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OPERÁRIO X CUIBÁ

Ingressos para a
decisão da Série C
já estão à venda

40ª Efapi tem
programação
divulgada
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Carros-fortes são
alvos de ladrões
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Richa é preso pelo Gaeco

Divulgação

O Ministério Público Federal informou
nesta terça-feira (11), que grampos telefônicos apontaram que o ex-chefe de
gabinete Deonilson Roldo, do ex-governador do Paraná Beto Richa (PSDB),
está atualmente coordenando de forma
oculta a campanha do tucano. Beto Richa
e seu aliado são alvos de duas operações:
uma do Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado (Gaeco),
do Ministério Público do Paraná, e outra
da Operação Lava Jato, do Ministério
Público Federal.
Beto Richa e Deonilson Roldo foram
presos pelo Gaeco, já o ex-governador
foi alvo de mandado de busca e apreenpágina 3
são da Lava Jato.

OPINIÃO

Sandro Alex
lança hoje
campanha
em Castro

EM SANTA FELICIDADE

EX-GOVERNADOR Beto Richa está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Curitiba
Divulgação / José Tramontin

PRÉ-TEMPORADA

Divulgação

Caramuru Vôlei já
está na Argentina

RESPINGOU
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Ratinho Jr.
reúne 4 mil
pessoas

Divulgação

Divulgação / Willian M. Carneiro
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NESSA SEMANA

Pauliki
percorre
14 cidades
Candidato a deputado federal, Marcio Pauliki (SD) está
percorrendo nesta semana 14
cidades de sua base política
para debater e divulgar suas
metas futuras para o mandato. Além disso, Pauliki presta
contas da sua gestão como
deputado estadual junto à popágina 3
pulação.

ACONTECEU

Divulgação / PM

Dois veículos Carros-Fortes são
alvo de tentativa de assalto nas cidades
de Imbaú e Palmeira. Na primeira
delas, sete assaltantes e cinco veículos teriam participado, no segundo assalto, 20 homens fortemente
armados com metralhadoras e fuzis
página 7
participaram do crime.

Após vencer o Bragantino-SP nos pênaltis, na tarde
deste domingo (9), o Operário
tem pela frente o Cuibá-MT,
nesse domingo (16), pela
final do Campeonato Brasileiro da Série C. Desde à
tarde de terça-feira (11), os
ingressos para esse primeiro
confronto, que acontece no
Germano Kruger, começavam
a ser vendidos a preços de R$
40 (meia-entrada), e R$ 80
página 4
(inteira).

O deputado federal Sandro Alex (PSD) lança nessa
quarta-feira (12) em Castro
a sua campanha à reeleição,
ao lado do também deputado, só que a estadual,
Plauto Miró Guimarães Filho
(DEM). São esperados nesse
encontro que acontece na
sede da Calpar, perto de cem
simpatizantes.
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PLAUTO se emociona

BOMBEIROS impressionam

Plauto recebe apoio de '7 de Setembro' reuniu
prefeitos do Paraná perto de 10 mil pessoas
O deputado Plauto Miró Guimarães Filho
foi recepcionado por dezenas de prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores em Ponta Grossa.
Num encontro caloroso para o debate de ideias
e o lançamento da sua campanha à reeleição,
muitos empresários e lideranças levaram o seu
página 3
apoio ao candidato.		

Cerca de dez mil pessoas prestigiaram o
Desfile da Independência na sexta-feira (7), na
Rua Coronel Vidal Martins de Oliveira. Cinco
mil pessoas de 45 instituições desfilaram. Um
dos pontos altos do desfile, foi a apresentação
dos bombeiros de Castro que mostraram corapágina 5
gem em plena avenida.		

Decretada prisão de
sogro de João Arruda
O empresário Joel Malucelli,
do Grupo J. Malucelli, está com
com prisão decretada. Ele é
sogro de João Arruda, candidato ao Governo do Paraná,

e principal apoiador da sua
candidatura. Também é primo
do candidato a vice-governador
de Cida Borghetti, Coronel
página 3
Malucelli.

PREVENÇÃO AO SUICÍDIO

'Setembro Amarelo'
com várias atividades
A Secretaria Municipal de
Saúde iniciou nesta segunda-feira (10), atividades da Campanha Setembro Amarelo, de
prevenção ao suicídio. A Praça
João Gualberto foi enfeitada
com balões amarelos e equipes
da saúde fizeram panfletagem
na praça e na Rua Dr. Jorge Xapágina 5
vier da Silva.
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BALÕES Amarelos
para chamar a atenção

CRIANÇA DE 2 ANOS MORRE AFOGADA EM CISTERNA, NO ARAPONGAS
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

QUE 11 DE SETEMBRO É ESSE?
Aqui não foram as torres que cairam, mas a prisão do ex-governador Beto Richa nessa data emblemática
- 11 de setembro - colocou por terra uma história política que até agora se via vitoriosa. Um ex-deputado de
dois mandatos, eleito prefeito de Curitiba, mais tarde governador do Paraná, e que se lançava para uma candidatura ao Senado Federal, como fez o seu pai José Richa. A sua prisão, a de sua esposa, e a de seu irmão,
decepciona não só o Paraná, como também mancha a imagem de um estado tido como exemplar lá fora. O
resultado de tudo isso está longe de acabar, mas com certeza a política, para eles, já teve um fim.
PRIMAVERA
Reggae as flores do universo
para que passam florecer quando a
primavera chegar..
Reggae-as com amor para que possam
nascer flores de esperança,em um mundo
onde só tem brotado maldade e
desconfiaça ..
Óh jardineiro dos céus não deixe as belas
flores padecerem,olhai atentamente para
cada uma delas e veja que ainda somos
capazes de mudar.Eu sei que pode
parecer loucura acreditar que a
essa altura do campeonato,tudo
pode melhorar.
Se para onde quer que eu olhe só
vejo destuição, dor, fome, inveja, solidão.
O que está acontecendo de errado
com a humanidade ?
Procurei bondade e encontrei interesse ..
Procurei amizade e encontrei falsidade ..
Busquei fazer a diferença, mas fui
chamada de louca ..
Tentei fazer as pessoas sorrirem e
reedescobrirem a alegia dentro
de si,porém acabei chorando sozinha ..
Sonhei com a paz, mas acordei com
o barulho das guerras e vi flores
mortas pelo chão.
Então as regguei as lindas flores mortas
com lagrimas de tristeza desilusão ...

PLAUTO SE LANÇA

O deputado Plauto Miró
(DEM) mostrou força no
lançamento de sua candidatura a deputado estadual, na
semana passada, em Ponta
Grossa. E mais, através
de sua experiência política,
reuniu grupos políticos que
até bem pouco tempo nem
à mesa se sentavam. Como
se estivesse em seu primeiro
mandato, o deputado chegou
a emocionar-se, fato raro
para um político com tanta
rodagem.
SANDRO ALEX TAMBÉM

Sandro Alex (PSD), que
já mostrou-se ser o deputado
também dos castrenses e com
o maior volume de investimentos na área da saúde no município, lança nessa quarta-feira
(12) sua campanha na cidade,
ao lado de Plauto Miró Guimarães Filho.
GATO E O RATO

Em um cenário onde dois
nomes polarizam as atenções
na corrida ao Palácio Iguaçu,
Ratinho Junior e Cida Borghetti travam um duelo em
que o gato (a) corre atrás

Nataliê Maia

Mais emoção ou mais razão
A cinco semanas do pleito,
nuvens pesadas continuam a empanar o cenário. Ainda não enxergamos os atores do palco no segundo
turno, mas dá para distinguir traços
que poderão influenciar a decisão
final do eleitor, a começar por duas
alavancas que mexem com o sistema
cognitivo: a razão e a emoção. A
emoção abriga a torrente de sentimentos das pessoas, como raiva,
indignação, vingança, simpatia/antipatia, medo, desespero e por aí vai.
Já a razão implica processos críticos, a partir da comparação entre
protagonistas, análises apuradas
sobre os perfis capazes de produzir a sentença: o governante certo
no momento adequado para o lugar
correto.
Como se extrai o índice de
razão e emoção ao correr de uma
campanha eleitoral? Grupos submetidos a uma bateria de pesquisas
qualitativas dão aos marqueteiros as
clamadas respostas. Mas uma simples observação sobre o dicionário
usado pelos figurantes e suas respectivas assistências já é suficiente
para se ter ideia dos vetores que
movem o interesse do eleitor. O
clima geral do país – que se mede

do rato, ou seria o contrário.
Foi a governadora fazer passeata em Santa Felicidade,
no domingo (9), para que
Ratinho Junior reunisse 4 mil
pessoas no mesmo bairro, só
que um dia depois. A briga,
no bom sentido, promete ir
longe, pelo menos até 7 de
outubro.
RATINHO PAI

O apresentador Carlos
Roberto Massa, ou Ratinho
do SBT, pode surpreender
nessa quinta-feira (13) com
a sua presença em Castro. O
que ele vem fazer na cidade
ainda é uma incógnita.
70 ANOS

Deve-se tirar o chapéu
para a Associação de Moradores do Abapan. Através de
iniciativa própria, e apoio da
comunidade, realizou uma
festa belíssima para marcar
os seus 70 Anos. É claro que
o distrito com quase 5 mil
habitantes merecia mais, mas
como cobrar de um governo
municipal que pouco faz. De
qualquer forma, parabéns ao
Abapan pela festa magnífica
que promoveu no domingo!

* Gaudêncio Torquato

pela satisfação/insatisfação do consumidor – pode ser um ponto de
partida. Como tenho enfatizado, o
bolso enche a geladeira, que supre
a barriga e comove o coração,
fazendo com que a cabeça do eleitor aprove candidatos que tenham
contribuído para tal situação. A
recíproca é verdadeira.
Na paisagem, a cor vermelha
do sangue derramado nas ruas
pelas torrentes de violência tem
o condão de fazer ecoar um forte
clamor pelo combate frontal à bandidagem. O Brasil, como se deduz
pelas ondas de criminalidade que
se espalham em todas as regiões,
tornou-se gigantesca delegacia de
polícia. Daí o volume crescente do
discurso do fígado, sob a medrosa
movimentação dos habitantes em
ruas e praças, principalmente nas
periferias desprovidas de vigilância
e dominadas por gangues e milícias.
A expressão cheia de bílis ainda
se alimenta de um composto político, aqui caracterizado pelo radicalismo que habita os extremos
do arco ideológico, onde exércitos
de Bolsonaro jogam sua artilharia
pesada contra a militância petista,

gerando recíproco tiroteio na arena
das redes sociais. Sob essas duas
fontes de conteúdo – a bandidagem e o lulopetismo – expandem-se
os fluxos de emoção, provocando
engajamento mais intenso em regiões menos desenvolvidas politicamente como o Nordeste (26,62%
dos votos), o Norte (7,83%) e o
Centro-Oeste (7,29%), cuja população eleitoral chega a mais de 61
milhões de eleitores. Trata-se de
um eleitorado integrado ao território conservador, onde é forte o
voto populista/cabresto, de teor
emotivo.
Já o discurso da razão é mais
intenso nos estratos médios da
pirâmide social, particularmente
nas regiões Sudeste (43,38% dos
votos) e Sul (14,42%), com a
observação de que os sulistas tendem a surfar na onda do voto de
cunho nacionalista, enquanto os
votos de São Paulo, o maior colégio
eleitoral do país, onde habitam as
mais poderosas classes médias e as
maiores organizações sociais, estão
mais próximos ao abrigo da racionalidade. Nesse caso, a opção de
votar fica para os momentos finais,
após uma varredura na moldura dos

candidatos e análise de suas qualidades.
São observações gerais, com a
ressalva de que há votos emotivos
e racionais por toda a parte. Mas,
em face das características de cada
área, é possível se chegar a um razoável painel regional de tendências.
O fato é que o Brasil está rachado,
sinalizando certa igualdade entre os
números. De maneira aproximada,
pode-se distinguir 30% de votos
para cada margem extrema (direita
e esquerda) e 40% repartidos entre
o centro e seus dois lados (centro-esquerda e centro direita). Sob a
teia dos 100%, estão no páreo Jair
Bolsonaro, Fernando Haddad, Ciro
Gomes, Geraldo Alckmin e Marina
Silva.
A temperatura dos próximos
dias, com a acomodação das placas
tectônicas dos programas eleitorais, contribuirá para o fechamento
do processo decisório. De forma
a direcionar o rumo a ser seguido
pelos 147 milhões de eleitores.
*Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.

Abapan, 70 anos bem vividos!
* Tania Maria Sviercoski Pinto
Parafraseando Casimiro de
Abreu, já que ‘todos cantam sua
terra, também vou cantar a minha”.
Ao ver o cartaz convidando para a
festa dos 70 anos do Distrito de
Abapan, evento organizado pela
Associação dos Moradores, três
sentimentos vieram-me à tona:
orgulho, nostalgia e esperança!
Orgulho por ver que, apesar
das dificuldades, seus moradores
são organizados numa associação,
têm plena consciência de que não
se pode esperar tudo do poder
público e também são responsáveis por melhorar cada vez mais
o espaço em que vivem…orgulho de ver que esse povo não se
deixa contaminar pelo pessimismo
da crise econômica, moral e ética
que o nosso país atravessa e se
organiza para comemorar o aniversário de mais um ano de criação
do Distrito!
E junto com o orgulho, veio o
sentimento de nostalgia desse local
em que passei minha infância e
parte da adolescência! Nostalgia
das conversas e rodas de chimarrão
entre os vizinhos, oportunidade em
que se aproveitava para colocar a
conversa em dia, comentar as agruras e as conquistas vindas a conta-gotas para a população do Distrito,
sem contar os “causos” contados
pelos mais velhos…
E se há nostalgia, há também
esperança! Espero de todo o cora-

ção, que as condições de vida da
população do Distrito do Abapan
melhorem cada vez mais, que o
poder público olhe com mais atenção e atenda as demandas da populaçãos, dentre elas, um projeto de
urbanização que contemple calçamento e espaços de convivência
e lazer para os moradores, afinal,
sonhar é necessário, principalmente
se os sonhos forem justos, possíveis e factíveis, condizentes com
a galhardia e organização dos seus
moradores. Parabéns Abapan!
* Tania Maria Sviercoski Pinto
Delegada de Polícia
Adjunta da 13ª Subdivisão
Policial de Ponta Grossa.
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Dia

Clima

Terça
11/09

Temperatura

19 ºC
9 ºC

Umidade
91%
93%

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

Quarta
12/09

22 ºC
10 ºC

90%
94%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Quinta
13/09

25 ºC
14 ºC

86%
91%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 10/09/2018

QUARTA-FEIRA, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018

3

GRAMPOS MOSTRAM BRAÇO DIREITO DE RICHA COORDENANDO CAMPANHA DE FORMA OCULTA

Ex-governador é preso pelo Gaeco
Divulgação / Rodolfo Buhrer / Reuters

Defesa de Richa
diz não saber
a razão das
ordens judiciais
* POR ESTADÃO
O Ministério Público Federal informou nesta terça-feira
(11), que grampos telefônicos
apontaram que o ex-chefe de
gabinete Deonilson Roldo, do
ex-governador do Paraná Beto
Richa (PSDB), está atualmente
coordenando de forma oculta a
campanha do tucano. Beto Richa
e seu aliado são alvos de duas
operações: uma do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco), do
Ministério Público do Paraná, e
outra da Operação Lava Jato, do
Ministério Público Federal.
Beto Richa e Deonilson Roldo
foram presos pelo Gaeco, já o ex-governador foi alvo de mandado
de busca e apreensão da Lava
Jato, que apura o envolvimento de
Richa nos fatos, principalmente
em relação à utilização de empresas em nome de familiares para
movimentação de valores cuja origem se intenta apurar.
O Gaeco investiga irregularidades no programa Patrulha do
Campo, que faz manutenção em
estradas rurais. Já a Lava jato
mira os crimes de corrupção,
lavagem de dinheiro e fraude à
licitação referentes à duplicação da
PR-323, favorecendo a empresa
Odebrecht.
São alvos da Lava Jato, além
de Beto Richa, Jorge Theodócio
Atherino, empresário apontado
como operador financeiro do ex-governador, e Tiago Correia
Adriano Rocha, indicado como

Beto Richa foi alvo de mandado de busca e apreensão da Lava Jato
braço direito de Jorge e responsável por diversas transações financeiras dos empreendimentos do
executivo.
Em nota, a Lava Jato informou que empresários do grupo
Odebrecht realizaram, no primeiro semestre de 2014, um
acerto de subornos com Deonilson Roldo, para que ele limitasse
a concorrência da licitação para
duplicação da PR-323, entre os
municípios de Francisco Alves
e Maringá. Em contrapartida, a
Odebrecht pagaria R$ 4 milhões
a Roldo e ao seu grupo.
Segundo a Lava Jato, a corrupção foi ajustada em três reuniões entre Roldo e representantes
da empreiteira. As evidências
mostraram que, no final de janeiro
de 2014, executivos da Odebrecht procuraram o então chefe de
gabinete do governador e solicitaram apoio para afastar eventuais
concorrentes interessados na licitação da parceria público-privada
(PPP) para exploração e duplicação da PR-323.
Em seguida, relatam os pro-

Ratinho Júnior reuniu, nesta
segunda-feira (10), cerca de 4
mil pessoas no evento de maior
expressão da sua campanha
para governador do Paraná até
agora. Além de lideranças e
apoiadores de todas as regiões
do estado, estiveram presentes 220 prefeitos. O público,
que lotou os salões do tradicional restaurante Madalosso,
no bairro de Santa Felicidade
em Curitiba, foi formado ainda
por vice-prefeitos, vereadores,
deputados e candidatos a deputado.
Emocionado, Ratinho Júnior
lembrou da caminhada que
iniciou há 16 anos quando
começou a se preparar para
ser governador do Paraná e
da parceria que sempre manteve com os prefeitos. “Eu
posso dizer com segurança
que eu conheço cada um dos
prefeitos que hoje estão aqui.
Conheço cada um dos municípios do Paraná e sei o quanto
eles precisam de apoio. Podem
ter certeza que o nosso governo
vai trabalhar muito para que
cada região, cada pedaço desse
estado, tenha uma nova história
de desenvolvimento, de crescimento, de geração de emprego
e renda e de qualidade de vida.
O Paraná não vai ter excluídos. Nem cidade nem cidadão.
Todos serão respeitados no
nosso governo”.
Depois de apresentar as
suas ideias para consolidar
um novo momento no Paraná,
com um governo mais dinâmico, mais enxuto e sem as
mordomias que só aumentam
as despesas no bolso do cidadão, Ratinho Júnior convocou
os apoiadores para um reforço
nessa fase final da campanha.

A denúncia da Lava Jato
A força-tarefa Lava Jato apresentou em 5 de setembro denúncia sobre parte dos fatos e agentes
investigados pela operação deflagrada nesta terça. Onze investigados foram acusados dos crimes de
corrupção (ativa e passiva) e lavagem de dinheiro.
Defesa
A defesa do ex-governador
Beto Richa até agora não sabe
qual a razão das ordens judiciais
proferidas, e diz que ainda não
teve acesso à investigação.
Governo do Paraná
Governo do Estado está
colaborando com todas as investigações em curso, e aguarda a
divulgação de mais informações a
respeito dessa fase da Operação
Lava Jato para tomar outras providências.
* Com Redação

PELO GAECO

COM 220 PREFEITOS

Candidato
reúne 4 mil
pessoas em
Santa Felicidade

curadores, em 14 de fevereiro de
2014, Deonilson Roldo teve uma
terceira reunião com os executivos
da Odebrecht. Nesse encontro, a
Lava Jato aponta que o então chefe
de gabinete do ex-governador
afirmou que tinha procurado as
empresas CCR e Viapar, as quais
indicaram que não participariam
da licitação e informou ainda que
o Grupo Bertin tinha interesse na
concorrência por intermédio da
empresa Contern.
De acordo com o Ministério Público Federal, depois de
a Odebrecht vencer a licitação,
em meados de julho de 2014, o
empresário Jorge Atherino compareceu ao escritório da empreiteira
em Curitiba para cobrar as propinas ajustadas nos encontros com
Deonilson Roldo. Diante do contato de Atherino, o diretor-superintendente da Odebrecht para a
região Sul e São Paulo demandou
o Setor de Operações Estruturadas da companhia – responsável
por pagamentos ilícitos – para que
repassasse os subornos em favor
de agentes públicos do Paraná.

“As provas indicam ainda que
foi aprovado o pagamento ilícito
de R$ 4 milhões e Jorge Atherino
informou os endereços em que
deveriam ser entregues os valores”, narram os procuradores.
O rastreamento completo
dos valores e a elucidação completa das supostas operações de
lavagem de Deonilson Roldo, de
Jorge Theodocio Atherino e de
todos os demais associados prosseguem.
Para o juiz Sérgio Moro,
da 13.ª Vara Federal Criminal,
“não se trata de um crime trivial”, envolvendo pelo menos R$
3,5 milhões em subornos. “O
contexto não é de envolvimento
ocasional em crimes de corrupção”, mas da prática reiterada
de grande corrupção e de “complexas operações de lavagem de
dinheiro”, no Brasil e exterior.

Decretada prisão de sogro de Arruda
O empresário Joel Malucelli, sogro de João Arruda
(MDB), candidato ao Governo
do Paraná, está com prisão
decretada. Policiais do Grupo
Especial no Combate ao Crime
Organizado (Gaeco) fecharam a
sede do Grupo J. Malucelli por
volta das 6 horas desta terça-feira (11), no bairro Mossunguê, em Curitiba. O alvo das
buscas e apreensão seria a J.
Malucelli Equipamentos.
O empresário que estaria
em viagem na Itália, de acordo
com amigos, é o principal
apoiador da candidatura de

Divulgação

Joel Malucelli, sogro de João Arruda, está na Itália
João Arruda ao Palácio Iguaçu,
também é primo do candidato

a vice-governador de Cida Borghetti, Coronel Malucelli.

INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO

Cida promete fortalecer parcerias
Divulgação

Da Assessoria
Ampliar as parcerias entre
o Governo do Estado e as prefeituras para criar mais oportunidades de emprego, renda
e desenvolvimento aos 399
municípios do Paraná é uma
das metas da futura gestão da
governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (coligação
PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM).
“Vamos investir em infraestrutura e desenvolvimento
urbano para dar mais qualidade
de vida e oportunidades aos
paranaenses das 399 cidades”,
afirmou Cida durante caminhada em Santa Felicidade, na
manhã deste domingo.
Ao lado do prefeito de
Campo Largo, Marcelo Puppi,
de candidatos e voluntários da
campanha, Cida conversou com
os comerciantes, moradores
e turistas na avenida Manoel
Ribas, uma das mais tradicionais da capital. Cerca de 200
pessoas participaram da mobilização.

Caminhada em Santa Felicidade, no domingo
Cida destacou a importância
de fortalecer o relacionamento
e diálogo entre os poderes.
“Estado e prefeituras devem
ser parceiros para que a população tenha acesso aos melhores
serviços públicos. Como municipalista que sou entendo isso
e conheço as necessidades das
cidades”, disse.
A governadora do Paraná
ressaltou que durante seus primeiros meses à frente do Estado
liberou cerca de R$ 5 bilhões
para melhoria das cidades. “Os
399 municípios foram atendidos.

São investimentos em todas as
áreas porque minha gestão tem
foco nas pessoas e não nas bandeiras partidárias”, garantiu.
Agenda
À tarde a governadora participou de reuniões com a equipe
de campanha. Nesta segunda-feira (10), reúne-se com o
presidente do Paraguai Mario
Abdo Benítez, em Assunção,
para tratar de assuntos referentes à construção da segunda
ponte Brasil- Paraguai, em Foz
do Iguaçu.

LANÇAMENTO DE CAMPANHA

Plauto recebe apoio de
prefeitos de todo o PR
Divulgação

Plauto, emocionado, agradeceu as manifestações
O deputado Plauto Miró
Guimarães Filho foi recepcionado por dezenas de prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores de
todas as regiões do Paraná na
noite da quarta-feira (5), em
Ponta Grossa. Num encontro
caloroso para o debate de ideias
e o lançamento da sua campanha à reeleição, muitos empresários e lideranças dos Campos
Gerais também levaram o seu
apoio ao candidato.
O prefeito de Campo Largo
e secretário estadual do Partido
Democratas, Marcelo Puppi,
deu início aos pronunciamentos e relembrou a trajetória do
deputado. “Plauto sempre foi o
representante de Ponta Grossa
e dos Campos Gerais. Hoje,
Plauto é representante de todo
o Paraná”.
O prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, igualmente
declarou apoio à candidatura de
Plauto. “Posso destacar cinco
grandes qualidades do nosso
deputado. Palavra, compromisso, posicionamento, prestação de serviços e gratidão.
Plauto sempre honrou com seus
compromissos, tem uma cartilha
enorme de serviços prestados à
nossa cidade e à região. E nós
precisamos manter a representatividade de Ponta Grossa com
pessoas que têm posicionamento”, disse.
Outro destaque foi o pronunciamento de Maria Helena Albuquerque, que já ocupou o cargo
de vereadora e vice-prefeita de
Castro. Ela ressaltou que, pela

primeira vez, grupos políticos
que eram oposição estão unidos.
“Plauto fez muitas coisas para
Castro, e uma das mais bonitas
foi unir pessoas que divergem
no pensamento político para um
bem maior”, afirmou.
Em um discurso empolgado,
o prefeito de Ipiranga, Luiz Blum,
falou sobre o trabalho que Plauto
vem desenvolvendo em favor da
cidade. “Nunca recebemos tantos recursos quanto agora, por
intermédio de Plauto, para fazermos as melhorias necessárias em
nosso município. Então como eu
poderia deixar de apoiar o nosso
deputado?”, indagou.
Plauto, emocionado, agradeceu as manifestações dos
prefeitos, vereadores, lideranças políticas e empresariais. “A
experiência e o trabalho sério
que realizamos nos dão condições para atender as principais
demandas dos nossos municípios. E ouvir sobre a importância de conseguir estes resultados
é o que me realiza e me anima a
continuar na caminhada. Está
no meu sangue a vontade de trabalhar pela nossa gente, e nós
vamos continuar para fazer sempre mais”, declarou.
Plauto é candidato à reeleição como deputado estadual
pelo partido Democratas sob
o número 25110. É contra o
uso de dinheiro público para o
financiamento de campanhas
políticas e exerce, já na quarta
gestão, a função de 1º Secretário da Assembleia Legislativa do
Estado do Paraná.

DIVULGANDO METAS

Pauliki percorre 14
cidades nessa semana
Candidato a deputado federal, Marcio Pauliki, está percorrendo nesta semana 14 cidades
de sua base para debater e
divulgar suas metas para o mandato. Além disso, presta contas
da sua gestão como deputado
estadual junto à população.
Pauliki está viajando para
as cidades de Reserva, Imbaú,
Ortigueira, Telêmaco Borba,
Arapuã, Astorga, Peabiru, Araruna, Mandaguari, Rolândia,
Jundiaí do Sul, Conselheiro
Mairinck, Ibaiti e Bandeirantes. Ao todo, Pauliki destinou,
como deputado estadual, R$
3,2 milhões para essas cidades.
São recursos oriundos de emendas parlamentares e do projeto
Nota Paraná Solidária, idealizado pelo deputado e que permite a doação de notas fiscais
sem CPF para entidades sem
fins lucrativos.
Durante a viagem, Pauliki
tem destacado a importância
da ampliação do projeto Nota
Paraná. Como deputado federal,
ele o tem como uma das metas
lutar pela ampliação do programa Nota Solidária na esfera
federal. Os bons resultados do
programa devem, segundo o

deputado, ser utilizados como
base e argumento técnico para
buscar também repasses de
impostos federais como o PIS/
Confins para as entidades.

Pauliki diz ser
importante ampliar
o Nota Paraná
Pauliki também irá regulamentar a criação de Distritos
Industriais Regionais. “Através
de recursos federais e em parceria com os estados, os distritos
serão instalados e estruturados
em regiões com maior índice de
desemprego. As cidades poderão
usufruir de ICMS compartilhado,
gerando empregos e desenvolvimento econômico para as regiões”, ressalta o deputado.
Candidato ficha limpa e com
experiência administrativa, Pauliki irá lutar para o aumento de
repasses federais para as áreas
de saúde e segurança pública.
“São duas áreas primordiais
para a nossa sociedade e que
precisam ampliar os investimentos”, ressalta.

4

QUARTA-FEIRA, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018

INGRESSOS PARA A PRIMEIRA PARTIDA ENTRE OPERÁRIO E CUIBÁ (MT) JÁ ESTÃO À VENDA

Título começa a ser decidido em casa
Divulgação / José Tramontin

Primeiro
confronto
do Fantasma
será em PG
Após vencer o Bragantino-SP nos pênaltis, na tarde deste
domingo (9), o Operário tem
pela frente o Cuibá-MT, nesse
domingo (16), pela final do
Campeonato Brasileiro da Série
C. Desde à tarde de terça-feira
(11), os ingressos para esse
primeiro confronto, que acontece no Germano Kruger, começavam a ser vendidos a preços
de R$ 40 (meia-entrada), e R$
80 (inteira). A partir de sexta-feira e sábado (15), os valores serão majorados para R$
50 (meia-entrada) e R$ 100
(inteira). No dia do confronto,
o ingresso sobe mais um pouco,
custando R$ 75 (meia-entrada)
e R$ 150 (inteira).

Bragantino segurou o Operário até os pênaltis

Jogo com o Bragantino
O alvinegro de Vila Oficinas
criou chances durante a partida,

Da Assessoria
Carambeí - O time de futebol de campo de Carambeí disputou no domingo (09), mais uma
rodada do Campeonato Amador
de Futebol de Ponta Grossa contra o Parque do Café, em partida
que acabou em empate. A disputa terminou em 2 a 2, classificando o time carambeiense na
terceira posição do grupo.
“A equipe entrou desatenta
no primeiro tempo, mas trouxe
um resultado positivo para casa.
Agora, precisamos garantir, pelo
menos, um empate na próxima
partida para certificar a classificação”, avaliou o técnico da
secretaria Municipal de Esportes, Carlos Besten.
O próximo confronto será
pelas oitavas de final, com jogos
de mata-mata. O grupo de
Carambeí joga a primeira rodada
neste domingo (16), em casa,
contra a equipe UCA/Nutrivaz, às 10 horas no Campo da
Batavo. O segundo jogo acontecerá dia 23, em Ponta Grossa.

ATÉ 28 DE SETEMBRO

Prazo para
declação de ITR
já começou
Da Assessoria
Tibagi - Proprietário rurais
do município devem ficar atentos
ao período para declaração do
Imposto Territorial Rural (ITR).
O prazo para a declaração do
tributo começou no dia 13 de
agosto e vai até 28 de setembro.
Os contribuintes deverão
fazer a entrega da Declaração
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR) à
Receita Federal através de um
computador, utilizando o Programa Gerador da Declaração
do ITR, disponível para download no site da Receita Federal.
Devem declarar o imposto quem
for proprietário, possuir direitos
de uma determinada área, como
arrendatário, pessoa física ou
jurídica. As informações devem
ser repassadas até dia 28 de
setembro, via internet.
Após essa data, deve ser feita
pela internet ou em mídia móvel,
nas unidades da Receita Federal. Se for apresentado fora do
prazo, será cobrada multa de um
por cento ao mês ou fração de
atraso sobre o imposto devido,
com valor mínimo de R$ 50,00.

também sem gols o primeiro
jogo, em Bragança Paulista, a
decisão foi para os pênaltis, com

DE 12 A 16 DE SETEMBRO

FUTEBOL DE CAMPO

Carambeí
empata e vai
para 'oitavas'

mas não conseguiu balançar as
redes do adversário. Como as
equipes já haviam empatado,

Divulgada programação da 40ª Efapi
Divulgação

Da Assessoria
Ponta Grossa - Na tarde
desta segunda feira (10) a
Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa, através da Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA),
e a Sociedade Rural dos Campos
Gerais, divulgaram a programação oficial da 40ª Exposição
Feira Agropecuária e Industrial
de Ponta Grossa (Efapi), que
acontecerá de 12 a 16 de setembro no Centro Agropecuário
Municipal Ayrton Berger.
O evento contará com a realização do Congresso Agropecuário, Industrial e Tecnológico do
Paraná (CONAITEC), leilões,
exposição de animais, Campeonato de Ranch Sorting, prova
de marcha – cavalo Campolina
–, Copa de tambores – quarto
de milha –, entre outras atividades. “Em 2018 realizaremos
a Efapi como ela sempre foi,
uma exposição diversificada que
atende os gostos de toda popu-

vitória do Fantasma por 4 a 2
na partida de volta, no Estádio
Germano Krüger.
A primeira cobrança foi da
equipe visitante: Robertinho
chutou e balançou as redes.
Para o Operário, Bruno Batata
também marcou e deixou tudo
igual. Rafael Chorão cobrou o
segundo pênalti do Bragantino e
Simão defendeu. Na sequência,
Schumacher foi para a cobrança
e marcou para o Operário.
Na terceira cobrança dos
visitantes, Simão brilhou novamente e pegou o chute de Guilherme. Cleyton marcou para o
time da casa e ampliou a vantagem. Na quarta cobrança,
Marquinhos marcou para o
Bragantino e Dione também
converteu para o Fantasma,
garantindo a classificação.
O Operário iniciou o jogo
com Simão, Léo, Alisson,
Sosa, Peixoto, Serginho Paulista, Erick, Robinho, Cleyton,
Quirino e Bruno Batata. No

EM ATO CÍVICO

Palmeira celebra
7 de Setembro
Da Assessoria

Local onde a tradicional feira acontece
lação. Além de comemorarmos
em um só lugar o aniversário
da nossa cidade com Parque de
Diversões, Feira de Sabores,
Exposição de animais e shows”,
comenta o secretário da SMAPA,
Ivonei Afonso Vieira.
Na quinta-feira (13), às 9
horas, acontecerá a abertura
oficial da Efapi e do CONAITEC no Centro Agropecuário,
logo após os inscritos para o

Congresso participarão de uma
palestra sobre o ‘Novo Conceito
de Central de Abastecimento’. Já
no dia 12 os animais começarão
a chegar no local para a organização da exposição.
Aos interessados em conferir a 40ª Efapi, todos os dias os
portões serão abertos ao público
a partir das 14 horas, a entrada é
gratuita. A programação completa
pode ser conferida em anexo.

Palmeira - A cerimônia cívica em comemoração simbólica ao dia 7 de
setembro, dia em que a
independência do Brasil
é celebrada, foi realizada
internamente, assim como
em 2017. O evento que
aconteceu no salão nobre
do Palácio da Viscondessa
Querubina Rosa Marcondes de Sá, contou com a
presença do prefeito municipal, Edir Havrechaki,
seguido dos secretários
ocupantes das demais pastas.
Em sua fala o prefeito
destacou a liberdade atrelada a valores importantes
que precisam ser ressaltados. “Se seguirmos acreditando que 7 de Setembro
é só mais um feriado,
estaremos adiando nossa

COM PRÉ-TEMPORADA FORA DO PAÍS

Caramuru desembarca na Argentina
Divulgação / José Tramontin

Da Assessoria
O Caramuru Vôlei desembarcou na noite dessa terça-feira
(11) na Argentina para um dos
mais importantes projetos da sua
história. Com quase 14 anos de
atividade, e partindo para a sua
terceira Superliga, o time alvinegro disputa uma pré-temporada
fora do país. Depois da vitória
sobre o Foz do Iguaçu/Pousada
Cataratas (3 sets a 1), o grupo
busca novas experiências.
Cultura, idioma e diferentes
hábitos serão incorporados à
rotina do grupo, que permanecerá no país até o dia 18 de
setembro. O objetivo é aprimorar os treinos e a integração entre o elenco, com o foco
na Superliga. O maior evento
de vôlei do Brasil começa em
outubro e a estreia do Caramuru será em casa, no dia 27,
contra a equipe de Taubaté.
Entre os mais importantes
clubes de voleibol do país, o
Caramuru vem conquistando
espaço e traçando metas para
seus objetivos. Entre eles está a
classificação para os playoffs da
Superliga. E para alcançar esse
propósito é que o Tigre aceitou o desafio de trabalhar fora
de casa. Para o técnico Fábio
Sampaio, essa é uma oportunidade única para aprender mais

e vivenciar outra escola do voleibol a nível mundial. “Vivemos
um momento ímpar, nos firmamos em Ponta Grossa e prestes
de completarmos um ano aqui,
vemos que o projeto se tornou
algo da cidade”, destaca. Ele
comenta que a melhor maneira
de comemorar todo o trabalho
já realizado é levar o nome de
Ponta Grossa para fora do Brasil.
Ao todo, o Caramuru Vôlei
jogará quatro partidas contra
o time UPCN. A equipe, tradicional no vôlei argentino e mundial servirá como parâmetro ao
Tigre, para avaliar o nível e a
qualidade do seu jogo. “Jogando
com um time com a envergadura do UPCN é que teremos

condições de comparar o nosso
trabalho com o de grandes equipes, como as que encontraremos
na Superliga”, aponta Sampaio.
Apesar de todas as dificuldades,
o técnico garante que o trabalho na Argentina só é realidade
graças ao apoio dos patrocinadores e ao trabalho de gestão
realizado pelo clube. “Vivemos
no Brasil um momento de dificuldade e isso não é uma exclusividade do Caramuru. Mas a
passos curtos e firmes estamos
nos sobressaindo a cada obstáculo, dia após dia”, garante.
No desembarque de volta,
o Caramuru já tem desafio
marcado. Será no dia 20 de
setembro, às 19 horas, contra a
equipe AVP/Sudati, em Palmas.

verdadeira independência,
deixando o Grito do Ipiranga congelado na história. A independência é uma
construção do dia a dia, a
caminhada segura para a
reinvenção permanente de
nossa nação. Nosso intuito
de luta pela independência
precisa continuar vivo para
que tenhamos uma país
cada vez mais justo e bom
de se viver”, ressaltou.
Além dos discursos
perante aos secretários e
funcionários, os que estiveram realizaram o canto do
Hino da Independência em
referência ao ato de 1822.
Antes da sua independência o Brasil esteve alçado
à condição de reino unido
junto a Portugal e Algarves. Com a independência
proclamada o país ganhou
mais relevância econômica,
política e cultural.

EM TIBAGI

Demostrações de civismo
marcaram a Hora Cívica
Da Assessoria

Cultura, idioma e diferentes hábitos serão incorporados à rotina

segundo tempo, entraram
Dione, Schumacher e Xuxa
para saída de Robinho, Quirino
e Erick.
Em entrevista, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre a
classificação. “Sabíamos que o
jogo seria dificílimo pela característica da equipe do Bragantino,
que se fecha bem, toma poucos
gols e tem um sistema defensivo
muito sólido. Quanto aos pênaltis, a gente sempre tenta trabalhar muito durante a semana e
não só antes de jogos que possam ter decisão nos pênaltis. A
partir do momento que acabou
a partida, eu tinha certeza que
a gente passaria nos pênaltis,
eu tinha uma confiança muito
grande no trabalho do Simão
e de todos os cobradores. Nós
temos um aproveitamento muito
bom e jogadores com qualidade
para, neste momento, ter a
frieza para fazer o gol. Então é
mérito do trabalho de todos que
estão envolvidos”.

Tibagi - Momentos de
puro civismo deram o tom das
apresentações, das instituições, nas comemorações do
Dia da Independência do Brasil na Hora Cívica realizada na
Praça Leopoldo Mercer, nesta
sexta-feira (7), pela manhã.
Autoridades,
comunidade
escolar e tibagianos acompanharam as apresentações,
com a Banda Escola José Cruz
Machado executando o Hino
Nacional.
O prefeito Rildo Leonardi
ressaltou a importância de
realizar eventos dessa natureza. “Sete de Setembro é
uma data muito importante
para o Brasil. É bom despertar esse civismo, esse senso de
patriotismo nas crianças. Eles
podem melhorar o mundo que
vivemos. Por isso é muito ver
essa aceitação e presença na
hora cívica. É um marco muito
importante para a história do
nosso país”, disse o Prefeito.
A vice-prefeita, Helynez
Santos Ribas, destacou a
importância do patriotismo.
"É uma alegria muito grande

estar aqui nesse momento
muito importante para todos.
As apresentações incentivam ao patriotismo que deve
permanecer por muito anos",
falou a vice.
Apresentações
O Centro Municipal de
Educação Infantil Aquarela
apresentou a poesia "Minha
Pátria" e trouxe um aluno
caracterizado de Dom Pedro I
com a recriação da declaração
da independência do Brasil.
A Escola Municipal Telêmaco
Borba, trouxe apresentação da
música "Aquarela do Brasil".
Em seguida Escola Municipal
Ida Viana mostrou a coreografia da música "Herdeiros
do Futuro". Alunos da Escola
Municipal Professor Aroldo
realizaram a coreografia da
música "Eu Te Amo Meu Brasil". As apresentações continuaram com a representação
de um poema pelo Colégio
Irênio, de uma homenagem
do Centro Cultural Casa das
Artes e por fim o Coral Mensageiros, da Igreja Evangélica
Reformada do bairro São José
cantaram duas músicas.
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Fotos / Willian M. Carneiro

Caminhão Bomba Tanque dos Bombeiros

Apae marca presença

5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado

2 HORAS DE DESFILE

7 de Setembro tem público de 10 mil
Forças de
Segurança
roubam a cena
em meio as
escolas

Fotos / Willian M. Carneiro

Da Assessoria
Cerca de dez mil pessoas,
segundo a Guarda Municipal
de Castro, prestigiaram o desfile de 7 de Setembro, na Rua
Coronel Vidal Martins de Oliveira.
A data que celebra a Independência do Brasil, contou
com a participação cinco mil
pessoas de 45 instituições
entre escolas pública e privadas, Exército, Polícia Militar,
Polícia Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municipal e clubes de
serviços, entre outras.
A solenidade iniciou às 8
horas com o hasteamento da
Bandeira Nacional na Praça

'SETEMBRO AMARELO'

Secretaria
Municipal de Saúde
inicia atividades
Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Saúde iniciou na segunda-feira
(10), atividades da Campanha
Setembro Amarelo, de prevenção
ao suicídio. A Praça João Gualberto foi enfeitada com balões
amarelos e equipes da saúde
fizeram panfletagem na praça e
na Rua Dr. Jorge Xavier da Silva.
Durante o mês, haverá sensibilização das equipes profissionais da Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) referente a
atitudes a serem tomadas em situações de tentativa de suicídio. No
dia 28 de setembro serão desenvolvidas atividades educativas nas
escolas para alunos do Ensino
Médio. Para profissionais de
saúde do serviço público haverá
capacitação com o tema "Prevenção do Suicídio e Estratificação
de Risco com o psiquiatra Evaldo
da Luz Gomes Neto. No dia 29
de setembro a campanha encerra
com a Feira de Qualidade de Vida
que será realizada das 9 às 16
horas, no Parque Lacustre.
A secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke
disse que a conscientização sobre
o suicídio envolve a sociedade e
que é preciso alertar a população
para que todos possam ajudar. "É
uma questão de saúde pública.
A campanha busca conscientizar
a todos para que juntos possamos buscar soluções para o problema", disse.
Números
Dados recentes apontam
que, a cada ano, cerca de 800
mil pessoas cometem suicídio e
um número ainda maior de indivíduos atenta contra a própria
vida. O suicídio foi a segunda
principal causa de morte entre
jovens de 15 a 29 anos em todo
o mundo no ano de 2015. Pesquisas evidenciam que 78% dos
suicídios ocorreram em países de
baixa e média renda.

Escolas abrilhantam com suas fanfarras, a exemplo da Evangélica

CAIC exibe faixa que exalta a nota conquistada no IDEB

João Gualberto na presença do
prefeito em exercício, Alvaro
Telles; do comandante do 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, Major Miguel Medeiros
Vianna, e ainda de secretários e
professores.
Abrindo o desfile, o efetivo
do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado, seguido da
Polícia Militar, Guarda Municipal, Guarda Patrimonial e

Polícia Civil, além dos alunos
da Guarda Mirim, Proerd e
Pelotão do Futuro, deram o
ritmo. Soldados do Corpo de
Bombeiros fizeram demonstrações em frente ao palanque
das autoridades hasteando as
bandeiras nacional, do Paraná,
e de Castro, do alto de uma
escada no caminhão de bombeiros. O 5º Esquadrão, além
do desfile a pé, percorreu com

suas viaturas operacionais todo
o trajeto, com destaque para os
blindados Cascavel e Urutu e as
modernas viaturas táticas leves
Marruá.

Depois dos órgãos militares,
desfilaram as escolas e Centros
Municipais de Educação Infantil (CMEIS), escolas particulares, colégios estaduais, clube
de serviço, associações, Uninter, Centro da Juventude, secre-

tarias municipais, e encerrando
as comemorações, a Academia
de Dança Gaúcha Matiando a
Tradição.
A secretária de Educação de
Castro, Rejane Nocera, destacou que mais uma vez, o desfile
abrilhantou a data. "Estão todos
de parabéns. As escolas, colégios, fanfarras e todos os órgãos
que participaram, dando uma
bela demonstração de civismo",

disse.
O prefeito em exercício,
Alvaro Telles, disse que mais
uma vez Castro mostrou seu
patriotismo participando com
um grande número de entidades para comemorar a Independência do Brasil. "É uma
alegria ver a participação dos
alunos, professores, militares
e entidades nesta bonita festa",
finalizou.

EM JAGUARIAÍVA

Desfile cívico reúne perto
de 9 mil participantes
Da Assessoria
Jaguariaíva - A comemoração dos 196 anos da Independência do Brasil reuniu milhares
de pessoas nas avenidas Antônio
Cunha e Conde Francisco Matarazzo em Jaguariaíva. Quase 9
mil mil pessoas desfilaram nas
avenidas, tomadas pelo público.
A cerimônia foi organizada pela
prefeitura, através da Secretaria
Municipal de Educação, Cultura e Esporte (Smece), com o
apoio de instituições, empresas e
comunidade.
O prefeito municipal, José
Sloboda, abriu o ato cívico, iniciado com o hasteamento dos
pavilhões, em frente à Estação
Cidadã Agente Durvalino de
Azevedo (antiga Estação Ferroviária). Ao seu lado, no palanque, estiveram a primeira-dama
de Jaguariaíva, Cleia Sloboda; a
vice-prefeita e secretária de Educação, Cultura e Esporte, Alcione
Lemos; o delegado Dérick Moura
Jorge, tenente do Corpo de Bombeiros Gilson Castro José Diniz,
sargento PM Vitor Onisko, secretários municipais, vereadores,
entre outras autoridades.
Com criatividade e arte,
representantes de órgãos públicos, igrejas, muitas entidades,
Cemei’s, escolas municipais,
estaduais, particulares, enfocaram o amor à Pátria e a história do município, que completa
195 anos em 15 de setembro.
Na rede de ensino municipal este
ano o tema das apresentações
foram os desenhos infantis clássicos, que fazem parte do imaginário do brasileiro.

Comerciantes e indústrias
demonstraram ao público um
pouco do trabalho realizado e
divulgaram a capacidade produtiva e sua colaboração com o
desenvolvimento econômico e
social do município.
Entre os destaques também
estiveram as fanfarras como a
Fanfarra Municipal de Jaguariaíva, junto às fanfarras e bandas
marciais estudantis dos colégios
Rodrigues Alves, Nilo Peçanha,
Padre Anchieta, Olavo Bilac, além
de fanfarra da Igreja do Evangelho Puro, do Clube dos Desbravadores (Igreja Adventista) e da
Guarda Mirim de Itararé. Coreografias de colégios e grupos de
dança, além de performances
rápidas como a dos ciclistas e
motociclistas, também chamaram
a atenção dos presentes.
Representando as Forças
Armadas estiveram em Jaguariaíva os militares do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado de
Castro (32 soldados), também
encantando o público com seus
trajes, marcha e disciplina.
Além de todo o espetáculo
visto na avenida, no entorno e
nas concentrações da entrada dos
grupos houve toda uma estrutura de saúde, segurança, logística e organização. Servidores
do Samae (Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto),
por exemplo, disponibilizaram
banheiros químicos e distribuíram
mais de 9 mil copos de água para
a população, enquanto que profissionais da Secretaria Municipal
de Saúde ficaram de prontidão
em um ponto de atendimento de
emergências.
Divulgação

Demonstração de civismo nas avenidas de Jaguariaíva

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

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.

VENDE-SE CASA NO
JARDIM BELA VISTA
3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem
para 1 carro. Aceito terreno no negócio. Telefone
(42) 99814-3124.

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.

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.

RESUMO DE NOVELAS

Escorpião: O que você faz na
vida é de maneira intensa, quando
resolve se dedicar à família ou aos
amigos, entrega-se de corpo e alma.

Gêmeos: Fase de boas oportunidades na vida profissional. Será
mais fácil conseguir emprego ou se
destacar no que faz. Fique ao lado
de quem ama e ajude.

Sagitário: Seu lado é sempre
uma surpresa, porque você adora
inventar passeios diferentes e encontrar formas de fugir da rotina, nem
que seja para fazer um piquenique.

Câncer: Sua criatividade está
maior e pode ter ideias incríveis para
inovar seu trabalho ou sua vida pessoal. Sinal de sorte em jogos.

Capricórnio: Amável, fiel e
supercompanheiro, adora receber e
dar carinhos. Mas isso só acontece
quando sabe o que sua parceira quer.

Leão: Planejar uma festa em
família ou fazer um mutirão da faxina,
você sempre quer estar no comando.
Gosta de distribuir tarefas e acompanhar o andamento das coisas.

Aquário: A pessoa de Aquário
adora conversar sobre o mais variados assuntos com os familiares e
amigos, porém, dificilmente muda
de opinião.

Virgem: Sua relação com as
pessoas que ama é repleta de sinceridade e lealdade. Quando buscam
uma opinião sensata e ponderada,
procuram você.

Peixes: As pessoas que convivem ao seu lado não podem reclamar de falta de carinho, porque o
seu signo é um dos mais afetuosos
do Zodíaco.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
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TEMPO DA FRASE
A professora chega para o
Joãozinho e diz:
- Joãozinho qual é o tempo
da frase: Eu procuro um

PORTUGUÊS CAÇADOR
O Joaquim estava caçando
perto de um morro no Rio de
Janeiro.
Logo, ele avista um sujeito
voando de asa-delta. Ele
aponta a espingarda e manda
dois tiros.
Fica observando um pouco
e diz para o companheiro de
caçada:
- Oh Manoel, não sei se
matei o pássaro, mas que ele
largou o homem, largou!

Átomo
com carga
elétrica
Venerado

Pássaro
preto que
cata insetos do boi

Irineu
Marinho,
jornalista
fluminense
Irineu do
A vogal
Marinho,
vocativo

chamadas
Cadeia
de
aonhandu
longo

Diz-se do
corpo feminino, por
sua forma

Deus da
guerra
Produtor
de urina

Margens
Professor
do mestrando

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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Locais
apreciados
por gastrônomos
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Votações Christiane
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Venda, em
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Venda, em
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(?):
e empurra
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aa tropical
polar que

homem fiel?
E então Joãozinho responde
- É tempo perdido!
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FUTEBOL NO SUL
No intervalo de um jogo
no Beira-Rio, um torcedor se
vira para o amigo e diz:
- Tchê, quando chegar em
casa, vou arrancar a calcinha
da minha guria!
O outro...
- Mas Bá, por que essa
violência toda?
E o cara:
- Está me apertando
muito...

Votações Christiane
Pronome (?), atriz

Status (?): Keanu (?): o Neo da
estado atu- série "Matrix" (Cin.)

al das coisubstituído CabeleireiO brasileiro que
PALAVRAS
DIRETAS
sas (lat.) CRUZADAS
por "vocês" ro (pop.)
mora fora do Brasil

T

ORGULHO E PAIXÃO
Quarta-Feira (12/09)
Darcy, Elisabeta e os médicos procuram por Lady Mar-

SEGUNDO SOL
Quarta-Feira (12/09)
Naná se explica para Dodô,
que afirma que não perdoará a
esposa. Naná decide se mudar
para a casa de Nestor. Beto,
Ionan e Clóvis choram a perda
de Remy e a situação de sua
família. Dodô incentiva Beto a
se reerguer. Laureta exige que
Galdino descubra o paradeiro
de Luzia. Cacau vai ao encontro de Luzia, e Galdino a segue,
sem perceber que também está
sendo vigiado. Karola faz um
jantar para Beto e Valentim.
Os capangas de Roberval
impedem que Galdino alcance
Luzia. Roberval afirma a Luzia
que deseja lhe ajudar a vencer
Laureta. Laureta manipula
Ícaro, que acaba seduzido pela
mulher. Luzia aceita unir-se
a Roberval contra Laureta e
Karola. Katiandrea vê quando
Laureta humilha Galdino por
não ter conseguido alcançar
Luzia. Cacau se surpreende ao
ver Luzia na casa de Roberval.

Touro: Você possui uma personalidade estável, sempre buscando
relações firmes. Por isso, adora conviver com os familiares e os amigos.

O

O TEMPO NÃO PARA
Quarta-Feira (12/09)
Marocas mantém a decisão
de trabalhar diante do pai. Elmo
flagra Carmen e Dom Sabino se
beijando. Elmo repreende Vera
Lúcia. Carmen se sente culpada
por ter beijado Dom Sabino.
Elmo alerta Dom Sabino sobre
Carmen, e exige que o homem
não a faça sofrer. Belém se propõe a ajudar Emílio a ser representante de Betina na Samvita.
Mariacarla consegue informações sobre Dom Sabino com
Miss Celine. Lalá se interessa
por Betina. Vera Lúcia flagra
Lalá saindo com Betina do bar.
Helen fica triste ao ler o bilhete
de despedida de Bento. Marocas e Samuca encontram Bento.

gareth. Nicoletta afirma que
Gaetano amava os filhos a seu
modo. Jorge aconselha Tenória
a aceitar o convite para morar
na casa de Julieta. Camilo e
Jane decidem mudar-se para
a casa de Julieta. Elisabeta
encontra Lady Margareth e
afirma à vilã que não acredita
em sua suposta loucura. O
Barão e Ernesto têm uma ideia
para divulgar o café nobre de
Camilo. Todos se preocupam
com o julgamento de Brandão,
e Xavier provoca o coronel. Elisabeta propõe libertar Susana e
Petúlia, caso deponham a favor
de Brandão no tribunal. Cecília
e Rômulo encontram um bebê
abandonado.

Libra: Às vezes, você pode
parecer meio distante das pessoas e
esse comportamento é resultado da
influência do seu elemento, o Ar, que
estimula sua racionalidade.

E

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Quarta-Feira (12/09)
Fabiana acusa Dandara de
tê-la atacado e os alunos se surpreendem. Atrapalhado com
suas tarefas, Getúlio esquece
uma garrafa de desinfetante na
geladeira do Le Kebek. Leandro e Bárbara se reaproximam.
Hugo provoca Dandara, que se
desestabiliza. Érico e Talíssia
apoiam a amiga, e Marcelo,
Leonor, Brigitte e Gabriela se
preocupam com os rumos da
eleição para o grêmio. Michael
e Santiago conversam sobre
suas divergências. Maria Alice
faz uma surpresa para Alex e
o convida para passar a noite
com ela. Hugo interrompe
uma fala de Dandara e beija a
menina.

Áries: Some forças com os
colegas para atingirem as metas em
comum. Pode pintar uma grana inesperada. Imprevistos podem tumultuar sua tarde.
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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.

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

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

ALUGA-SE CASA
NA VILA SANTA CRUZ
4 quartos, 2 banheiros, sala, cozinha. Rua: Heraclio Mendes de
Camargo. Próximo ao Crás. Valor:
R$ 750,00. Telefone (42) 991163326.

A forma mais barata de fazer negócio!
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VENDO
CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (12) 9
9101-1022.

(42) 3232-5148

QUARTA-FEIRA, 12 E 13 DE SETEMBRO DE 2018

7

EM IMBAÚ E PALMEIRA

Carros-fortes são alvos de assalto
Divulgação / PM

Caminhoneiro é
atingido por bala
perdida durante
confronto

TRAGÉGIA NO ARAPONGAS

Criança morre afogada
Da Redação

Num único dia, dois veículos Carros-Fortes são alvo de
tentativa de assalto nas cidades
de Imbaú e Palmeira. Na primeira tentativa, toda a ação
foi registrada na segunda-feira
(10) e começou por volta das
16 horas. Sete assaltantes e
cinco veículos teriam participado, com dois motoristas
sendo rendidos. No segundo
assalto, às 18 horas, pelo
menos 20 homens fortemente
armados com metralhadoras
e fuzis participaram do crime.
Um caminhoneiro foi atingido
por uma bala perdida durante
o confronto entre policias militares de Palmeira e a quadrilha.
Na primeira investida na
BR-376, em Imbaú, e registrada nas proximidades da praça
de pedágio, bandidos armados
com fuzis renderam um caminhoneiro e dois motoristas, e
tentaram atravessar uma carreta
na pista.

Tentativa de roubo aconteceu na PR-151

Os ocupantes do carro-forte
teriam percebido a manobra e
jogaram o veículo contra um dos
carros dos assaltantes e retornaram para a estrada. Houve
troca de tiros, e um dos assaltantes teria sido ferido, mas a
informação não foi confirmada.
Os seguranças buscaram
ajuda em um posto da Polícia
Militar (PM) e pediram reforço
para seguir viagem.

Segundo assalto
Em Palmeira, na PR-151,
houve nova tentativa de roubo
a carro-forte, por volta das 18
horas do mesmo dia. O crime
foi na altura do rio Caniú, no
caminho para Ponta Grossa.
De acordo com a PRF,
um Corolla foi usado pelos
criminosos. Houve confronto
com a polícia, mas ninguém
foi preso. Durante o tiroteio,

um caminhoneiro de 31 anos
acabou baleado de raspão na
altura do tórax, foi socorrido,
e encaminhado para atendimento na Santa Casa de Palmeira. Ele não corre o risco de
morrer.
Durante as buscas, a Polícia Rodoviária Federal encontrou um veículo incendiado em
estrada rural e que pode ter
ligação com os assaltos.

EM PALMEIRA

Ladrões sequestram e roubam carro
Da Redação
Palmeira - Mulher que não
teve o nome revelado, foi vítima
de sequestro quando saía da
escola, por volta das 22horas,
na segunda-feira (10), em
Palmeira. A vítima foi tomada
como refém por dois homens
armados e teve o seu carro roubado. Horas depois, o veículo

foi encontrado abandonado,
em Ponta Grossa. Até o fechamento dessa edição, nenhum
suspeito foi preso.
Toda a ação foi registrada
próximo a escola onde a mulher
estuda, na rua Coronel Alípio
do Nascimento, no centro da
cidade. De acordo com o boletim policial, a vítima foi obrigada
a entrar no seu carro, um Che-

VELOCIDADE E DROGAS

Motorista e
passageiro
vão presos

Da Redação
Carambeí - Na madrugada
de sábado (8), dois rapazes
foram abordados e acabaram
presos pela polícia militar de
Carambeí. Por volta de 2 horas
da madrugada, uma equipe
policial realizava patrulhamento
de rotina na Avenida dos Pioneiros, região central da cidade,
quando avistou um veículo VW/
Saveiro, cor branca, com dois
ocupantes em atitude suspeita.
Ao receber voz de abordagem,
o condutor do veículo empreendeu fuga. Durante a perseguição, o motorista teria praticado
diversas infrações de trânsito,
inclusive colocando em risco
sua própria vida e do passageiro. Logo que chegou na rua
Cuiabá, no Jardim Brasília, o
condutor abandonou o veículo e
saiu correndo. Entretanto, acabou detido pela equipe policial.
Resistência e prisões
O rapaz de 20 anos ainda
tentou resistir a prisão, mas
foi contido. Já o passageiro,
um outro rapaz também de 20
anos, permaneceu no interior
do veículo. Ao ser revistado,
com ele foram apreendidas três
gramas de maconha. O condutor apresentava visível sinal
de embriaguez. Convidado a
fazer o teste do bafômetro, o
motorista se recusou. Diante
do fato, foi lavrado o termo
de constatação de embriaguez
e com isso, contudor e passageiro foram encaminhados para
a delegacia civil de Carambeí,
para as medidas cabíveis.

vrolet Tracker, de cor branca,
e junto com os bandidos foram
até uma área rural, onde acabou
liberada. A dupla deixou o local
levando o veículo.
Ainda conforme a PM, que
atendeu a ocorrência, o esposo
da vítima foi até o plantão militar, relatando que sua esposa
ligou dizendo estar na localidade de Pinheiral de Cima.

Ainda conforme o relato
da PM, pouco depois da meia
noite, o segurança de uma
empresa de monitoramento
informou que o veículo roubado estava abandonado na rua
Bário, no bairro Colônia Dona
Luiza. Equipes da Polícia Científica fizeram a perícia e o carro
foi encaminhado à 13ª Subdivisão Policial (SDP).

Parte dos moradores do
Jardim Arapongas, em Castro,
ficaram chocados com a morte
de uma criança vítima de afogamento. A tragédia foi registrada
no meio da tarde de terça-feira
(11). De acordo com informações, a mãe da criança de aproximadamente dois anos teria
percebido o sumiço e passou a
procurar pela menor, ajudada pela
vizinhança. Foi ela que localizou a
menor caída de bruços em uma
manilha. Este local é utilizado
pelos moradores do bairro para
a captação de água. De imediato,
a polícia militar foi acionada junto
com o Corpo de Bombeiros. Na

No feriado de 7 de Setembro, policiais civis de Castro
prenderam L.C.C.C, de 43
anos, pelo crime de estupro
de vulnerável, praticado contra sua sobrinha.
A prisão foi efetuada ainda
no período da manhã, logo
após o desfile cívico na vila
Rio Branco, com a participação dos próprios investigadores e policiais da 43ª DRP,
de Castro. De acordo com
o boletim policial, a prisão
cumpriu um mandado judicial
expedido pelo Juízo Criminal.
A equipe policial deslocou-se até a rua Oscar
Marfurt, na vila Rosário, e no
local logrou êxito em prender

Divulgação / Pol´cia Civil

Dupla rouba malote
Da Redação
Carambeí - Na segunda-feira (10), dois homens armados roubaram o malote de um
estabelecimento comercial de
Carambeí e ainda agrediram uma
pessoa a coronhadas, na região
do rosto. De posse do malote,
a dupla abandondou o local
fugindo em veículo Fox, da cor
branca. O crime foi registrado

o suspeito.
Cadeia
Ainda conforme declarações
do delegado Lucas Mariano
Mendes, este seria o segundo
mandado de prisão cumprido

esta semana relacionados
a crimes sexuais. "Todas as
denúncias que nos forem encaminhadas e, após a apuração,
for constatada a prática do
crime, terão o mesmo resultado:
a prisão", declarou o delegado.

EM RODOVIAS FEDERAIS DA REGIÃO

Feriadão termina sem mortes nas estradas
Da Assessoria*
Durante os quatro dias da
Operação Independência, de 6 a
9 de setembro, foram registrados 22 acidentes com 28 pessoas feridas e nenhuma morte,
nas rodovias federais que cortam
os Campos Gerais. Seis delas,
foram de maior gravidade. Duas
colisões frontais, uma em Prudentópolis e outra em Irati, uma
colisão traseira em Ponta Grossa,
um atropelamento de pedestre
em Irati, uma queda de moto e
um engavetamento na região de
Porteira Grande, em Tibagi.
A maioria dos acidentes
foram relacionados a falta de

atenção, velocidade incompatível
associada a ingestão de bebida
alcóolica, além de ultrapassagens indevidas, sono, ou ainda
animais na pista.
Para coibir estes tipos de acidentes, as equipes PRFs realizaram 881 fiscalização de veículos,
864 fiscalizações de pessoas,
348 testes de alcoolemia, sendo
9 testes positivos que geraram
cinco prisões por embriaguez.
Também foram flagradas 145
ultrapassagens proibidas, 26
pessoas sem cinto de segurança
ou cadeirinha de crianças, 20
certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e 8
CNH recolhidas.

Remoção e abordagem
Foram removidos aos pátios
33 veículos por não estarem em
condições de segurança ou ainda
por possuírem débitos, como por
exemplo, licenciamentos vencidos.
Em todas as abordagens realizadas pela PRF, os motoristas
foram conscientizados sobre as
principais causas de acidentes
e importância de uma direção
segura. Estas abordagens incluíram automóveis, motocicletas e
caminhões, além dos passageiros
de ônibus, sobre a correta utilização do cinto de segurança.
* Informações Polícia
Rodoviária Federal

por volta de 10h20 na área central do município.
Equipes da PM foram mobilizadas e realizaram buscas por
toda a cidade, mas não encontraram nenhum suspeito de participação no assalto.
A Polícia Civil de Carambeí
instaurou inquérito para apurar o
caso e ainda na manhã de terça-feira (11) não tinha informações sobre suspeitos.

POR PORTE ILEGAL DE ARMA

Homem vai parar na DP
Da Redação
Policiais civis de Castro, se
deslocaram até o bairro de Agostinhos em função de um boletim
de ocorrência que registrava
ameaças contra um morador da
região. O caso foi registado na
manhã de quinta-feira (6).

No local os policias encontraram N.K, de posse de uma
espingarda calibre 36, com quatro munições intactas. Diante
desse fato, o homem recebeu
voz de prisão - por posse ilegal
de arma - e foi conduzido para
a delegacia de Castro, para as
devidas providências.

NO CANTAGALO

Desempregada é vítima
Da Redação

Prisão foi efetuada ainda pela manhã

Acidente na pista
Diante do fato, foi acionado o
Institudo Médico Legal de Ponta
Grossa, entrentanto, peritos que
se deslocavam para Castro para
atender a esta ocorrência, se
envolveram em acidente na rodovia PR-151, na altura do quilômetro 291. A viatura em que
estavam chegou a sair da pista,
mas as causas, até o fechamento
dessa edição, ainda eram desconhecidas.

VÍTIMA É AGREDIDA EM CARAMBEÍ

ESTUPRO DE VULNERÁVEL

Preso suspeito de abusar da sobrinha

chegada ao local, os militares
tentaram reanimar a criança, mas
não tiveram êxito. Logo que a viatura dos bombeiros chegou, foi
constatado que a criança já estava
sem vida.

Enquanto aguardava a chegada do ônibus coletivo em um
ponto no bairro Cantagalo, mulher
de 28 anos foi vítima de assalto
praticado por dois homens, um
deles armado de revólver.
De acordo com boletim policial, por volta das 22 horas de
domingo (9), a moradora do
bairro Alvorada foi abordada por
uma dupla de ladrões que exigi-

ram que ela entregasse o aparelho celular. Diante da ameaça e
sob a mira do revólver, a mulher
acabou entregando o celular da
marca Samsung J7 Gran Prime.
De posse do aparelho, a dupla
empreendeu fuga.
A polícia militar foi acionada e
chegou a fazer patrulhamentos na
região, mas não conseguiu localizar nenhum suspeito. A vítima
foi orientada a prestar queixa na
delegacia.

PÁTIO DE SUPERMERCADO

Moto é furtada no centro
Da Redação
Na tarde de sábado (8),
uma motocicleta foi roubada na
região central de Castro. O veículo estava estacionado no pátio
de um supermercado.
De acordo com o proprietário da motocicleta Sundowv/

Max 125 SE, de cor preta, placa
ARW-2421, ele teria deixado a
moto no pátio de um supermercado localizado na rua Pedro
Álvares Cabral por volta das
13h30 e, ao retornar meia hora
depois, não a encontrou mais.
O caso segue em investigação
por parte da polícia civil.

NA PR-441

Motorista de automóvel
bate em árvore e morre
Da Redação
Tibagi - A.E.G, de 42
anos, morreu em um acidente no
sábado (8), na rodovia PR-441,
região de Tibagi. A caminhonete
Fiat Strada que ele dirigia, teria
perdido o controle da direção e
batido em uma árvore.
O acidente foi registrado por

volta das 20h30, na altura do
quilômetro 16, e de acordo com
a Polícia Rodoviária Estadual
que atendeu a ocorrência, as circunstâncias da batida ainda não
estavam esclarecidas.
O corpo do motorista foi
recolhido por uma viatura do
Instituto Médico Legal, de Ponta
Grossa.
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cleucimara@hotmail.com
Divulgação

Niver

Kawane

“O objetivo da educação é substituir uma mente vazia por uma mente aberta.”
Malcolm Forbes
Divulgação

Divulgação

A bela
Kawane
Rosa estreia
seus 16 anos,
hoje (11). Ela
é filha da
servidora
Juciane
Ferreira

Divulgação

No dia 05 de setembro, na boate By Night do Ponta-Lagoa, foi realizado pela
Prefeitura de Ponta Grossa, através da Fundação Municipal de Turismo (Fumtur)
e da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), o
Cleydson Santiago Migdalski
Concurso Rainha da 40ª Exposição Feira Agropecuária e Industrial de Ponta Grossa
recebendo felicitações de aniversário, (Efapi). Foram eleitas Aline Machado, Rainha da festa; 1ª Princesa, Ana Caroline
nesta quinta-feira (13). No registro com Afani e 2ª Princesa, Jessica dos Santos Ornieski. A EFAPI acontece de 12 a 16
o filho Antônio. Muitas bênçãos!
de setembro no Centro Agropecuário Municipal Ayrton Berger

Divulgação

Maria Luiza

Divulgação / Marcos Bastos

Simone

Divulgação

Divulgação

Álvaro

O contabilista Romualdo
Camargo, em ritmo de
aniversário. Felicidades!

Também em tempo
de aniversário, a jovem
Samantha Kubes

Fundação reativa 'Quarta
Cultural' e abre inscrições

O colunista e radialista Álvaro Andrade
festejando idade nova. Álvaro tem mais de
45 anos dedicados ao colunismo social e
atualmente apresenta o programa social
aos domingos na Rádio Difusora FM 105.9.
Parabéns!

Essa terça-feira (11) promete ser
especial para a querida Maria
Luiza Bresciani que recebe
muitos parabéns pelo passagem
de seu aniversário. Felicidades!

A jornalista Simone Suzzin,
Gestora de Relações Institucionais
da CCR RodoNorte, será muito
cumprimentada no próximo dia
15 de setembro por mais
um ano de vida. Parabéns!
Divulgação / Marcos Bastos

Aniversariando
Divulgação

Ponta Grossa - Estão abertas as inscrições para artistas,
grupos e coletivos que possuem interesse em participar
do projeto Quarta Cultural,
promovido pela Prefeitura de
Ponta Grossa, por meio da
Fundação Municipal de Cultura. O objetivo é possibilitar a
ocupação, nos anos de 2018 e
2019, do auditório do Centro
de Cultura com apresentações
artísticas, diminuindo os custos para os produtores e possibilitando a arrecadação com
venda de ingressos. O edital
completo e o link para inscrições online estão disponíveis
no www.pontagrossa.pr.gov.
br/cultura.
“ E s t a m o s re a t i v a n d o o
Quarta Cultural em um novo
formato, atendendo às atuais
legislações e possibilitando

aos artistas – de Ponta Grossa e de outras cidades - uma
opção para se apresentarem
com custos baixos de produção. Estamos incentivando,
assim, a economia criativa e
o empreendedorismo cultural,
além de ampliar a oferta de
atividades artísticas. Tudo isso
de uma forma democrática e
transparente, para atrair ainda
mais os produtores culturais
interessados”, afirma o presidente da Fundação Municipal
de Cultura, Fernando Durante.
Mais informações – bem
como o formulário de inscrição
– estão disponíveis no site da
Prefeitura de Ponta Grossa, na
aba ‘Agenda Cultural’. Após a
leitura completa do edital, os
proponentes que tiverem dúvidas podem entrar em contato
pelo telefone (42) 3901-1597.

11/09

Jose Ayrton de Paula
Andressa Antunes Risden

Carla Grossl Rouede
Rafaela Quintana
Saskia Sleutjes
O comandante do 13º BIB (13º Batalhão de
Infantaria Blindado), Coronel de Infantaria
Daniel Moreira Marques reserva o dia 12 de
setembro para comemorar aniversário. No registro
ao lado da esposa Cristina Ribeiro Saraiva

Tania Mara Kaminski Borato assumiu a presidência da
APMIF João e Maria (Associação de Proteção à Maternidade,
Infância e Família) para o biênio 2018-2020. Na foto ao
lado de sua irmã, a primeira-dama de Ponta Grossa,
Simone Kaminski de Oliveira

12/09

Rosonir de O. Franco
Ricardo Nuzda Rodrigues

13/09

Deodoro Nogueira da Silva
Juliana Machado
Aline Pereira Silva
Juliana Borges

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

