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DURANTE LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE SANDRO ALEX, PLAUTO E RATINHO JUNIOR, EM CASTRO

Forças políticas se unem
Fotos: Divulgação

A UNIÃO em torno de um grande grupo político foi construída visando essa eleição, e um projeto novo para 2020

As eleições majoritárias e proporcionais, que acontecem em 7 de outubro, já
conseguiram um feito inédito na política
castrense: unir três grupos políticos que
até então caminhavam em separado.
Essa união de forças destacada pela
ex-vice-prefeita de Castro, Maria Helena
de Albuquerque, ainda na semana pas-

Alvaro assina
'ordem' para
Centro de
Especialidades
O prefeito em exercício
de Castro, Alvaro Telles,
assinou nesta quinta-feira
(13), pela manhã, Ordem de
Serviço para a elaboração do
anteprojeto, projetos executivos e complementares para
a construção do Centro de
Especialidades Médicas de
página 5
Castro.

NESTE SÁBADO
Douglas Pereira
tem disputa
de kickboxing

Divulgação

sada, em Ponta Grossa, voltou a ser a
tônica dos discursos de lançamento das
candidaturas de Sandro Alex (PSD),
Plauto Miró Guimarães Filho (DEM),
e Ratinho Junior (PSD), na noite de
quarta-feira (12), na sede da Calpar.
Após a exibição de vídeos de campanha de Ratinho Junior, candidato ao

governo do Paraná; Oriovisto Guimarães, ao Senado Federal; Sandro
Alex, a deputado federal, e Plauto
Miró Guimarães Filho, a deputado
estadual, para um público aproximado
de 150 pessoas, o ex-vice-prefeito de
Castro, empresário e um dos diretores
do Grupo Calpar, Marcos Bertolini,

Divulgação
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Divulgação

1º EMPREGO

Pauliki irá propor
mais empregos

Arruda se diz injustiçado
e se esquiva de denúncia

Divulgação

Divulgação

PALESTRANTES Alexandre Schwatsman e Giuliana Morrone

NO ESPAÇO MOINHO HOLANDÊS

JOÃO ARRUDA é lembrado pelo acidente de 2001

Antes de falar de seus projetos como possível governador do Paraná a jornalistas da
Gazeta do Povo, o deputado
federal por dois mandatos, foi
questionado sobre sua condenação em 2003, por um aci-

dente de trânsito em Curitiba,
onde duas pessoas morreram e
também sobre o envolvimento
do sogro, Joel Malucelli, no
esquema que desencadeou a
Operação Radiopatrulha nesta
semana.
página 4

Região é destaque em
evento de inovação
O Ginásio de Esportes
Douglas Pereira será palco de
grandes combates neste sábado
(15), com a realização de 13
lutas em prol de uma boa causa:
bancar a representação do atleta
castrense Rodrigo Passos, no
Panamericano de Kickboxing,
em Cancun, no México. página 5

não é mais o deputado do Flavinho,
mas é o meu deputado, e de todos
nós; assim como você Sandro, não é
apenas o deputado só do Reinaldo,
também é o meu deputado e de todos, e é dessa forma que queremos
mostrar força já nessa campanha".

FURA SINAL VERMELHO E MATA DUAS JOVENS

'ESTAR DIGITAL' E 'CARTÕES CORPORATIVOS'

RODRIGO Passos tem 26 anos

abriu o evento destacando a união de
forças, e a importância da continuidade dos trabalhos com Sandro Alex e
Plauto Miró. “Esses dois deputados
que estão aqui, Plauto e Sandro, já
fizeram muito por Castro e conseguiram uma grande conquista, unir
esses grupos políticos. Plauto, você

Compartilhar, demonstrar
e premiar as boas práticas da
área de tecnologia nos municípios é o que se propõe o 6º
Congresso de Cidades Digitais,
aberto nesta quinta-feira (13),
no Bourbon Convention Hotel
em Ponta Grossa. O prefeito de
Telêmaco Borba, vice-presidente
da Associação dos Municípios dos
Campos Gerais (AMCG), Marcio

de Matos, participou da abertura
do Congresso e destacou a importância do uso da tecnologia
na região. Da AMCG os chefes
do Executivo de Palmeira, Edir
Havrechaki, e de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, receberam o
Prêmio de Prefeito Inovador.
Rangel pela implantação do 'Estar Digital', e Edir pelos 'cartões
página 4
corporativos'.

Calpar promove nova
rodada de palestras
Após o sucesso da primeira rodada de palestras, que
levou ao Agroleite no mês de
agosto três ex-ministros da
Agricultura, a Calpar traz nessa
segunda-feira (17), dentro das
comemorações dos seus 50
Anos, Alexandre Schwatsman
e Giuliana Morrone, que irão
falar sobre economia e política,
respectivamente, para um seleto
público. A mediação caberá a
Kellen Severo, especialista em
economia e agronegócio. página 5

POR FRAUDE
Promotoria acusa
40 policiais

DEPUTADO Márcio Pauliki

Fomentar políticas públicas
e capacitar os jovens para
conquistarem seu primeiro
emprego, e propor medidas
para recolocação profissional
de idosos que desejam voltar
ao trabalho. Essas são duas
bandeiras que Marcio Paulilki,
candidato a deputado federal,
irá propor em Brasília. página 3

O dinheiro que serviria para
abastecer carros da polícia
militar foi desviado por um
grupo de policiais que, com a
ajuda de um frentista, faziam
cobranças indevidas no cartão
de combustível da corporação.
O crime foi denunciado. página 7

UPA E ANA
FIORILLO IRÃO
RECEBER PROJETO
'DOUTORES
PALHAÇOS'
página 5

Divulgação / Ermerson Texeira

RILDO VISTORIA
EM TIBAGI A
APLICAÇÃO DE
R$ 1,5 MILHÃO
EM PAVIMENTO
página 4
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A democracia brasileira:
um eterno embrião

EDITORIAL

2020

* Leonardo Panteleão

Numa cultura onde tudo é deixado para depois, a união de três grupos políticos,
às vésperas de uma eleição, se torna bastante interessante. Não apenas porque eles
querem eleger seus candidatos em 7 de Outubro, mas para a construção de um
projeto ainda muito maior visando Castro em 2020. Claro, que para isso, precisam
sair vitoriosos nesse pleito, e por isso trabalham forte para fazer valer essa união.
Aos olhos dos futuros governantes do Paraná, essa construção já está sendo bem
vista, principalmente porque possuem as bençãos de dois importantes políticos dos
Campos Gerais que terão enorme relevância no futuro governo - Sandro Alex e
Plauto Miró Guimarães Filho. A união em Castro foi selada, as pedras já estão no
tabuleiro, agora é avançar!
Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

GELADEIRA MOVIDA

OSMAR DIAS AO SENADO
Com a mudança no quadro
eleitoral para o Senado Federal,
fruto do escândalo envolvendo
o nome de Beto Richa (PSDB)
que vê a sua campanha ir por
água abaixo, volta à tona o nome
de Osmar Dias (PDT), não
mais para o governo do estado,
mas para onde deveria ter se
lançado. Ele tem até o dia 17
para definir se entra na corrida
como candidato a senador, ou
fica em casa.

A QUEROSENE

Refrigeração
mesmo no sertão!
O novo refrigerador a
querosene, leva ao sertão
o conforto da grande
cidade.Funciona
sem interrupções
silenciosamente, dura
uma eternidade e consome
apenas 1 litro de
querosene por dia.

A propaganda de uma
geladeira movida a querosene, faz lembrar a Casa
Josete, do empresário José
Dallarmi, um das maiores
lojas da rua Dr. Jorge Xavier
da Silva,da cidade de Castro,
que realizava o comércio de
geladeiras movidas a querosene e eletricidade, de eletrodomésticos e outros produtos
eletrônicos.
Neste contexto, por trás
da historia, para se ter uma
idéia, o assunto central era
a tempestade da Segunda
Guerra Mundial que impedia
o nosso progresso.

RATINHO NÃO VEIO
A visita que Ratinho (pai)
faria a Castro na noite de
quinta-feira (13), acabou não
acontecendo, mas existe a promessa que até as eleições ele
estará nas terras do Iapó. O
mesmo para o seu filho e candidato ao governo do Paraná,
Ratinho Junior (PSD), que
mantém no seu roteiro o município de Castro, ao lado do
candidato ao Senado Federal,
Oriovisto Guimarães (Pode).

A paz trouxe-nos uma
nova época, com novos costumes, novo comércio e
novos estilos de vida Norte-Americana.
Foi um período de grandes mudanças. Naquela época
poucas residências tinham
geladeira.
Esta
variante existia
devido o nível baixo do sistema de eletricidade no cotidiano urbano e a falta de rede
elétrica no meio rural, que
obrigava o uso de querosene
nas geladeiras.
Foi uma integração vital
para sobrevivência.

FLAVIO ARNS
Sabe aquela visita de
médico. Foi mais ou menos
assim a passagem do ex-senador Flávio Arns (Rede) a Castro, na manhã dessa quinta-feira
(13). Chegou perto das 8h30
na Apae, não permaneceu mais
que meia hora, e seguiu viagem.
Dizem que ele só veio deixar
material de campanha.
VICE DO BOLSONARO
O general de reserva Hamilton Mourão (PRTB), vice de

Jair Bolsonaro (PSL) nas eleições presidenciais, marcou presença na abertura da Exposição
Feira Agropecuária de Ponta
Grossa (Efapi) na manhã dessa
quinta-feira. Discursou por lá,
agradou quem o assistiu, e fez
questão de conhecer a Frísia, em
Carambeí. Na terra das tortas,
foi fotografado ao lado de Plauto
Miró (DEM), prefeito Osmar
Blum (PSD) e o presidente da
Câmara, Diego Macedo (PSD).
NOVA DERROTA
Parece que ainda não caiu a
ficha para o ex-vereador Jeverson Gomes da Silva (PDT),que
teve o seu mandato cassado em
30 de agosto, por quebra de
decoro. Ele havia ingressado
com mandado de segurança na
Comarca de Castro para reaver
o mandato de vereador, mas
seu pedido foi negado pelo juíz
Rodrigo Yabagata Endo, da Vara
da Fazenda Pública de Castro.
HADDAD E MANUELA
A Central Única dos Trabalhadores (CUT), juntamente
com o PT e lideranças dos PSB
e PCdoB, inaugura em Ponta
Grossa na quinta-feira (20),
o “Comitê Suprapartidário
Haddad e Manuela”, chapa que
concorre à Presidência da República. O evento acontece no Sindicato dos Metalúrgicos, às 20
horas, e deve contar com lideranças sindicais dos trabalhadores e movimentos sociais. O
deputado Péricles de Holleben
Mello destaca que a candidatura
de Haddad já surpreende.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

O embrião, como se sabe, corresponde ao estágio inicial do desenvolvimento de um organismo. Nas
plantas, é uma parte da semente; nos
animais, é o produto das primeiras
modificações do óvulo fecundado,
que dará origem a um novo indivíduo.
A democracia no Brasil, em que
pese ter início nos idos do século
XX, após a Ditadura Militar, período
marcado por forte repressão estatal
que, sobretudo, alijava os cidadãos
de exercerem, em sua 'plenitude',
o denominado livre-arbítrio, ainda
pode ser assim considerada.
No país, em apertada síntese,
foram aproximados 30 (trinta) anos
de luta para se alcançar a igualdade
de direitos que foi concebida, sobretudo, com a implementação de uma
nova Carta Política.
A Constituição Federal de 1988,
nesse prisma, contempla a liberdade
de direitos, a igualdade social, liberdade de voto e de expressão, e, ainda,
um sistema de eleições livres. Incríveis ideais!!!
Por outro lado, o que talvez não
se esperava, era que a modificação da
cultura de um povo até então oprimido fosse encontrar maior obstáculo
do que a própria alteração legislativa
em seu mais alto grau.
O lamentável atentado ocorrido
em desfavor do presidenciável Jair
Bolsonaro, em Minas Gerais, corrobora o estágio inicial de um organismo político obtido com grande
intrepidez pela sociedade brasileira.
A intolerância, o discurso de ódio,
a liberdade de voto e de expressão
sendo contidas por atos de extremada
violência moral e física, representam
inegável retrocesso a esse regime
político em que a soberania e o poder
são exercidos pelo povo, através do
sufrágio universal.
Cumpre-nos, neste momento
de 'luto democrático', analisar, sob a
égide jurídica vigente, se tal ato representa ou não um 'crime político'.
Nesta etapa, caro leitor, não
se pretende aprofundar, por escapar ao escopo presente, a correção
técnica de tal terminologia, ou seja,
se a referência a expressão "crime"
adequa-se ou não a tal espécie de
infração. Sigamos.
A Constituição Federal de 1988
prevê, na parte inicial da regra do art.
109, IV, a competência da Justiça
Comum Federal para o processo e
julgamento dos crimes políticos.
Para Nelson Hungria, um dos
maiores juristas que o país conheceu, tais infrações se caracterizam
pela conduta que "ofende ou expõe
a perigo de ofensa, exclusivamente, a
ordem política em sentido amplo ou
a ordem político social (compreensiva
não apenas das condições existenciais
e o regime governamental do Estado
e dos direitos políticos dos cidadãos,
senão também, nas suas bases fundamentais, a organização social, sôbre
a qual se ergue a ordem política em
sentido estrito), e cujo autor, além
disso, tem por escopo êsse mesmo

resultado específico ou assume o
risco de seu advento."
Em adição, de acordo com a
teoria subjetiva, a existência de crime
político não decorre apenas pela adequação da conduta a um tipo penal
previsto no ordenamento como tal,
mas exige, ainda, um especial fim
de agir (dolo específico), consubstanciado na intenção específica do
agente em ofender a ordem política.
O texto constitucional, apesar
de a eles fazer referência, não conceitua 'crime político'. Da mesma
forma, também não há um conceito
na legislação infraconstitucional.
Insta salientar que a jurisprudência tem considerado que somente há
crime político quando presentes os
pressupostos do art. 2º da Lei nº
7.170/83 (Lei de Segurança Nacional), quais sejam:
Art. 2º – Quando o fato estiver
também previsto como crime no
Código Penal, no Código Penal Militar ou em leis especiais, levar-se-ão
em conta, para a aplicação desta Lei:
I – a motivação e os objetivos do
agente;
II – a lesão real ou potencial
aos bens jurídicos mencionados no
artigo anterior.
Por meio do art. 2º, II, deve-se
consultar e interpretar o art. 1º do
aludido texto legislativo, o que conduz a compreensão de que os crimes
políticos, para serem assim considerados, devem colocar em risco a
integridade territorial e a soberania
nacional, o regime representativo
e democrático, a Federação e o
Estado de Direito e a pessoa dos
chefes dos Poderes da União.
De toda sorte, percebe-se que,
diversamente do que se pode concluir
primariamente, crime político não é
qualquer crime cometido contra um
político. Deve, sobretudo, lesar ou
ofertar risco de lesão aos bens jurídicos indicados acima.
Para configurá-lo, é imprescindível a motivação política ou que a
conduta tenha por desiderato colocar
em perigo a segurança do Estado,
do governo ou do sistema político
vigente, além de atos que prejudiquem os interesses do Estado.
Evidentemente, pelos aspectos
acima deduzidos, o delito ora objeto
de comento não se enquadra a condutas desse jaez, afastando sua conotação política strictu sensu, no âmbito
da Lei de Segurança Nacional.
Trata-se, em verdade, de crime
comum, de natureza hedionda,
motivado pelo consectário natural
da imaturidade política que ainda
possui contornos preponderantes na
sociedade brasileira.
Perde, mais uma vez, com isso,
o Brasil!
* Leonardo Pantaleão
é advogado, professor
de Direito Penal e Processo
Penal, palestrante e sócio
fundador da Pantaleão
Sociedade de Advogados.

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

14/09 - Dia da Cruz / Dia do Frevo
15/09 - Dia do Cliente / Dia Nacional do Musicoterapeuta
16/09 - Dia Internacional para a Preservação
da Camada de Ozônio
17/09 - Dia da Compreensão Mundial
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
14/09

Temperatura

20 ºC
13 ºC

Umidade
92%
94%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Sábado
15/09

21

ºC

14 ºC

100%
100%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Domingo
16/09

20 ºC
12 ºC

100%
100%

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

Segunda
17/09

12 ºC
12 ºC

87%
94%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 13/09/2018
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NO LANÇAMENTO DA CAMPANHA DE SANDRO ALEX, PLAUTO MIRÓ E RATINHO JUNIOR, EM CASTRO

Grupos políticos se unem por Castro
Fotos: Divulgação

Três grupos
se somam
visando também
as eleições
de 2020
DA REDAÇÃO

“

Reinaldo Cardoso "Hoje vi a possibilidade de fazer parte da grande transformação"

Esses dois deputados que estão
aqui, Plauto e Sandro, já fizeram
muito por Castro e
conseguiram uma
grande conquista,
unir esses grupos
políticos.

maior produção, alternando ano a
ano liderança”. Fazendo críticas ao
governo do estado, Reinaldo frisou
que “Castro produz e representa
muito para o governo do estado, e
o que recebemos em troca? Nada!
Eu e o Plauto pedimos o ‘Batalhão’ [Companhia Independente],
e nada; asfalto fazem 20 anos, só
prometeram; o Contorno Norte
está em Brasília, e nada; dois quilômetros de asfalto ligando a Cargill,
prometido, foi assinado, hoje assinaram de novo, e nada. O que tem
de errado? Porque o norte e sudoeste conseguem, e nós não? Porque nós éramos desunidos. Surgiu
o momento agora! Eu e o Moacyr
somos líderes, agora surgem outras
lideranças, a exemplo do Marcos,
Paulo [Paulo Bertolini], Flavinho
[Flávio Albuquerque], Ric [Ricardo
Cardoso Filho], Cássio [Cássio
Menarim]. Para nós veio o Ratinho
Junior como liderança, um jovem
político sem ranço político. Você vê
um Ratinho que pensa pelo Paraná,
que quer transformar o Paraná no
segundo estado em importância
para o País. Esse é o novo projeto, Ratinho governador. Com o
Ratinho podemos fazer muito por
Castro, através de nós, e nós temos
que ter os nossos deputados, e eles
precisam ser os mais votados. Nós
temos que mostrar a nossa força,
mas cada um de nós tem que vestir a camisa, pensando no grupo,
com afinco, pensando em Castro,
e no retorno que Castro pode ter.
Hoje nós temos cinco vereadores
e suplentes. Em uma semana nós

CONTRA RATINHO JR

TRE determina que Requião
exclua propagandas negativas
A Justiça Eleitoral determinou, nesta quarta-feira (12),
a exclusão de postagens feitas
na rede social (Facebook) do
senador e candidato à reeleição,
Roberto Requião (MDB), que
além de trazer três propagandas
eleitorais negativas contra o candidato ao governo Ratinho Junior
(PSD), também foram impulsionadas ilicitamente.

Requião teve 2 horas
para retirar, sob
pena de pagar multa
Requião teve 2 horas para
retirar o conteúdo, sob pena de
multa no valor de R$ 30mil por

hora de descumprimento.
A decisão é da juíza auxiliar
Graciane Lemos, do Tribunal
Regional Eleitoral (TRE).
Para ela, “o princípio mais
caro que rege as manifestações políticas durante o período
eleitoral é, sem dúvida, o da
liberdade de expressão, sendo,
contudo, permitido à Justiça Eleitoral remover conteúdos de redes
sociais que contenham agressões
ou ataques a candidatos.”
Segundo o advogado Gustavo
Guedes, coordenador jurídico da
campanha de Ratinho, “trata-se
de uma decisão histórica, talvez
a primeira no país, reconhecendo
que não se pode pagar por propagandas negativas em redes sociais,
mantendo o TRE/PR a vanguarda
do direito eleitoral brasileiro."

Flavinho: "Há seis meses procurei o Dr. Reinaldo e o Paulo para fazer essa união"

NOVA DERROTA

Ex-vereador
Jeverson tem
recurso negado

Divulgação / Sandro A. Carrilho

As eleições majoritárias e proporcionais, que acontecem em 7 de
outubro, já conseguiram um feito
inédito na política castrense: unir
três grupos políticos que até então
caminhavam em separado. Essa
união de forças destacada pela
ex-vice-prefeita de Castro, Maria
Helena de Albuquerque, ainda na
semana passada, em Ponta Grossa,
voltou a ser a tônica dos discursos
de lançamento das campanhas de
Sandro Alex (PSD), Plauto Miró
Guimarães Filho (DEM), e Ratinho
Junior (PSD), na noite de quarta-feira (12), na sede da Calpar.
Após a exibição de vídeos
de campanha de Ratinho Junior,
candidato ao governo do Paraná;
Oriovisto Guimarães, ao Senado
Federal; Sandro Alex, a deputado
federal, e Plauto Miró Guimarães
Filho, a deputado estadual, para
um público aproximado de 150
pessoas, o ex-vice-prefeito de Castro, empresário e um dos diretores
do Grupo Calpar, Marcos Bertolini,
abriu o evento destacando a união
de forças, e a importância da continuidade dos trabalhos com Sandro
Alex e Plauto Miró. “Esses dois
deputados que estão aqui, Plauto e
Sandro, já fizeram muito por Castro e conseguiram uma grande conquista, unir esses grupos políticos.
Plauto, você não é mais o deputado
do Flavinho, mas é o meu deputado, e de todos nós; assim como
você Sandro, não é apenas o deputado só do Reinaldo, também é o
meu deputado e de todos, e é dessa
forma que queremos mostrar força
já nessa campanha".
Flavinho Albuquerque, que já
ocupou cadeira na Câmara Municipal de Castro, disse que há seis
meses procurou o Reinaldo Cardoso e o Paulo Bertolini, e expôs a
importância desses grupos se unirem. Que estava feliz com o resultado da união de forças. Também
agradeceu ao Paulo, ao Sandro
Alex, aos vereadores, ex-vereadores, e as entidades que se faziam
presentes através de seus representantes.
Reinaldo Cardoso, ex-prefeito
de Castro por três mandatos, disse
que estava retornando para a política. “Na vida a gente tem fases
e missões. Para Castro fui três
vezes prefeito, e vou publicar um
resumo desses vinte e poucos anos
do meu trabalho. Mas, hoje surgiu
um momento inédito em Castro,
e vi a possibilidade de fazer parte
da grande transformação política,
em um município que é o maior
produtor de leite, segundo em
soja, terceiro em milho, quarto em
feijão, primeiro em frango e suíno,
que no leite divide com Toledo a

Ao final do encontro, o registro de alguns simpatizantes
mudamos a Câmara, isso mostra
força, confiança em nós como liderança, e temos que dar o troco, sem
ódio, mostrando uma Castro muito
melhor”.
Plauto
Prosseguindo com os discursos, o deputado estadual Plauto
Miró agradeceu a todos e disse
que “essa eleição é diferente de
todas, é mais curta, e as pessoas
não estavam querendo saber de
políticos, de discutir os problemas,
mas, a política está nas escolas,
universidades, sindicatos, em tudo,
é a democracia”. Quanto ao seu
nome, “digo que fico feliz por ter
sido escolhido por vocês e, com
certeza, vamos alcançar os nossos
objetivos com Ratinho sendo eleito
ainda no primeiro turno, um rapaz
jovem, que estudou para ser governador, que está preparado. Sou
de Ponta Grossa, mas fico feliz de
poder representar vocês castrenses,
um dos municípios mais antigos e
dos mais importantes, que tanto
produz. Tenho muito orgulho de
ver vocês, todos juntos, trazendo
o apoio ao Ratinho e ao Sandro.
Teremos um novo Paraná, e estaremos defendendo os interesses de
Castro”.
Sandro
Para o deputado federal Sandro Alex “o entusiasmo não estava
presente na política e todo mundo
estava em um canto, aguardando
o que viria acontecer. Houve uma
convergência em Castro, com a

união de todos, Reinaldo, Marcos,
Paulo, Flavinho e sua liderança, a
família Menarim, os vereadores.
Esses vereadores que aqui estão
não pediram nada para si, mas para
a cidade de Castro, e isso não acontece em nenhuma cidade. Nunca
vi tanta liderança em um só lugar,
unida. E, hoje estamos selando
uma união com esse grupo, visando
o futuro promissor de Castro”.
Fazendo um breve balanço de
sua trajetória em Castro, Sandro
disse que “fui aqui o deputado mais
votado, quase 10 mil votos. Quero
dizer a todos os castrenses que não
envergonhei Castro em nenhuma
votação no Congresso Nacional.
Tivemos todas as turbulências, mas
nunca faltei com o compromisso.
Fui escolhido o representante federal das cooperativas da região, da
Ocepar, dentro da Frente Nacional.
Tenho trabalho dentro da gestão do
Reinaldo, e nessa gestão também,
e mesmo após o prefeito sendo
outro, continuo trabalhando, sendo
o deputado com o maior volume de
conquistas para Castro. Dei uma
entrevista ao jornal sobre os investimentos na cidade, na saúde as três
ambulâncias do Abapan e Socavão
são nossas, também são nossos
os raios x que foram para a UPA
e ao hospital. Todos os equipamentos, que estão na estrada, Ratinho
Junior tem um trabalho através da
Sedu, via Plauto. Essa união fará
com que Castro seja falado mais
forte em Curitiba e Brasília", enfatiza.
Continuando com sua fala, San-

dro afirma que "Ratinho pai estará
aqui, mas não será amanhã [viria
na quinta-feira (13)]. Ele sabe que
aqui temos um governo contrário,
mas também sabe dessa união de
forças, que será demonstrada nas
urnas ainda nessa eleição. Nós, eu
e o Plauto, seremos gratos com
qualquer vitória, mas uma votação
grande para o Ratinho Junior no
primeiro turno não permitirá uma
negociação no segundo turno. É
preciso entender que as pessoas
não estarão votando só no Sandro
e Plauto, mas no Reinaldo, no Flavinho, nos vereadores. Essa vitória
hoje será importante em 2020,
para que eu e o Plauto possamos
ajudar a eleger vocês. Para que o
grupo garanta o poder executivo e
o maior número de vereadores na
Câmara".
Ao final, Sandro Alex agradeceu a dedicação de Paulo Bertolini. "Tenho certeza Paulo que essa
união vai selar o futuro de Castro.
Um novo grupo nasce hoje em
Castro, mais forte ainda. Deixo o
meu abraço a família Menarim",
concluiu.
Participaram do encontro na
sede da Calpar, além de lideranças,
os vereadores castrenses Herculano da Silva, Antonio Sirlei Alves,
César do Povo, Paulinho Farias,
Rafael Rabbers, os ex-vereadores
Zé da Cuia, Itari Cropolato, Julio
Goulart, Zilo Aiçar de Sus - que
presidiu a Câmara de Castro, e
atual presidente do legislativo de
Ponta Grossa, vereador Sebastião
Mainardes (DEM).

'MUNDO MELHOR' JÁ CAPACITOU 20 MIL JOVENS

Pauliki irá elaborar projetos para
primeiro emprego e recolocação
Fomentar políticas públicas e capacitar os jovens para
conquistarem seu primeiro
emprego e propor medidas
para recolocação profissional
de idosos que desejam voltar
ao trabalho. Essas são duas
bandeiras que Marcio Paulilki,
candidato a deputado federal,
irá propor em Brasília.
Pauliki, que atualmente é
deputado estadual, tem conhecimento e experiência na área.
Como gestor e administrador,
ele gera milhares de emprego
em todo o estado. Além disso,
idealizou em 2009 o Instituto
Mundo Melhor (IMM) que já

capacitou 20 mil jovens para o
primeiro emprego.
Como deputado federal,
Pauliki irá propor uma ampliação
na Lei de Aprendizagem. Hoje
empresas de todos os setores
que empregam jovens (16 a 24
anos) têm benefícios tributários.
Mas, além desse incentivo, as
empresas devem ser motivadas
a capacitar os jovens no primeiro
emprego. “Por isso, vamos lutar
para que todas as empresas adotem programas e projetos com
contrapartidas para que todos
os jovens tenham oportunidade
de iniciar a carreira profissional”,
ressalta Pauliki.

Outro projeto idealizado
pelo candidato é o “Agora é
minha vez”, destinado a recolocar no mercado de trabalho os
idosos. A proposta é capacitar
esse público, desenvolver novas
habilidades e fomentar políticas
públicas para que todos tenham
novamente uma chance de
emprego e trabalho.
“É necessário atuar com
políticas públicas para incentivar a geração de empregos para
todos os públicos. São medidas
que irão ajudar no desenvolvimento econômico, gerando
emprego e renda para toda a
nossa sociedade”, afirma Pauliki.

O ex-vereador de Carambeí, Jeverson Gomes da Silva
(PDT), sofreu mais uma derrota após ter seu mandato de
vereador cassado por quebra
de decoro parlamentar no caso
das falsificações de assinaturas em documentos da Câmara
Municipal. Ele havia ingressado
com um mandado de segurança
na Comarca de Castro para
reaver o mandato de vereador,
mas seu pedido foi negado pelo
juíz Rodrigo Yabagata Endo,
da Vara da Fazenda Pública de
Castro.
O pedido recaia sobre o ato
dos vereadores Diego Macedo,
Ricardo Enevan, Diego Silva e
Lourival Iaros que votaram a
favor da perda do mandato de
Jeverson. Em seu pedido o ex-vereador, assim como já havia
publicado nas redes sociais, tentou desqualificar os trabalhos da
Comissão Parlamentar Processante – CPP.
No despacho o juíz indeferiu o pedido e relatou que o
ex-vereador teve a oportunidade
de ampla defesa conforme citado
no documento. “Somando a
isto, em consulta ao site da
Câmara Municipal de Carambeí especificamente a CPP
01/2018, extrai se que o procedimento tramitou em obediência
ao devido processo legal, tendo
o impetrante apresentado defesa
prévia, intimando a comparecer
em audiência, apresentando
razões finais e intimado da sessão de julgamento”, aponta.

Para juiz, no seu
despacho, Jeverson
teve ampla defesa
Segue o despacho, “somado
a isto, por meio da ‘Ata da Sessão Extraordinária’, denota-se que o impetrante estava
presente e a ele foi oportunizado prazo para manifestação,
todavia, restou silente. [...
Logo após o vereador chamou
o vereador Jeverson Gomes da
Silva, o qual estava presente
em plenário, mas não quis se
manifestar...]”, relata.
O juíz finaliza seu despacho
enfatizando que os trabalhos
da CPP seguiram os princípios
da ampla defesa e contraditório, tramitando o processo na
forma determinada pela legislação especifica e em observância
ao devido processo legal.
O despacho é claro e contrário ao discurso de Jeverson
que desde a cassação tenta
desqualificar o trabalho dos
integrantes da CPP, que realizaram os trabalhos de forma
respeitada e organizada.
Os ex-vereadores Paulo
Valenga e Emerson Sheik não
ingressaram com pedidos na
justiça para reverter a perda do
mandato.
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ALÉM DE SE ESQUIVAR DA DENÚNCIA DO SOGRO

Arruda se diz injustiçado por acidente
Divulgação

Carro guiado
por João Arruda
furou o sinal
vermelho,
colidiu em
outro, e matou
duas jovens
Terceiro colocado na pesquisa Radar encomendada pela
Associação dos Jornais Diários
do Interior do Paraná (ADI-PR),
divulgada na semana passada,
com 5,1% das intenções de votos,
João Arruda (MDB) foi sabatinado nessa quinta-feira (13) pela
Gazeta do Povo.
Antes de falar de seus projetos como possível governador do
Paraná, o deputado federal por
dois mandatos, foi questionado
sobre sua condenação em 2003,
por um acidente de trânsito em
Curitiba, onde duas pessoas morreram e também sobre o envolvimento do sogro, Joel Malucelli,
no esquema que desencadeou a
Operação Radiopatrulha nesta
semana.
Falando que o acidente de
trânsito de 2001, onde furou o
sinal vermelho e o carro que era
conduzido por ele colidiu em
outro veículo matando duas jovens

Pena de João Arruda foi aumentada por ter fugido do local
e deixando outros dois ocupantes
feridos, o deputado afirmou que
“é uma coisa que vou ter que
administrar para o resto da minha
vida”, no entanto, Arruda se disse
injustiçado com relação a condenação imposta em 2003.
Ele foi condenado pela 2ª
Vara de Delitos de Trânsito de
Curitiba, a quatro anos e três
meses de detenção pelo acidente.
Sua pena teve acréscimo de seis
meses por ter fugido do local
sem prestar socorro às vítimas.
Posteriormente, o Tribunal de
Justiça do Paraná (TJ-PR), con-

R$ 1,5 MILHÃO INVESTIDOS

Tem início em
Tibagi obra de
pavimento da Rua
Ernesto Kugler
Da Assessoria
Tibagi - A primeira fase da
pavimentação da Rua Ernesto
Kugler, obra de cerca R$ 1,5
milhão, começou nesta terça-feira (11), em Tibagi. Considerada uma das obras mais
aguardadas pelos tibagianos,
o projeto prevê pavimentação
asfáltico, drenagem, galerias
pluviais e passeio. O prefeito
Rildo Leonardi classifica a
pavimentação da Rua Ernesto
Kugler como um marco para o
desenvolvimento do município.
"É um antigo sonho da população que agora virou realidade.
Com as galerias pluviais, serão
evitadas inundações que assolam a Rua Ernesto Kugler nos
períodos de chuva. Também
ajudará no desenvolvimento de
Tibagi, pois é uma rua central
e com os devidos investimentos em estrutura tem tudo para
melhorar ainda mais", disse
Leonardi.
Nesta primeira fase serão
feitos os serviços de drenagem
e construção das galerias pluviais, a partir da esquina com
a Avenida Homero Talevi Campos, até a esquina com a Rua
Manoel Bento dos Santos.
Esta primeira etapa vai
contar com a implantação da
drenagem complementar, que
servirá como um reforço para a
já existente. As etapas seguintes
são a remoção do solo mole,
e o reforço no solo para que a
rua receba a capa asfáltica. Ao
final, será executada a parte
urbanística da rua e também a
construção das rampas de acessibilidade previstas no projeto.
A obra é avaliada em cerca
R$ 1,5 milhão, obtida a fundo
perdido com contrapartida de
5% da Prefeitura. A segunda
fase da pavimentação já está
em processo de licitação.
Segundo o engenheiro civil
da Prefeitura, Josemar Scheraiber, a paralisação no trânsito
será feita apenas nas quadras
em que a equipe estiver trabalhando na execução do projeto. "A ideia é causar o menor
transtorno e estresse para a
população e o trânsito do município", destacou.

cedeu a ele a conversão em horas
de trabalho comunitário a que foi
condenado em pena pecuniária.
“Fui condenado com pena máxima
com relação a aquele acidente, na
minha visão injustamente, porque
eu fui condenado por furar um
sinal vermelho”. Uma das vítimas, deixou um filho de um ano
e quatro meses que passou a ser
cuidado pela avó.
Com relação ao envolvimento
do sogro, o empresário Joel
Malucelli, na operação Radiopatrulha, que teve mandado de
prisão expedido por participa-

ção em esquema fraudulento de
licitação do programa Patrulha do Campo, o candidato
falou que ele [Malucelli], vai
lutar para provar sua inocência.
Arruda disse que Malucelli não
era “um sogro distante”, ao
se referir a relações familiares,
contudo, disse que politicamente, sim. Ele também disse
ter denunciado ainda em 2013
irregularidades no programa de
recuperação de estradas rurais e
se disse surpreso com a acusação
de envolvimento de Joel Malucelli.
Durante a sabatina entre os
jornalistas da Gazeta do Povo
com o deputado federal e candidato ao Palácio Iguaçu, foi mencionado a Operação Carne Fraca,
onde o principal delator, o ex-superintendente do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Daniel Gonçalves
Filho mencionou Arruda como
um dos beneficiários do esquema,
que adulterava carne vendida
tanto no mercado interno como
externo.
*A pesquisa citada foi contratada pela ADI – Associação
dos Jornais Diários do Interior do
Paraná, registrada no TRE pela
Radar Inteligência – Eireli ME,
com o número PR-01900/2018,
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.

'ESTAR DIGITAL' E CARTÕES CORPORATIVOS'

Região é destaque em inovação
Divulgação

Da Assessoria
Compartilhar, demonstrar
e premiar as boas práticas da
área de tecnologia nos municípios é o que se propõe o 6º
Congresso de Cidades Digitais,
aberto nesta quinta-feira (13),
no Bourbon Convention Hotel
em Ponta Grossa, reunindo
centenas de pessoas. O prefeito de Telêmaco Borba, vice-presidente da Associação dos
Municípios dos Campos Gerais
(AMCG), Marcio de Matos,
participou da abertura do Congresso e destacou a importância
do uso da tecnologia na região,
que vem avançando em suas
práticas. “Os investimentos
na área são imprescindíveis”,
disse, citando seu próprio município, que acabou de adquirir
drones para serem usados em
prol da segurança.
Investimentos necessários, e
que geram economia futura para
os municípios. Foi o que destacou o presidente da Associação dos Municípios da Região
Metropolitana de Curitiba, prefeito de Fazenda Rio Grande,
Marcio Wosniack. “A tecnologia traz economia, pois com
ela podemos ter menos funcionários, com mais agilidade,
eficiência e menos desperdício”,
garantiu ele que foi um dos prefeitos inovadores de 2018, com
o projeto de tecnologia na segu-

Prefeito Márcio Matos, de Telêmaco, defendeu uso de tecnologia

rança escolar.
Da AMCG os chefes do
Executivo de Palmeira, Edir
Havrechaki, e de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel, receberam o
Prêmio de Prefeito Inovador.
Rangel pela implantação do
Estar Digital, aplicativo feito
especialmente para o município
e, segundo o prefeito, “único
no Brasil”. Já Edir foi premiado
pelos cartões corporativos de
adiantamento de gastos, que
começaram a ser utilizados
no último mês pelos servidores palmeirenses. “Estamos
cumprindo com os princípios
da administração pública, com
modernidade, transparência e
economia “, ressaltou o prefeito.
Para o diretor da Rede
Cidade Digital, realizadora
do Congresso, José Marinho,
a modernização da máquina
pública abre possibilidades para

melhorar os serviços entregues
a população. “Estamos trazendo
experiências bem sucedidas para
servir de modelo, para melhorar a vida das pessoas. Com o
congresso, queremos estimular
os tomadores de decisão, que
são os gestores das cidades, a
inovar”, explicou, lembrando da
necessidade da vontade e da
ação política. “A tecnologia deve
ser vista como uma função estratégica”, finalizou.
O primeiro dia do Congresso contou ainda com
palestras, cases de sucesso de
municípios, além de painéis de
discussão, como a importância
das parcerias público-privadas
e cidades digitais. O 6º Congresso segue nesta sexta-feira
com palestras sobre o uso das
tecnologias em diversas áreas,
como saúde, mobilidade urbana
e segurança.

DECISÃO DO BRASILEIRO SÉRIE C ACONTECE NO DOMINGO

Operário quer sair com título de casa
Da Assessoria
O Operário Ferroviário está
em mais uma final de Campeonato
Brasileiro. Neste domingo (16),
o Fantasma recebe o Cuiabá-MT,
às 15h30, no Estádio Germano
Krüger, pela primeira partida da
decisão da Série C, e pretende
fazer o valor casa para sair com o
título daqui.
Para chegar até a final, o alvinegro de Vila Oficinas superou
o Santa Cruz-PE nas quartas de
final - perdeu por 1 a 0 fora de
casa, mas venceu por 3 a 0 em
Ponta Grossa e conquistou o
acesso à Série B – e o Bragan-

tino-SP na semifinal – com dois
empates sem gols e classificação
nos pênaltis por 4 a 2.
Na fase de grupos, Operário e
Cuiabá se enfrentaram duas vezes.
Na capital mato-grossense, vitória
dos donos da casa por 4 a 0 e, em
Ponta Grossa, empate em 1 a 1.
Para o primeiro confronto da
final, o técnico Gerson Gusmão
não poderá contar com o lateral
direito Léo, que recebeu cartão
vermelho na semifinal e cumpre suspensão. Por outro lado,
o volante Chicão, suspenso no
último jogo, fica à disposição do
treinador.
Os ingressos para a primeira

partida da final da Série C estão
disponíveis na Loja do Fantasma
(Rua Padre Nóbrega, 265 – Oficinas), no Keima Um Lojão (Rua
Coronel Cláudio, 59 – Centro)
e no Supermercado Vitor (Rua
Laudelino Gonçalves, 332 – Chapada). Os valores até sábado (15)
são de R$ 100 entrada inteira e
R$ 50 meia-entrada. No dia do
jogo, os ingressos custarão R$
150 entrada inteira e R$ 75 meia-entrada. Os portões do Germano
Krüger serão abertos às 13h30.
O segundo jogo da final está
marcado para o dia 22 de setembro, às 19 horas, na Arena Pantanal.

TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL

Universidade promove
sabatina com candidatos
Candidatos ao Governo do
Paraná serão sabatinados em
uma série de entrevistas que serão
transmitidas em tempo real através
de sinal aberto de satélite - com
abrangência nacional -, em emissoras de rádio e pela internet. As
entrevistas também serão publicadas pelos principais jornais do
interior do estado, em suas edições impressas.
Cada candidato terá 40 minutos para responder as perguntas.
Em média, serão realizadas 10
perguntas para cada candidato.
Foram convidados para apresentarem suas propostas - entre
14 a 19 de setembro -, Cida Borghetti (Progressistas), João Arruda
(MDB), Dr.
Rosinha (PT),
Ivan Bernardo (PSTU), Ogier
Buchi (PSL), Geonísio Marinho
(PRTB), Jorge Bernardi (REDE),
Priscila Ebara (PCO), e Professor
Piva (PSOL).O candidato Ratinho
Junior irá confirmar, por meio de
sua assessoria, a data de sua participação no evento.
Em estúdio montado especialmente para a sabatina - na sede do
grupo Uninter em Curitiba - jornalistas de todo o Estado estarão
apresentando
questionamentos
aos candidatos com perguntas
embasadas na realidade local das
regiões que representam.
A iniciativa, inédita no Paraná,
está sendo coordenada pelos
cursos de Jornalismo e Ciências
Políticas do grupo Uninter, com a
participação de cerca de 40 veículos de comunicação do Estado.
Participam do pool de transmissão o portal CATVE/Terra
(Cascavel), Agora Paraná/UOL
(Pinhais - Região metropolitana
de Curitiba), portal de notícias
i44 News (Campo Mourão),
Indústria e Comércio (Curitiba),
O Diário (Maringá), Diário dos
Campos (Ponta Grossa), Diário
do Sudoeste (Pato Branco), Correio do Povo (Laranjeiras do Sul),
Página Um (Castro), Jornal Extra
(Guarapuava), Jornal do Oeste

(Toledo), Jornal de Beltrão (Francisco Beltrão), Jornal O Comércio
(União da Vitória), Agora Litoral
(Matinhos), site Mediação (Capital) - mantido pelo curso de Jornalismo da Uninter - e todos os
jornais associados a Associação
dos Jornais de Bairro de Curitiba
(AJBC). Os jornalistas Oswaldo
Eustáquio e Waurides Brevilheri
serão os mediadores durante as
entrevistas.
Além da veiculação ao vivo
pelos sites e redes sociais dos veículos participantes, as sabatinas
serão transmitidas em sinal aberto
para parabólicas sintonizadas nos
canais 1 (dia 14) e 2 (dia 19) do
satélite Star One C2.
A participação dos veículos de
comunicação de todo o Estado e
dos candidatos ao governo foi
comemorada por Wilson Picler,
presidente do grupo Uninter. “A
democracia se faz com a participação e representação de todos,
como defendemos na universidade".
Calendário
O primeiro entrevistado da
sabatina, no dia 14, às 19 horas,
será Ivan Bernardo (PSTU). Às
21 horas do mesmo dia, será a vez
de Ogier Buchi (PSL).
Logo na sequência, às 21h50,
Geonísio Marinho (PRTB) será o
entrevistado.
No dia 17, às 19 horas, Jorge
Bernardi (REDE) será o convidado. Às 20 horas, será a vez da
atual governadora e candidata a
reeleição Cida Borghetti (Progressistas). A candidata do PCO, Priscila Ebara, será entrevistada às 21
horas. O candidato do MDB, João
Arruda, será o entrevistado dos
jornalistas às 21h50.
O representante do PT na
disputa ao governo, Dr. Rosinha
(PT), será entrevistado dia 19, às
19 horas. A entrevista com o candidato Professor Piva, do PSOL,
encerrará a maratona de entrevistas às 21 horas do mesmo dia.
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OBRA SERÁ CONSTRUÍDA NA VILA RIO BRANCO

Alvaro assina 'ordem' para Centro
Divulgação

R$ 5 milhões
para construção
de espaço físico
e compra de
equipamentos

'DOUTORES PALHAÇOS'

UPA e Hospital Ana Fiorillo
Menarim receberão projeto
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
O prefeito em exercício,
Alvaro Telles, assinou nesta
quinta-feira (13), pela manhã,
Ordem de Serviço para a
elaboração do anteprojeto,
projetos executivos e complementares para a construção
do Centro de Especialidades
Médicas de Castro.
Serão investidos R$ 5
milhões para a construção do
espaço físico e aquisição de
equipamentos para funcionamento da unidade, oriundos do
Fundo Nacional da Saúde, por
meio de indicação do deputado federal Osmar Serraglio.
O Centro de Especialidades Médicas será construído
na Vila Rio Branco, na área ao
lado do Educandário Manoel
Ribas. A obra física será de
1.900 metros e o Centro terá
especialidades em ortopedia,
cardiologia, oftalmologia, gine-

Dinheiro é oriundo do Fundo Nacional da saúde

cologia, psiquiatria, fisioterapia, fonoaudiologia e nutrição.
Além disso, o espaço
contará com uma academia
completa para utilização de
pacientes com indicação médica
e que necessitem de atividades
complementares ao tratamento
para melhorar suas condições
de saúde. Outro espaço interativo será a cozinha, onde profissionais vão orientar pacientes
para uma alimentação saudável.
Entre os equipamentos que
serão adquiridos para agilizar o diagnóstico estão ele-

trocardio, teste ergométrico,
ecocardio, ultrassonografia,
colposcopia e audiometria.
A secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke, destacou que a prioridade é oferecer um ambiente
acolhedor, humanizado, agradável, acessível e funcional.
"O objetivo é a integração dos
serviços especializados em
espaço único e também facilitar o encaminhamento dos
pacientes. O Centro será um
ponto de referência para a
saúde básica", disse.

NA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Produtores visitam Centro de
Referência em Agroecologia
Divulgação

Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Interior, por meio da Assessoria
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, levou no início desta
semana um grupo de produtores
de Castro para visitar o Centro
Paranaense de Referência em
Agroecologia, na Região Metropolitana de Curitiba, onde puderam
conhecer a criação de abelhas nativas sem ferrão e criação de galinhas caipiras de postura.
De acordo com a assessora
de Agricultura, Pecuária e Abas-

NO DOUGLAS PEREIRA

Sábado é dia
de kickboxing
O Ginásio de Esportes Douglas Pereira será palco de grandes combates nesse sábado (15),
com a realização de 13 lutas em
prol de uma boa causa: a representação de um atleta castrense
no Panamericano de Kickboxing.
O intuito do Castro Kickboxing Fight Night é arrecadar
fundos para bancar a viagem do
castrense Rodrigo Passos a Cancun, no México, em 22 de outubro, quando enfrentará lutadores
de toda a América Latina na
modalidade K1 Rules, categoria
até 63,5 kg.
Convocado pela Confederação Brasileira para representar
o país lá fora, Rodrigo, mais
conhecido como Índio, tem 26
anos e há sete treina o kickboxing. Hoje ele dá aulas na Academia Advance.
Combates em Castro
Os combates em Castro terão
início às 19 horas, com ingressos
sendo vendidos no local a R$15.
De acordo com a organização, os
lutadores que enfrentarão os castrenses são de Guarapuava, Ponta
Grossa, Carambeí e Jaguariaíva.
“A principal luta da noite
ficará por conta do castrense
Jonathan Betim e do pontagrossense Felipe Macedo, inclusive
teremos lutas infantis e femininas. Será uma noite muito
agradável para toda a família”,
completou Índio.

Conhecimento adquirido fora

tecimento, Patrícia Fadel Fanha,
a iniciativa visa estimular os produtores da região a conhecerem

outras atividades que podem gerar
renda em suas propriedades, por
meio da diversificação. "A criação
de abelhas sem ferrão assim como
de galinhas caipiras, são atividades
que não necessitam de grandes
espaços e de alto investimento. No
entanto, é necessário dedicação
por parte do produtor", afirma.
Patrícia destaca que o setor
busca constantemente levar
conhecimento, aprimoramento e
inovação ao pequeno produtor,
atendendo suas demandas para
diversificar e agregar valor às
propriedades.

COM ALEXANDRE SCHWARTSMAN E GIULIANA MORRONE

Calpar promove na segunda
nova rodada de palestras
Da Redação
Após o sucesso da primeira
rodada de palestras, que levou
ao Agroleite no mês de agosto
três ex-ministros da Agricultura,
a Calpar traz nessa segunda-feira (17), dentro das comemorações dos seus 50 Anos,
Alexandre Schwatsman e Giuliana Morrone, que irão falar
sobre economia e política, respectivamente, para um seleto
público. A mediação caberá
a Kellen Severo, especialista
em economia e agronegócio,
apresentadora no Canal Rural,
que conduzirá os debates no
espaço Moinho Holandês, em
Castro, a partir das 19 horas.
O tema ‘Perspectivas econômicas e políticas no Brasil e seu

impacto no agronegócio’, como
bem lembrou Paulo Bertolini,
um dos diretores do Grupo Calpar e também idealizador das
palestras, propõe levar o conhecimento além das fronteiras.
“Os três são profissionais do
mais alto gabarito, conhecidos
nacionalmente. Schwatsman foi
diretor do banco Central, com
larga experiência em economia,
e Giuliana Severo, correspondente internacional da Globo,
também com grande vivência.
Eles trarão a sua experiência e
conhecimento do agronegócio
no âmbito nacional, focando
para a realidade local. A expectativa é muito grande em torno
dessas palestras, e espero que a
casa esteja cheia, que apreciem
e gostem", concluiu Paulo.

Divulgação

Divulgação

Alexandre Schwatsman

Giuliana Morrone

O Ministério da Cultura aprovou para captação de recursos, através da
Lei de Incentivo à Cultura
- Lei Rouanet, o Projeto
Doses de Sorriso - 1ª Edição, que levará o trabalho
da Organização Não Governamental (ONG) Doutores
Palhaços - SOS Alegria,
para o município de Castro.
As intervenções hospitalares
acontecerão com a autorização e parceria da Prefeitura
de Castro por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Intervenções
cênicas já é sucesso
em outras cidades
De acordo com a coordenadora artística, Micheli Vaz,
as intervenções cênicas dos
Doutores Palhaços acontecerão no Hospital Anna Fiorillo
Menarim e Unidade de Pronto
Atendimento (UPA). "O objetivo é oferecer o trabalho de
humanização no ambiente
hospitalar através da arte,
da máscara do palhaço, possibilitando o acesso à arte e
cultura como um direito social

Humanizar o ambiente hospitalar através da arte
para pacientes hospitalizados,
nas salas de espera e para os
profissionais de saúde", disse.
O coordenador geral
da ONG, Bruno Madalozo,
explica que a população não
terá ônus com o serviço, primeiramente porque se trata
de um trabalho voluntário,
mas também, pelo fato de
através da Lei Rouanet, a
ONG levantar recursos com a
iniciativa privada para despesas com deslocamento, cursos e oficinas, figurino, entre
outros custos. "Utilizamos a
mesma premissa em Ponta
Grossa e realizamos cerca de
18 mil intervenções no primeiro semestre de 2018 e
cerca de 300 mil intervenções
em dez anos de existência da

ONG", explica Madalozo.
A secretária Municipal
de Saúde, Maria Lidia Kravutschke, por conhecer o
trabalho dos Doutores Palhaços, entende que o ambiente
hospitalar, em ambas as instituições, ficará ainda mais
humanizado, pela presença e
experiência da dos integrantes da ONG. "O projeto é de
grande relevância, pois através da arte leva apoio e alegria
para quem está doente, se
recuperando ou aguardando
atendimento,
envolvendo
todos que estão dentro do
hospital ou na UPA. E isso,
com certeza contribui para
a recuperação dos pacientes e para a humanização do
ambiente", avalia.

Classificados a partir de R$ 2
(42) 3232-5148
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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.
VENDO
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
VENDO LOTE
Lote urbano no Jardim das Araucárias. Excelente localização, de
esquina com 346 m². Localizado na
Rua Adília de Mello Back, quadra
29, lote 1. Contato: Whats (42) 9
9114-4792.

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) 9 91163326.
ALUGA-SE QUITINETE
Uma quitinete no centro. Telefone:
(42) 9 9959-3161. emmanuelf@
hotmail.com
ALUGA-SE
APARTAMENTOS
2 apartamentos. Por mês. Incluso
roupa lavada. Endereço: Cipriano
Marques de Souza, 44. Telefone:
(42) 3232-4388.
VENDE-SE CASA NO
JARDIM BELA VISTA
3 quartos, sala, copa, cozinha, 2 banheiros, garagem
para 1 carro. Aceito terreno no negócio. Telefone
(42) 9 9814-3124.

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.

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDE-SE CHEVROLET SPIN
Excelente, 2013. Cor branca, completa. Valor: R$ 35.000,00. Telefone: (42) 9 9938-6091.
VENDE - SE
PICAPE CORSA
Vendo picape Corsa, Cor branca,
motor 1.6, ano 2002, em ótimo
estado. Valor R$ 8.000,00. Tratar
pelo telefone (42) 9 9866-4744.

NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Revisada em
especializada. Valor de
R$ 1.300. Revisada. (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) 9 96489160.

CONVOCAÇÃO
SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
JOAO ELIAS MOREIRA PINTO, torna público que recebeu do IAP a
Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO DE CORTE, a ser implantada na localidade de ESPALHA
BRASA, PIRAI DO SUL/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
JOAO ELIAS MOREIRA, torna público que irá requer ao IAP a Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA - FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de ESPALHA
BRASA, PIRAI DO SUL/PR.

“Vimos perante esta CONVOCAR a quem interessar, que na data
de 18/09/2018, às 15 horas, em reunião a ser realizada no salão ao
lado da Capela Sant'Ana, na localidade da Campina do Jotuba, bairro
Catanduvas – Carambeí/PR, para tratar dos seguintes assuntos:
1. Reunião para demonstração da necessidade da Associação
dos Moradores da Campina do Jotuba;
2. Escolha dos interessados para compor a Associação dos
Moradores da Campina do Jotuba;
3. Verificação de chapas para concorrer à diretoria da
Associação dos Moradores da Campina do Jotuba;
4. Escolha por voto da chapa para compor a diretoria;
5. Posse da diretoria para a Associação dos Moradores
da Campina do Jotuba;
6.Considerações finais.
A presente diretoria fica responsabilizada em formular o estatuto e regras para o funcionamento da Associação dos Moradores da
Campina do Jotuba, que será responsável pela gestão, manutenção e
operação do poço artesiano a ser instalado na localidade da Campina
do Jotuba.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE PRÉVIA
SAULO C. S. CARVALHO TRANSPORTES EPP torna público
que recebeu do IAP, a Licença Prévia para EXTRAÇÃO DE SAIBRO a
ser implantada na localidade do Sítio dos Cedros, Distrito de Aparição, zona rural de Castro-PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA DE INSTALAÇÃO
SAULO C. S. CARVALHO TRANSPORTES EPP torna público que irá
requerer ao IAP, a Licença de Instalação para EXTRAÇÃO DE SAIBRO a ser implantada na localidade do Sítio dos Cedros, Distrito de
Aparição, zona rural de Castro-PR.

Áries: Mudanças que você
deseja no trabalho finalmente podem
acontecer. Fase para fazer uma dieta
ou reeducação alimentar. Romance
com colega deve ficar em segredo.

Libra: Preocupação e sobrecarga no trabalho podem afetar a
sua saúde. Evite assumir mais tarefas do que pode suportar. Na paixão,
cuidado com mentiras e fofocas.

Touro: Some forças no trabalho
para cumprir metas e objetivos em
comum. Pode investir em uma sociedade muito vantajosa.

Escorpião: Você vai se preocupar mais em agradar as pessoas.
Seu bom papo podem render bons
acordos no trabalho.

Gêmeos: Bom dia para resolver questões importantes com os
parentes. O emprego está sujeito a
mudança, mas tudo indica que será
para melhor.

Sagitário: Preocupações não
vai ajudar você a resolver os problemas. Pode ter boas ideias. No
romance, compartilhe seus sonhos e
projetos com quem ama.

Câncer: Você vai se interessar
por tudo que possa abrir sua mente.
Estudos, pesquisas e leituras estão
favorecidos.

Capricórnio: Trabalhar em
equipe será uma boa opção para
você hoje. Mire em seus desejos e
mostre do que é capaz.

Leão: Você pode ter ótimas
ideias para ganhar dinheiro.. Mas
os astros também pedem cuidado
para não perder grana em golpes e
trapaças.

Aquário: Você vai se dedicar de
corpo e alma ao serviço e aos seus
projetos. Pode ter ganhos ou gastos
inesperados ao longo do dia: use o
dinheiro com sabedoria.

Virgem: Hoje será mais fácil
fazer as pazes com pessoa querida.
No trabalho, terá habilidade para
negociar e fazer acordos. As paqueras estão estimuladas.

Peixes: Você vai sentir um
desejo maior de progredir no que
faz. Busque cursos que possam contribuir com o seu crescimento profissional.
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SEGUNDO SOL
Sábado (15/09)
Luzia afirma a Manu que
é inocente, e pede que a filha
afaste Ícaro de Laureta. Ícaro
propõe deixar a casa de Laureta com Rosa. Laureta confronta Karola, e Galdino conta
a Luzia. Luzia pensa em intrigar
Laureta contra Karola. Groa
entrega a Beto uma carta de
Luzia, que afirma sua inocência.
A família de Beto repreende o
cantor por acreditar em Luzia.
Luzia e Galdino roubam o colar
de Karola para incriminar Laureta. Rosa sofre ao lembrar de
seu passado, e Valentim a conforta. Tomé revela a Gorete que
Dodô lhe pagava para mantê-la
afastada de Clóvis. Gorete confronta Dodô. Beto confessa a
Manu que está confuso com a
situação de Luzia. Severo procura Laureta.
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

ORGULHO E PAIXÃO
Sábado (15/09)
Vicente conta a Darcy e
Charlotte como Lady Margareth fez de Williamson seu
prisioneiro. Julieta nega abrigo
a Petúlia e Susana, que jura vingança contra a rainha do café.
Lídia planeja uma surpresa para
Randolfo, e é apoiada por Felisberto. Charlotte e Darcy confrontam Lady Margareth, mas
Elisabeta sente-se mal. Cecília
e Rômulo investigam o paradeiro da mãe e do pai biológicos do bebê. Darcy e Charlotte
promovem uma homenagem de
despedida a Lorde Williamson. Josephine descobre sobre
o bebê deixado à porta de

Rômulo e Cecília. Amélia confessa a Jorge seu temor de não
resistir à gravidez. Ernesto e
Camilo pedem ajuda a Luccino
para montar uma estação sobre
rodas de seu novo café. Brandão e Edmundo se reconciliam.
Tenória aceita o convite de
Julieta para morar em sua casa,
e o Barão agradece a chance
de se aproximar da filha. Flávia
pede que Mariana a ensine a
pilotar uma motocicleta. Ema e
Elisabeta descobrem que estão
grávidas.

vecida;
furiosa

3/non — out — rat — sam. 4/emir. 11/modernidade.

O TEMPO NÃO PARA
Sábado (15/09)
Carmen avisa a Dom Sabino
que não cabe a ele nem a Agustina decidir sobre o casamento
de Samuca e Marocas. Marino
tenta acalmar Carmen. Mariacarla comunica a Dom Sabino
que já fez a requisição formal à
seguradora do navio Albatroz.
Carmen diz a Elmo que Marocas jamais perdoará Samuca.
Helen se preocupa com Cecílio.
Barão oferece trabalho a Menelau. Kiki e Nico pedem ajuda
a Cecílio para resgatar Cairu.
Dom Sabino vai à casa de praia
onde Samuca e Marocas estão
e diz que ela não se casará com
o rapaz.
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eleita oficialmente
Fruta que
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OPERAÇÃO COMBUSTÃO

Promotoria acusa 40 policiais por fraude
Divulgação

Funcionários
teriam fraudado
o cartão de
combustível
da corporação
* COM G1
O dinheiro que serviria para
abastecer carros da polícia militar foi desviado por um grupo
de policiais que, com a ajuda de
um frentista, faziam cobranças
indevidas no cartão de combustível da corporação. O crime
foi denunciado pela Promotoria
de Justiça Militar, e os policiais
envolvidos poderão perder o
cargo e até serem presos.
Foram denunciados 40 policias, sendo 25 soldados, 13
cabos e 2 sargentos. Eles teriam
fraudado o cartão de combustível
da corporação por pelo menos
seis meses em 2012. A estima-

NO ABAPAN

Homem é
esfaqueado pelo
cunhado
Uma discussão familiar acabou com um homem de 47 anos
ferido a golpes de faca na cabeça
e no braço esquerdo. Para a polícia, a vítima contou que fora agredido pelo próprio cunhado.
A situação foi registrada no
distrito do Abapan, na localidade do Butiá da Conceição, na
quinta-feira (13). Eram por volta
das 19 horas quando os dois iniciaram uma discussão. De acordo
com a vítima, o cunhado apresentava sinal de embriaguês e dado
momento armou-se de uma faca
e desferiu dois golpes acertando
a região da cabeça e o braço
esquerdo. A polícia esteve no
local e passou a fazer dilegências,
mas não conseguiu encontrar o
agressor que se evadiu.

EM PIRAÍ DO SUL

Mulher e
cunhada são
feitas reféns

Esquema que fraudava o cartão de combutível era rudimentar

tiva é que o grupo desbiou R$
8 mil dos cofres públicos, mas o
valor real pode ser maior.
A fraude foi desocberta em
outubro de 2015, quando foi
aberto inquerito policial militar para ivnestigar o esquema.

O responsável pelo controle do
abastecimento do sexto batalhão
da PM percebeu que os carros
da polícia tinham percorrido
poucos quilômetros para o consumo indicado nas planilhas - em
alguns casos havia mais de um

abastecimento por dia.
Fraude simples
O esquema que fraudava o
cartão de combustível da PM
era rudimentar. O motorista da
viatura ia até um posto de combustível de Ananidneua, na região
metropolitana de Belém, e lá fazia
o pagamento de dois abastecimentos, mas o tanque do carro
era enchido apenas uma vez.
Como os dois valores eram
debitados na conta do posto, o
grupo podia tirar dinheiro do
caixa do posto, e esse valor era
dividido entre os que participavam
do esquema.
Segundo a PM, a polícia já
reuniu os elementos que comprovam a fraude. Os policiais
estão sujeitos a penas administrativas, como perda do cargo,
penas de natureza cível, com o
o ressarcimento do valor fraudado, e até penas de privação
de liberdade por conta do crime
de estelionato.

Estudante é detido com simulacro
Da Redação
Jaguariaíva - Em Jaguariaíva, um estudante foi detido na
escola flagrado com um simulacro de arma de fogo, dentro da
mochila. O caso foi descoberto
por funcionários e professores
do estabelecimento estudantil

localizado na praça Silas Gerson Ayres, no bairro Primavera,
depois de algumas denúncias
anônimas.
A ocorrência foi registrada na
quinta-feira (14), por volta das
13h30. De acordo com o boletim policial, o adolescente de 13
anos levou para a sala de aula

um simulacro da pistola modelo
Taurus PT100 Airsoft e foi percebido por outros alunos que trataram de avisar os professores e
a diretoria da escola.
Diante da situação, o estudante foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Polícia
Civil de Jaguariaíva.

Trio assalta mercado em Carambeí
Da Redação
Carambeí - Um mercado
localizado no bairro Boqueirão,
em Carambeí, foi alvo de três
assaltantes na quinta-feira (13).
Por volta das 19h40, o trio
de assaltantes invadiu um mer-

cado localizado na rua Paranapanema e armados de revólver
ameaçaram as pessoas que estavam no local, levando dinheiro do
caixa e ainda algumas mercadorias da prateleira.
Na sequência, o bando tratou
de abandonar o local, fugindo

em um veículo de cor escura. De
acordo com relatos, um outro
carro de cor escura aguardava o
trio numa rua próxima, em cobertura aos assaltantes, e teriam
seguido sentido a rua Xingu. Até
o encerramento dessa edição,
ninguém tinha sido preso.

Menor perde mão
e antebraço na Efapi
Da Redação
Ponta Grossa - A tarde de
diversão de uma criança de dois
anos, acabou se transformando
em tragédia na cidade de Ponta
Grossa, na quinta-feira (13),
quando o menor perdeu a mão
e o antebraço, ao se ferir em
uma máquina moedora de milho
O acidente foi registrado
em uma das barracas da 40ª
Exposição Feira Agropecuária
e Industrial (EFAPI), no Centro de Eventos Cidade de Ponta
Grossa.
A criança estaria perto da
máquina que é utilizada para

EM CASTRO

Preso por porte ilegal de arma
Divulgação / Polícia Civil

a fabricação de pamonha, operada por um dos feirantes que
participa da exposição. De
acordo com o que foi relatado,
a barraca de alimentação tinha
cozinha própria e estaria fora
do espaço destinado à Praça de
Alimentação.
Uma equipe de resgate contratada pela Sociedade Rural
de Ponta Grossae que está
trabalhando na Efapi, fez os
primeiros procedimentos médicos para socorrer a criança.
A vítima foi encaminhada em
estado grave para o Hospital
Universitário Regional de Ponta
Grossa.

NA BARRINHO

Morador é baleado na cabeça
Da Redação
Policiais civis de Castro
investigam assalto onde um
morador foi rendido e acabou
ferido com um tiro na região da
cabeça. O caso foi registrado
na madrugada de quinta-feira
(13), na Barrinha, próximo ao
distrito do Socavão. A vítima foi
encaminhada para a UPA, com a
bala alojada na cabeça, mas sem
gravidade.
A vítima foi rendida no
próprio sítio por um grupo de
quatro pessoas armadas com
espingardas, todos com o rosto
coberto por capuzes. Depois de

arrombarem a porta da casa, os
criminosos passaram a agredir a
vítima e um deles teria disparado
um tiro que acertou a região da
cabeça. O homem ainda teve
seus pés e mãos amarrados. Já
os outros familiares conseguiram fugir para o mato.
Depois da sessão de agressão, o grupo roubou do interior
da casa um aparelho celular e
R$ 500, em dinheiro.
Logo depois da fuga dos
assaltantes, a polícia militar de
Castro foi acionada e fez patrulhamento na região do Socavão
e arredores, mas não conseguiu
localizar nenhum suspeito.

OMISSÃO DE SOCORRO

Rapaz vai parar na DP
Da Redação

Da Redação
Piraí do Sul - Com a participação de policiais militares de
Castro, a polícia de Piraí do Sul
prendeu um homem que mantinha
a mulher e a cunhada como reféns,
dentro de sua própria casa. O caso
foi registrado na madrugada de
quinta-feira (13), na região conhecida como Gavirova.
De acordo com boletim de
ocorrência, por volta das 2 horas,
um homem de 51 anos mantinha
em cárcere sua própria mulher e
ainda sua cunhada.
Quando os policiais chegaram no local, encontraram a casa
às escuras e no interior, o homem
estaria bastante transtornado
e teria dito que faria besteira.
"Entrem e eu me mato", teria dito à
equipe policial. Ele estava armado
com uma espingarda e uma pistola, e ainda ameaçava a vida das
reféns. Ele teria, inclusive, dado
um tiro para o alto, assim que os
policiais se aproximaram da casa.
Iniciou-se, então, uma negociação entre o homem e a equipe
da polícia e ao final, o homem
decidiu liberar as mulheres, sem
nenhum ferimento, entretanto continou a ameaçar a própria vida.
Numa ação rápida, os policiais
conseguiram contê-lo e evitar que
disparasse a arma.
Foram apreendidas uma espingarda adaptada para receber
munição calibre 22 e uma pistola
calibre 25. O homem foi preso e
encaminhado à delegacia da Polícia Civil de Piraí do Sul.

NA EFAPI/PG

Na quarta-feira (12), um
rapaz de 22 anos foi encaminhado para a delegacia de
Castro, para prestar esclarecimentos por ter abandonado uma
vítima de trânsito, sem prestar
socorro.
O caso foi registrado na
noite anterior (terça-feira, 11),
quando dois veículos se envolveram em acidente de trânsito na
vila Rio Branco. De acordo com
o boletim policial, um veículo

VW Gol e um Fiat Uno, teriam
se chocado e a condutora do
Gol precisou ser encaminhada
pela equipe do Siate para atendimento na Unidade de Pronto
Atendimento-UPA. O rapaz que
estava ao volante do Fiat Uno,
teria deixado o local, sem prestar atendimento à vítima.
Por volta das 7 horas de
quarta-feira (12), uma equipe
de policiais localizou o rapaz na
rua Cruz Machado e o encaminhoupara a delegacia, para as
devidas providências.

NO TRONCO

Preso por falta de CNH
Da Redação

J.M.P.J foi encaminhado a carceragem de Castro
Da Redação
J.M.P.J, de 33 anos, procurado pela Justiça de Castro,
foi localizado e preso na manhã
de quarta-feira (12), próximo a
linha férrea.
O setor de investigação da

polícia civil de Castro, descobriu
o esconderijo do rapaz numa
área de invasão. Depois de cercar a casa, os policiais deram
voz de prisão ao suspeito, que
possuia mandado judicial e
ainda respondia por crimes praticados em Ponta Grossa.

Regime Fechado
Após algemado e repassados seus direitos, J.M.P.J foi
encaminhado para a Cadeia
Pública de Castro, onde agora
cumprirá pena em regime
fechado.

Rapaz de 20 anos, acabou indo parar na delegacia
de polícia de Castro, depois
de envolver-se em acidente de
trânsito, em uma estrada rural.
A ocorrência foi registrada
na tarde quarta-feira (12),
na localidade dos Passos dos
Bois, no Tronco. A colisão
envolveu um veículo Hilux e
uma motocicleta da marca
Suzuki. Além dos danos materiais nos dois carros, resultou

em ferimentos na passageira
da motocicleta, que precisou
ser atendida por uma equipe
do Siate e posteriormente
removida para atendimento na
UPA.
Conforme a polícia militar
que esteve no local, o condutor
da moto, um rapaz de 20 anos,
não possui Carteira Nacional
de Habilitação (CNH).
Com isso, o condutor da
moto foi encaminhado para a
delegacia de Castro, para as
providências cabíveis ao caso.

NA VILA REAL

Menor é assassinado

EM UVARANAS

Ladrões arrombam estádio de futebol
Da Redação
Ponta Grossa - Armários
revirados, sala de troféus arrombada e até o quadro de luz foi
danificado. Este foi o estrago
provocado por ladrões, em um
estádio de futebol localizado no
bairro de Uvaranas, em Ponta
Grossa.

A dupla foi flagrada na tarde
de quarta-feira (12), por funcionários do próprio estádio.
Um deles conseguiu fugir. Já o
comparsa dele, um jovem de 19
anos, foi detido até a chegada da
polícia militar.
Os armários que continham
materiais de jogo, como uniformes e bolas, foram completa-

mente revirados, assim como
a sala de troféus. Até o quadro
de luz do estádio foi danificado
pelos ladrões. Ainda não foi
confirmado se a segunda pessoa
que conseguiu fugir levou algum
objeto de dentro do estádio.
A polícia civil de Ponta
Grossa agora investiga o caso e
busca prender o outro envolvido.

Da Redação
Ponta Grossa
Até
o fechamento dessa edição,
nenhum suspeito envolvido na
morte de um adolescente de 17
anos, conhecido como 'Tico', foi
localizado. O menor foi assassinado com sete tiros, no crime
registrado na quarta-feira (12),
em Ponta Grossa. Os disparos
teriam sido efetuados por um
homem. Há pouco mais de 30

dias, este mesmo menor já teria
sido vítima de tiros.
Por volta das 20h55, o suspeito teria ido até o portão da
casa da vítima, localizada na rua
Fagundes Varela, na vila Real,
bairro de Uvaranas e chamado
pelo nome do rapaz. Assim que
o menor atendeu, foi atingido
pelos disparos. Logo após os
tiros, o autor teria abandonado o
local, fugindo em veículo modelo
Sedan , da cor escura.
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Sábado, 15 a 17 de Setembro de 2018

SHOW BENEFICENTE
Divulgação

Garota do Comércio

Neste sábado (15), a Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Castro, promoverá um show de prêmios beneficiente. O objetivo é arrecadar fundos para reverter em favor
das pessoas assistidas pela entidade. O local será o Salão
Paroquial da matriz de Sant´Ana, a partir das 19 horas. As
cartelas custam R$ 15, com rodadas especiais e intermediárias. Terá ainda, venda de pastel, bolos, refrigerantes e
outras delícias da cozinha.

Kauane

Divulgação

As mais lindas jovens de Castro tem encontro marcado no dia 22 de setembro, quando
acontece o Concurso garota do Comércio 2018, no Teatro Bento Mossurunga.
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Esbanjando
sensualidade,
Kauane
Barbosa
Ferreira
Divulgação

Em uma festa surpresa
no sábado (8), Pauline
Flores recebeu os
parabéns pela passagem
de seu aniversário

Luana Mathiel Cometa
Ênfase para a bela loira
Fornazari comemora nesta
Monika Kugler Romão,
terça-feira a chegada dos
direto para o Página Um
seus 15 anos. Ela é filha de
Rosimeri Mathiel (CCR Rodonorte)
e Adauto Fornazari
Divulgação

Ainda em tempo de
parabenizar Noeli Valenga,
que na quinta-feira (06/09)
festejou nova idade.
Felicitações!

Davi
comemorou
seu primeiro
ano de vida
com seus pais
Aline Silva Pilat
e Marcio Pilat,
com recepção
no espaço
Filetto

Divulgação

O lançamento das candidaturas de
Sandro Alex e Plauto Miró reuniu na
quarta-feira (12) lideranças empresariais
e políticas, na sede da Calpar.
Na foto 1: Ric Cardoso, Flavinho
Albuquerque, Paulo Bertolini,
Reinaldo Cardoso, Matilvani Moreira,
Plauto Miró, Sandro
Alex e Marcos Bertolini.
Na foto 2: Compadre Caju,
Sandro Alex, os vereadores Paulinho
Farias, Cesar do Povo, Sirlei Alves, de
putado Plauto Miró, Rafael Rabbers
e Herculano da Silva

Divulgação

Ainda recebendo
parabéns pelo
seu aniversário
comemorado na
quarta-feira (12),
o prefeito da
cidade de Ponta
Grossa, Marcelo
Rangel

14/09

Luciana Banach Pucci
Jussara Pereira Mainardes
Carlos Alfredo Dias
Evelyn Rafaela Pereira

15/09

Eduardo Franco Bonin
Luiz Carlos Iung, Vinicius
Ribeiro, Jaque Gomes

16/09

Veridiana Isabel Bizaia
Amilton C. Oliveira Filho
Adriano Mello
Cris Shelyda Cavallari
Fernanda Rocha
Josiane de Fátima Ramos

Jose Otavio Nocera
Geovane Luiz Hey
Alexander Ruchert
Celmira Mello Costa
Lorena Kawa
Valeria Camargo

17/09

Oclair Alves de Souza
Luiz Mario Caxambu
Aafke Rabbers
Cesar P. Mendes
Daniela Guedes
Dorival Baggio
Rafael Kiel
Ingrid Schoereder Levy
Joseane Menarim
Marcela Zadra
Mariana Franco
Leonardo Mateus Isak

