Endereço: Cipriano
Marques de Souza, 44. Telefone:
(42) 3232-4388.
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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.

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.

PE

ALUGA-SE QUITINETE
Uma quitinete no centro. Telefone:
(42) 99959-3161. emmanuelf@
hotmail.com

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.

VENDE-SE CHEVROLET SPIN
Excelente, 2013. Cor branca, completa. Valor: R$ 35.000,00. Telefone: (42) 99938-6091.
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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.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.

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.

(42) 3232-5148

3/doc — oar. 4/reno. 7/garfado. 13/games de terror.
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EM CASTRO

Foragido reage e termina baleado
Divulgação

Suspeito era
procurado
pela Justiça de
Castro e PG
Da Redação
Na quarta-feira (4), a polícia militar de Castro acabou
prendendo um rapaz de 33
anos, por tentativa de fuga e
porte ilegal de arma. O suspeito ainda era procurado
pela Justiça pelo crime de
tráfico de drogas e ainda pelo
roubo a uma panificadora.
Policiais militares que
faziam patrulhamento de
rotina na vila Rosário, por
volta das 21h20, avistaram
um veículo que trafegava pela
rua Luís Biassio. No interior
do veículo, estavam três pes-

Arma usada por um dos detidos

soas. O condutor do veículo,
ao avistar a viatura policial,
acelerou o automóvel. De
imediato a polícia acionou a
sirene e tentou fazer a abordagem. Mesmo perseguido,
o condutor ainda fugiu por
algumas quadras do bairro,
mas logo foi cercado. Um
dos ocupantes do carro tentou empreender fuga pela
janela do veículo, mas acabou
sofrendo uma queda. Mesmo
no chão, o rapaz teria sacado
de uma arma e apontado para
a equipe policial, que diante
da ameaça, revidou e acabou acertando o suspeito.
Os policiais solicitaram apoio
do Corpo de Bombeiros e o
rapaz baleado foi socorrido e
encaminhado para a Unidade
de Pronto Atendimento-UPA,
de Castro, e posteriormente
transferido, sob escolta policial, para o Hospital Regional

NO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

Operação Independência
começou hoje para a PRF

de Ponta Grossa.
Já os outros dois ocupantes do mesmo veículo,
foram abordados, revistados
e liberados. O automóvel que
apresentava pendências administrativas, foi guinchado para
o pátio da polícia militar. A
arma recolhida junto ao suspeito, um Taurus calibre 32,
foi encaminhada para a delegacia de polícia civil.
Outros crimes
Ainda de acordo com o
boletim policial, o rapaz baleado na ocorrência fazia uso de
tornozeleira eletrõnica, mas
já havia retirado há algum
tempo. Ele também foi reconhecido como o autor de um
roubo a uma panificadora na
vila Santa Cruz, além de possuir mandado de prisão expedida pela Vara de Execuções,
de Ponta Grossa. Grossa.

NA VILA FARIAS

Civil prende mais um foragido
Divulgação

Divulgação

Movimento deve ser intenso no fim da tarde de quinta
Da Assessoria*
Polícia Rodoviária Federal
(PRF) deu início à zero hora
desta quinta-feira (6) à Operação Independência em todo o
país. Entre os focos da fiscalização das equipes da PRF estão o
controle de velocidade, as ultrapassagens proibidas e a embriaguez ao volante.
O transporte de crianças e o
trânsito de motocicletas também
serão alvo de fiscalizações específicas da PRF durante os quatro
dias da operação, que termina às
23h59 de domingo (9). Durante
o feriado prolongado, a previsão é de que o fluxo de veículos
aumente, em média, 40% em
relação aos dias normais.
O pico de movimento na
saída para o feriado deve se concentrar entre o fim da tarde e início da noite de quinta-feira (6)
e na manhã de sexta. O retorno
deve ter um fluxo maior de veículos durante a tarde e noite de
domingo.

No ano passado a
operação registrou
sete mortes
Na mesma operação do ano
passado, que teve um dia a
mais de duração, a PRF registrou sete mortes, 145 feridos e
131 acidentes no Paraná.
Cinco dessas sete mortes
registradas ocorreram no período do noturno. Desatenção e
ultrapassagem indevida foram
as causas dos acidentes fatais.
Quatro pessoas morreram em
colisões transversais, durante
manobras de retorno malsucedidas. A Polícia Rodoviária
Federal fiscaliza quase 4 mil qui-

lômetros de rodovias no estado.
O balanço de acidentes
registrados durante a Operação Independência deste ano
será divulgado na manhã de
segunda-feira (10).
Orientações para
uma viagem segura
Respeitar os limites de
velocidade, manter distância
de segurança em relação aos
demais veículos, ultrapassar
apenas quando houver plenas
condições de segurança e não
desviar a atenção do trânsito.
Estas são algumas das principais orientações da Polícia
Rodoviária Federal para reduzir
o risco de acidentes.
A PRF também orienta os
usuários de rodovias, mesmo
antes de viagens curtas, a fazer
uma revisão preventiva do veículo, o que inclui a checagem
dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e do
radiador, entre outros itens.
Também é fundamental planejar a viagem, buscando evitar,
na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado
ou com sono aumenta o risco
de o motorista cometer erros.
A cada três ou quatro horas de
viagem, é recomendável uma
pausa para descanso ou revezar
a direção do veículo.
Eventuais paradas no acostamento devem ser feitas apenas em caso de emergência,
com pisca-alerta ligado e triângulo a pelo menos 30 metros
do veículo. O uso do cinto de
segurança e da cadeirinha para
crianças é imprescindível –esses
equipamentos podem fazer a
diferença em caso de acidente.
* Informações Polícia
Rodoviária Federal

Em novo trabalho de
investigação da polícia civil de
Castro, mais um foragido da
Justiça foi localizado e preso
esta semana.
Na madrugada de terça-feira (4), depois de permanecerem em campana em
diversos pontos da cidade, os

investigadores lograram êxito
e descobriram, por volta de
8h30, C.C, de 36 anos, que
possuia mandado de prisão
expedido pela Comarca de
Castro, pelos crimes de furto,
roubo e receptação. O rapaz
foi encontrado no bairro de
Vila Farias.
Diante dessa situação,
acabou recebendo voz de pri-

são. De acordo com o boletim,
ele estaria pronto para viajar
com seu caminhão. Em cumprimento ao mandado, C.C,
foi preso e encaminhado para
a Cadeia Pública de Castro,
onde passa a aguardar por
sua transferência para o Sistema Penitenciário de Ponta
Grossa, onde deverá cumprir
pena.

EM JAGUARIAÍVA

Adolescente vai embriagado à escola
Da Redação
Jaguariaíva - Um caso que
mereceu o comparecimento do
Conselho Tutelar, da polícia
militar e da presença dos pais,
foi registrado em um colégio de
Jaguariaíva nessa segunda-feira
(2).

Conforme o registro policial, um menor de 12 anos teria
chego a escola onde estuda em
visível estado de embriaguês e
se apresentava bastante agressivo. Policiais militares foram
acionados para proteger a integridade dos professores e do
próprio adolescente.

Junto a conselheiros tutelares, o menor foi então encaminhado para atendimento médico
no hospital da cidade. Os pais
do adolescente também compareceram.
A polícia não divulgou como
o menor teve acesso a bebida
alcóolica.

NA VILA RIO BRANCO

Colisão fere dois em cruzamento
Da Redação
Acidente de trânsito registrado em Castro, por volta
de 11h50, movimentou uma
equipe do Corpo do Bombeiros e uma viatura do Samu. A
ocorrência envolveu uma motocicleta e um automóvel, com
duas pessoas ficando feridas.
O fato foi registrado no
cruzamento entre as ruas José
Waldemar Iuschsh e Antenor Telles, próximo ao posto
Borsatto, na vila Rio Branco.
Conforme informações colhi-

PM prende
dupla de ladrões
Da Redação
Carambeí - Dois rapazes, de
22 e 36 anos, foram presos em
Carambeí, suspeitos de roubo
de um carro na região central. O
crime ocorrido no fim da tarde de
segunda-feira (3), foi registrado
por câmeras de segurança de
uma loja localizada na Avenida do
Ouro.
De acordo com as imagens
repassadas para a polícia civil de
Carambeí, é possível visualizar
que a vítima ao ser assaltada, sob
a ameaça de uma arma branca,
ainda tenta impedir que os ladrões
roubem o seu veículo. Usando de
violência, a dupla de assaltantes a
agride e ainda a joga no chão.
Na ação, ninguém aparece para
ajudar e os criminosos entram no
carro e fogem, seguindo em direção a rodovia PR-151.
Forças policiais foram acionadas logo após o roubo e ainda no
caminho a dupla foi interceptada
por viaturas da polícia militar de
Carambeí, e mesmo perseguidos,
ainda tentaram empreender fuga.
Cercados, descerram do veículo
e escaparam por um matagal
na redondeza. Entretanto, logo
foram cercados e recapturados.
Eles ainda teriam tentado resistir
a prisão, mas acabaram algemados e posteriormente reconhecidos. Com a dupla, a polícia
ainda encontrou duas facas utilizadas para praticar o assalto,
uma quantia não especificada em
dinheiro e uma jaqueta, além do
carro da vítima.
Todos os objetos apreendidos
e a dupla, foram encaminhados
para a delegacia. A dupla agora
é investigada na participação de
outros crimes.

NO BAIRRO NEVES

Mais um vai para atrás das grades
Da Redação

NA AVENIDA DO OURO

das junto ao Corpo de Bombeiros, um dos veículos teria
invadido a preferencial. A
pessoa que conduzia a moto,
teve ferimentos generalizados
na perna esquerda e depois de
imobilizada por socorristas do
Corpo de Bombeiros, foi encaminhada para atendimento na
Unidade de Pronto Atendimento-UPA.
Já a outra vítima, depois de
receber os primeiros socorros no local, também acabou
sendo conduzida ao UPA de
Castro.

Divulgação

Colisão com motociclista
em cruzamento faz vítimas

Funcionário tem
queimadura
em incêndio
Da Redação
Ponta Grossa - Na quarta-feira (5), funcionário de uma
empresa de Ponta Grossa, localizada no bairro Neves, teve queimaduras ao tentar controlar um
incêndio no local.
Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionados, mas
antes mesmo da chegada da
Corporação, funcionários do
prédio onde funciona uma casa
de defumação de carnes, já havia
controlado as chamas.
Mesmo assim, o Corpo de
Bombeiros trabalhou no serviço
de rescaldo. Já o funcionário
ferido, precisou ser removido,
com ferimentos considerados leve,
para o Pronto Socorro Municipal.

EM CRUZAMENTO

Acidente fere
motoqueiro em
Ponta Grossa
Na terça-feira (4), o Corpo
de Bombeiros de Ponta Grossa
foi acionado para prestar socorro
a um acidente registrado no
bairro Contorno e que envolveu
uma motocicleta e um veículo. O
rapaz de 19 anos que pilotava
a moto, teve ferimentos generalizados e foi encaminhado para
atendimento no Pronto Socorro
Municipal.
De acordo com o boletim
policial, a colisão foi registrada
no cruzamento entre as ruas
Ênio Doná e Valmir José Alves.
Um dos veículos teria invadido a
preferencial.
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Divulgação

Divulgação

A fofíssima
Manoella
Wisnievski
completa dois
anos nesse
sábado (8),
para alegria
dos pais
Dayane e
Mateus.Feliz
aniversário,
princesa!

Hoje Eli Iarochinski completa 50 anos. Dizem que uma
vida boa é aquela cercada de amor, por isso, tenho
certeza que sua vida até aqui foi ótima. Parabéns
por essa data tão especial!
Divulgação

Ênfase para o
casal Janete van
der Vinne e Popke
Ferdinand Van Der
Vinne, presidente
da Sicredi
Campos Gerais

A baby Isis,
ainda não nasceu,
mas o seu nome
já está escolhido.
Tenho certeza
de que você vai
adorar. E, já te digo
agora, o amor que
a mamãe Kathleen
Pedroso e o papai
André Kowata tem
por você é infinito

Newmara

Divulgação

A Clínica
Veterinária
Hond en Kat, em
comemoração
aos seus quatro
anos, reinaugurou
em novo
espaço. Na foto
as doutoras
Ana Paula
Contente e
Márcia,
veterinárias
responsáveis pela
clínica. Sucesso!

Divulgação

Divulgação

Newmara Martins de Oliveira, bonita, e
talentosa universitária do curso de Engenharia Civil,
da UEPG. Neste dia 07, ela receberá uma
verdadeira chuva de cumprimentos pela
passagem de seu aniversário. Parabéns!

07/09

Paulo Magalhães
Eduardo Bomfim Alves

08/09

Fernanda C.Luz
Luiz Carlos Taques Ribeiro
(Tibagi)
Neiva da Luz Miranda Bacila
Simone Kremer
Adriano Rodrigues

09/09

Belkis Bemben Podolak
Izabel Cunningham

Evandro C. Sprenger
Eraldo Constanski
Fabiano Schendroski Baptista
Gerson Carvalhal Santos
Karen Kupper
Leo Nissola
Lorena Mikoski
Silvana da Silva

10/09

Isabel Barros Kuster
Maria Roccio do Prado Mara
Gessika Fries Mantovani
Jeovana Aparecida Mokfian
Matheus Augusto
Serrano Marfil
Rafaella Carneiro Silva

