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OPERAÇÃO OPEN DOORS

Fotos: Divulgação

ELEIÇÕES 2018

Cantor
sertanejo é
preso em PG

Castro tem
cinco nomes
a deputado
estadual
e federal

Deflagrada na manhã
de segunda-feira (17) em
todo o Brasil, a operação
Open Doors, coordenada
pelo Polícia Civil e pelo
Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), cumpriu mandados de prisão e
de busca e apreensão em
todo o Brasil. Realizada
pelo Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro
(MP-RJ), a operação prendeu duas pessoas em Ponta
Grossa, além da apreensão
de um carro de luxo. página 7

página 3
Monica Melo - Estadual

Nelson Policial - Estadual

Ze Aparecido - Estadual

Aline Sleutjes - Federal

Isabella Gobbo - Federal

Divulgação / José Tramontin

OPERÁRIO SOFRE A VIRADA, E EMPATA AOS 45 MINUTOS DO 2º TEMPO

Empate amargo

EVENTO MUSEAL

Parque Histórico
organiza
atividades
Divulgação

ATIVIDADES programadas

Parque Histórico de Carambeí participa da 12ª
Primavera d o s Mu s eu s ,
evento organizado pelo Instituto Brasileiro de Museus
(Ibram) que acontece entre
os dias 17 e 23 de setembro. Já entre os dias 18 e
21 de setembro, o Núcleo
Educativo do museu se prepara para receber grupos
escolares com atividades
programadas especialmente
página 4
para o período.

FANTASMA empata em casa e leva a decisão da Série C para o Mato Grosso, neste sábado (22)

O Operário Ferroviário empatou com o Cuiabá-MT em um jogo em que o protagonista quase perdeu o papel principal. Após
estar vencendo a partida por dois a zero, sofreu três gols em cinco minutos e quase saiu de campo com a derrota, na tarde deste
domingo (16), na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo aconteceu no Estádio Germano Krüger
e terminou 3 a 3, graças aos empate de Robinho aos 45 minutos da etapa complementar. O saldo negativo da partida ficou por
página 4
conta da pancadaria logo após ao término da partida.

Divulgação

"VALORIZAR O POLICIAL"

EXÉRCITO IRÁ
SELECIONAR
CARAMBEIENSES
página 4

PAULIKI E
DR. ZECA
APOIAM
AÇÕES SOCIAIS

Ratinho diz que vai
modernizar a polícia
Em mensagem aos policiais militares, o candidato ao governo do
Estado, Ratinho Junior, se comprometeu a implantar, na instituição, um
projeto moderno, com investimentos
centrados numa polícia inteligente, em
tecnologia e inovação e na constante
valorização dos prossionais que atuam
no enfrentamento e na contenção dos
página 3
índices criminais.

página 3

MORADOR
REAGE E MATA
DOIS INVASORES
DE SUA CASA
página 7

POLICIAIS DE
CASTRO RECEBEM
PROMOÇÃO EM
CERIMÔNIA
página 7

"NÃO ADMITO, NÃO COMPACTUO"

Cida pede a retirada da
candidatura de Beto
A governadora e candidata ao governo do Paraná, Cida Borghetti, solicitou à coligação a retirada
da candidatura de Beto Richa ao Senado."Estou
solicitando aos partidos da coligação a retirada da
indicação de Beto Richa ao Senado para que ele
possa se dedicar a sua defesa", disse durante coletiva
página 3
em Toledo, nesta segunda-feira (17) .

18 LINDAS JOVENS DESFILAM CHARME E BELEZA

'Garota do Comércio' será sábado

Divulgação

ESTREIA NO CEDAG
Palmeira recebe
'Menestrel conta a
imigração no PR'
Divulgação

CANDIDATAS irão desfilar no palco do Teatro Bento Mossurunga

Neste sábado (22) irão desfilar
pelo palco do Teatro Bento Mossorunga as candidatas do Concurso
‘Garota do Comércio 2018’. As 18
pretendentes ao título irão mostrar
toda beleza e elegância a um grupo
de sete jurados, entre os quais, quatro

técnicos e três populares. “Os jurados
técnicos são profissionais de outras cidades, de áreas ligadas à moda, beleza
e às passarelas em geral, e irão avaliar
itens como a elegância do desfile de
cada candidata, a maquiagem, e se é
página 5
garota é fotogênica.

A cidade de Palmeira recebe
nos dias 17 e 18 desse mês quatro apresentações do espetáculo
de teatro de sombras “Menestrel
conta a imigração no Paraná” no
Teatro do auditório do Colégio
Estadual Dom Alberto Gonçalves,
com entrada franca e acessibilidapágina 4
de para surdos.

Divulgação

50 VOLUNTÁRIOS
RETIRAM
TRÊS TONELADAS
DE LIXO
EM TIBAGI
página 4
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EDITORIAL

CINCO NOMES
Tornar-se político não parece uma coisa tão indesejável
assim, pois se assim o fosse, não haveriam cinco candidatos
locais enfrentando a maratona de convencimento, despejando dezenas de apertos de mãos, beijos e abraços. Sem
o apoio das principais lideranças locais, muito menos contando com forças políticas tradicionais do município, eles
se enveredam a voos solos buscando, quem sabe, tornar-se
conhecidos. Há quem acredite neles, as urnas falarão por si
em 7 de outubro, e quem disse que não é permitido sonhar?

Sandro A.
Carrilho
TEMPO ESQUENTOU II
Segundo Cida, a operação
do Gaeco batizada de Rádio
Patrulha e a divulgação das
gravações dos diálogos de
Beto Richa tornaram a situação insustentável. Disse que
não aceita, não admite e não
compactua com nenhum ato de
desvio de conduta.

PIANA CANCELOU
A visita que o vice de Ratinho Junior faria nessa terça-feira (18) a Castro, a convite
do Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro), foi
cancelada. Ainda não há data
para esse novo encontro.
MAGNO EM CASTRO
Já o vereador por Ponta
Grossa e candidato a deputado
estadual, Dr Magno Zanellato,
estará nessa quarta-feira (19)
na Acecastro, a partir das 19
horas, quando falará da sua
campanha a deputado estadual pelo PDT e receberá da
entidade uma carta de reivindicações. Médico há 22 anos,
atualmente Magno integra o
corpo clínico de todos os hospitais da cidade, inclusive do
Hospital Regional.

Eleições e visão de estado

OSMAR, NÃO VEM
Depois de muito buchicho em torno de sua possível
volta, uma fonte bem proxima
de Osmar Dias (PDT) disse
que ele continuará em casa,
ou seja, nem para a disputa
ao Senado Federal, ventilado
na semana passada, ele concorreria. Segundo essa mesma
fonte, se ele viesse, perderia!

O voto é um direito do
cidadão. É o instrumento mais
eficaz que o povo tem para
reeleger representantes que
cumprem bem a missão de
servir à polis ou de mandá-los
para casa quando eles driblam
suas funções. A lembrança se
faz necessária nesse momento
em que o eleitorado começa
a escolher os quadros que
ganharão seu voto.
Ocorre que esta eleição se
apresenta como uma das mais
importantes de nossa historia.
De um lado, trata-se da oportunidade de escolher a pessoa
mais capaz de comandar o
país, governantes dos Estados
que o compõem e representantes na esfera parlamentar.
De outro, trata-se de eleger os
núcleos ideológicos que definirão políticas de Estado.
Portanto, no caso da eleição para a Presidência, o pleito
leva em consideração uma
visão de mundo, o modo como
os protagonistas enxergam as
tarefas do Estado, o mercado e
a economia (cunho mais estatal e/ou mais privado), programas sociais, infra-estrutura,
potenciais e riquezas naturais
etc. Numa tentativa de sumarizar tais visões, chega-se às
três principais correntes políticas que governam os Esta-

MDB DE MOACYR
Como a política é engraçada. Castro tem três candidatos
a deputado estadual, um deles
do MDB, diga-se de passagem,
mesmo partido do prefeito de
Castro; e tem dois à federal, um
primo do prefeito. O que isso
quer dizer? Para Moacyr Fadel
Junior, nada! O prefeito licenciado prefere nomes de fora, a
exemplo de Alexandre Curi e
Osmar Serraglio.

TEMPO ESQUENTOU
Com sua campanha em
risco, devido a prisão do ex-governador que agora respinga em sua candidatura,
Cida Borghetti (PP) solicitou à
coligação a retirada da candidatura de Beto Richa(PSDB)
ao Senado, durante coletiva
em Toledo, nesta segunda-feira
(17).

Divulgação

dos modernos: o socialismo,
a social-democracia e o capitalismo.
De maneira genérica e sem
aprofundamentos (por não ser
o objeto desse texto), pode-se
dizer que o primeiro tem seu
eixo fincado na transformação
social por meio da distribuição
de riquezas e da propriedade,
abarcando a luta de classes (a
revolução do proletariado), a
extinção da propriedade privada, a igualdade de todos
etc. Na teoria marxista, o
socialismo encarna a fase
intermediária entre o fim do
capitalismo e a implantação do
comunismo.
O capitalismo se ancora
na propriedade privada e na
acumulação do capital, tendo
como leit motiv a busca do
lucro. Portanto, constitui o
contraponto do socialismo. Já
a social-democracia abriga a
intervenção do Estado na economia (distribuição de renda
mais igualitária) e nos programas sociais, sob o escopo
do Bem-Estar Social e, no
território político, dá guarida
à democracia representativa.
Emerge como sistema que
combina aspectos do socialismo (intervenção do Estado)
e do capitalismo (propriedade
privada).

* Gaudêncio Torquato
O fato é que a derrocada do
socialismo clássico, a partir do
desmantelamento da URSS e a
queda do Muro de Berlim, em
1989, estendeu o território da
social-democracia, sendo este
o modelo de Nações democráticas, principalmente no continente europeu.
Por nossas plagas, o socialismo tem sido badalado por
partidos, a partir do PSB.
Alguns, como o PT, chegam a
exagerar na defesa do socialismo quando, na verdade, o
que fazem é adotar a prática
social-democrata ou seguir
a trilha de um “socialismo-moreno”, aquele que Leonel
Brizola e Darcy Ribeiro pregavam: o Estado com o controle de setores da economia
(petróleo e energia), e a iniciativa privada com o comércio, a
indústria e os serviços.
O que vemos no ideário
dos partidos, aliás, é uma
identificação com a social-democracia, com ênfase a
alguns aspectos, como o repúdio à privatização de empresas estatais (como prega o
PT). Acirra ânimos, isso sim,
o uso da máquina do Estado,
como fez o PT em 13 anos de
mando. Política de terra arrasada: “para o petismo, pão;
para os adversários, pau; nós,

os mocinhos; outros, os bandidos”. Haddad, a propósito,
é um teórico que se declara
marxista. Eleito, deixaria seu
marxismo a ver navios. Mas o
PT não abandonará o palavrório socialista.
Já na outra banda do arco
ideológico aparece Bolsonaro, candidato de um Partido
Social-Liberal, arremedo de
costela da social democracia.
Ex-capitão do exército, simboliza repressão, defende o
armamentismo, é antídoto contra tudo que remeta ao comunismo. Nem mesmo é defensor
rígido do capital, eis que em
seu pensamento viceja uma
seara nacionalista e um Estado
com controle de áreas da economia, pensamento atenuado
por seu guru, Paulo Guedes.
No meio, Ciro, Alckmin e
Marina, cada qual puxando o
Estado mais pra lá ou mais
pra cá. Resumo: seja qual for
o vencedor, a real politik brasileira imporá barreiras intransponíveis para a instalação de
uma ideologia radical. Disso
não devemos ter receio.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP,
consultor político
e de comunicação.

Presidente da Câmara de Carambeí, Diego Macedo; prefeito Osmar
Blum e o deputado Plauto Miró com general Hamilton Mourão
(PRTB), vice de Jair Bolsonaro à presidência, na saída da Frísia. O
encontro aconteceu na quinta-feira (13).

18/09 - Dia dos Símbolos Nacionais
19/09 - Dia de São Geraldo / Dia do Teatro
20/09 - Dia do Baterista / Dia do Funcionário Municipal
Dia do Gaúcho
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Dia
Terça
18/09

Clima

Temperatura

25 ºC
14 ºC

Umidade
97%
100%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quarta
19/09

26 ºC
13 ºC

75%
79%

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

Quinta
20/09

23 ºC
14 ºC

74%
78%

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 17/09/2018
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Castro tem cinco candidatos a deputado
Mulheres são
em maior
número
nesse pleito

A DEPUTADO FEDERAL

A DEPUTADO ESTADUAL

Entre desconhecidos e pessoas que já figuraram em eleições anteriores, cinco são os
candidatos que disputarão por
Castro as eleições deste ano.
Para a Câmara Federal, em Brasília, concorrem pela primeira
vez Isabella Gobbo (PCdoB)
e a ex-vereadora Aline Sleutjes
(PSL), que chegou a disputar
uma eleição como candidata a
vice-prefeita, posteriormente à
prefeita, e há quatro anos para
deputada estadual, obtendo
votações expressivas, mas não o
suficiente para elegê-la.
Já para a Assembleia Legislativa do Paraná são três os postulantes. Monica Melo (PSL) e
Nelson Policial (MDB) tentam
pela primeira vez uma cadeira;
já o suplente que virou mais
tarde vereador, Zé Aparecido
(MDB), obteve em 2014 o total
de 411 votos como candidato
a deputado estadual, e hoje se
lança novamente.
Monica Melo
Monica Cristina Farias
Ohnesorg Melo é candidata pelo
Partido Social Liberal (PSL),
e concorre pela primeira vez
a deputada estadual. Empresária do Abapan, da coligação
Endireita Brasil - (PSL/PTC/
PATRI), disse ao ser avaliada

Fotos: Divulgação

Da Redação

Monica Melo

Nelson Policial

Ze Aparecido

Aline Sleutjes

Isabella Gobbo

pela Gazeta do Povo (ver na
internet), ser favorável a revisão
da reforma da Paranaprevidência, assim como da privatização
de estatais (total e parcialmente)
como a Copel, e das atuais alíquotas de ICMS e IPVA. Quanto
a cobrança de pedágio nas rodovias, afirmou ser a favor.
Por outro lado, a candidata é
contra o congelamento de salários do funcionalismo e também
a redução do tamanho da área
de preservação ambiental da
Escarpa Devoniana.

dência e o aumento de ICMS e
IPVA. Por outro lado, é contra a
diminuição de repasse do Executivo a outros poderes, bem como
ao congelamento de salários do
funcionalismo, a privatização de
estatais (total ou parcialmente),
a cobrança de pedágio no PR
e também a redução da área da
Escarpa Devoniana.

de vereador no lugar de Marcos
Simão, que faleceu no início de
seu quinto mandato.

Isabella Gobbo
Isabella Sens Fadel Gobbo,
Estudante, Bolsista, Estagiária
e Assemelhados, é candidata
também pela primeira vez a
deputada federal pelo Partido
Comunista do Brasil (PC do B),
pela coligação Paraná, Educação
e Emprego– (MDB/PDT/Solidariedade/PC do B.
A posição da candidata foi
a favor sobre a descriminalização do aborto, a legalização e
reconhecimento da união homoafetiva, a idade mínima para
se aposentar, mesmas regras a
INSS e servidor público, o fim
do dinheiro público para campanhas eleitorais, o polêmico projeto de lei que endurece a Lei do
Abuso de Autoridade, e também
a favor na cota para mulheres no
Congresso.
Por outro lado, a candidata
é contra a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos,

a facilitação do porte de armas,
o voto distrital misto que faz o
eleitor ter dois votos: um para
candidatos no distrito e outro
para os partidos, também é
contra a cláusula de barreira
de financiamento de campanhas eleitorais, o fim do “foro
privilegiado”, e a cobrança de
pedágio no PR.

Nelson Policial
Nelson Machado da Silva,
policial militar, é candidato pelo
partido Movimento Democrático
Brasileiro (MDB), já foi candidato a vereador em 2012 e
2016, mas não foi eleito.
De acordo com a mesma
enquete, disse que é a favor de
rever a reforma do Paranaprevi-

Ze Aparecido
Jose Aparecida Moreira da
Rosa, trabalhador rural, é candidato também pelo partido Movimento Democrático Brasileiro
(MDB), concorrendo a uma
vaga na Assembleia Legislativa
do Paraná pela segunda vez.
Sua trajetória política se
resume a setes campanhas como
candidato a vereador: anos de
1982, 1996, 2000, 2004,
2008, 2012 e recentemente em
2016. Aparecido, entre 2009 e
2012, chegou a assumir cadeira

Aline Sleutjes
Aline Sleutjes é candidata
pela primeira vez a deputada
federal pelo Partido Social
Liberal (PSL). Com ocupação
de agente administrativa, atua
pela coligação Endireita Brasil
- (PSL/PTC/PATRI). Sua vida
política começou desde o ano
de 2000, quando buscou uma
vaga na Câmara Municipal pela
primeira vez, mas não se elegeu.
Novamente foi candidata a
vereadora e eleita em 2004 e
reeleita em 2012. Foi candidata
também a deputada estadual
em 2014. Durante o ano de
2008, disputou vaga como vice-prefeita, dobrando com Maria
Helena Albuquerque, e recentemente em 2016 disputou a
eleição como prefeita.

Ratinho diz que vai modernizar a polícia
Divulgação

Ratinho Junior se compromete com os policiais militares

haverá mudança no regime dos
servidores do Estado. “Nós
vamos respeitar as leis existentes, direito adquirido é direito
adquirido. Se tiver uma reforma
da previdência nacional, obviamente que temos que respeitar. Mas no Paraná nós vamos
mantê-la. Vamos implantar um
projeto pra valorizar o policial
da reserva que vai nos ajudar a
trazer mais segurança para as
escolas. Garanto aos senhores
que, na nossa gestão, o Estado
terá a polícia mais moderna da
história”.

Estado terá polícia
mais moderna
da história

'ABUTRES MOTO CLUBE'

Pauliki e Dr. Zeca apoiam ações sociais
Candidato a deputado
federal, Marcio Pauliki, e o
candidato a deputado estadual
Dr. Zeca, fecharam parceria
com o Abutres Moto Clube
para apoiar as ações sociais
desenvolvidas pela entidade
em todo o estado. Pauliki,
que atualmente é deputado
estadual, inclusive já requereu Moção de Aplauso para os
Abutres na Assembleia Legislativa do Paraná.
O Abutres existe desde
1989 e é o único motoclube
do Brasil reconhecido pela
Organização
das
Nações
Unidas (ONU) pelo trabalho
social que realiza. A instituição está presente em 18 paí-

ses e envolve cerca de 20 mil
pessoas.

Isenção de pedágio
para motos foi
requerida por Pauliki
“Realizamos
diversas
ações sociais em todo o
Paraná. Buscamos ajudar
aquelas pessoas que mais
precisam. Contribuímos com
comunidades mais carentes,
hospitais, asilos. É muito
importante ter o apoio do
deputado Pauliki para termos
apoio e até fomentar novas

ações junto à comunidade”,
afirma o gerente social do
Abutres no Paraná, Bruno
José.
A entidade foi, por exemplo, parceira do McDia Feliz,
em que a renda é destinada
a instituições de combate ao
câncer infantil. Essa é uma
das bandeiras defendidas
pelo deputado Pauliki, que
está buscando recursos para
a terceira fase do Instituto do
Câncer dos Campos Gerais
(ICCG). “É o momento de
unirmos as forças e eu, como
deputado federal, vou buscar
repasses e recursos para a
consolidação do ICCG e para
o tratamento de crianças e

*Os candidatos Zé Aparecido e Aline Sleutjes não
responderam a enquete da
Gazeta do povo

"NAÕ ACEITO, NÃO ADMITO, NÃO COMPACTUO"

"ALÉM DE VALORIZAR O POLICIAL"

Em mensagem aos policiais militares, o candidato
ao governo do Estado, Ratinho Junior se comprometeu a
implantar, na instituição, um
projeto moderno, com investimentos centrados numa polícia
inteligente, em tecnologia e inovação e na constante valorização dos prossionais que atuam
no enfrentamento e na contenção dos índices criminais. “Nós
vamos fazer com que a máquina
pública seja enxugada para que
sobre dinheiro para investir
naquilo que é essencial: saúde,
educação, segurança pública
de qualidade e infraestrutura”,
afirmou.
O candidato também falou
sobre a questão da previdência
e garantiu que, se depender
de decisão do governo, não

Eleições 2018
O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 7
de outubro e o segundo, para o
dia 28 do mesmo mês. Neste
ano devem ser eleitos presidente
e vice-presidente da República,
senadores, governadores e vice-governadores, deputados federais e deputados estaduais.

adolescentes que lutam contra
o câncer”, ressalta Pauliki.
Além disso, Pauliki protocolou requerimento para motos
e motociclistas sejam isentas
do pagamento de pedágio. O
deputado organizou ainda um
abaixo-assinado que coletou
mais de 10 mil assinaturas
com o pedido para que isenção
de motos se torne realidade no
Paraná. De acordo com dados
da Associação Brasileira de
Concessionárias de Rodovias (ABCR), as motocicletas
representam cerca de 0,85%
do volume de tráfego nas rodovias federais postas sob concessão, situação semelhante às
rodovias estaduais.

Cida pede a retirada
da candidatura de Beto

A governadora e candidata
ao governo do Paraná, Cida Borghetti (PP), solicitou à coligação
a retirada da candidatura de Beto
Richa(PSDB) ao Senado.
"Estou solicitando aos partidos
da coligação a retirada da indicação de Beto Richa ao Senado para
que ele possa se dedicar a sua
defesa", disse durante coletiva em
Toledo, nesta segunda-feira (17)
Segundo Cida, a operação do
Gaeco batizada de Rádio Patrulha e a divulgação das gravações
dos diálogos de Beto Richa tornaram a situação insustentável.
"Não aceito, não admito,
não compactuo com nenhum ato
de desvio de conduta. Quando
assumi o Governo do Estado um
dos meus primeiros atos foi a
criação da Divisão de Combate à
Corrupção"
Diversas lideranças do PSDB
como o presidente da Assembleia
Legislativa, deputado estadual

Ademar Traiano, vice-presidente
do PSDB, e o ex-chefe da Casa
Civil, deputado federal Valdir
Rossoni, e o ex-deputado federal
e ex-Chefe da Casa Civil, Cesar
Silvestre, estão apoiando abertamente o candidato Ratinho Jr
(PSD).
E ainda que o próprio Beto
Richa, já vinha realizando campanha solo sem assumir a candidatura de Cida ao Governo
Não há portanto, razão para
que a coligação continue a atender o PSDB, já que sua maioria
não apoia Cida, a candidata da
coligação.
Fatos do primeiro mandato
A operação Rádio Patrulha
investiga desvios relacionados ao
programa Patrulha no Campo.
Os fatos investigados ocorreram no primeiro mandato do ex-governador Beto Richa, nesse
período Cida era deputada federal.

POR DEFESA DOS TRABALHADORES

Aliel Machado recebe
prêmio 'Getúlio Vargas'
O deputado federal Aliel
Machado (PSB), recebeu na
manhã de segunda-feira (17) em
Curitiba, o 1º Prêmio ‘Getúlio
Vargas’, que é, de acordo com
os organizadores, um símbolo de
reconhecimento dos trabalhadores
do Paraná por sua atuação firme
em defesa dos direitos trabalhistas
e do bem estar social.
Foram premiados os parlamentares que votaram em todas
as ocasiões em Brasília a favor
dos trabalhadores. O levantamento
das votações é feito pelo Departamento Intersindical de Assessoria

Parlamentar (Diap) e o prêmio é
oferecido por uma central sindical.
Apenas três deputados federais do
Paraná foram homenageados.
Para Aliel, o prêmio é sinônimo
de reconhecimento por sua luta em
defesa dos trabalhadores. “Esse
prêmio representa toda a minha luta
nos movimentos sociais e contra os
desmandos também lá em Brasília.
Eles fizeram esse levantamento a
partir de votações importantes,
que refletem diretamente na vida
das pessoas. Como a reforma trabalhista, a terceirização irrestrita, a
PEC do teto de gastos”, destacou.
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FANTASMA EMPATA EM CASA

Operário sofre apagão
e quase perde partida
Após a partida,
campo virou
cenário de
pancadaria
Com Redação
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário empatou com
o Cuiabá-MT em um jogo em
que o protagonista quase perdeu o papel principal. Após
estar vencendo a partida por
dois a zero, sofreu três gols em
cinco minutos e quase saiu de
campo com a derrota, na tarde
deste domingo (16), na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro da Série C.
O jogo aconteceu no Estádio
Germano Krüger e terminou
3 a 3, graças aos empate de
Robinho aos 45 minutos da
etapa complementar. O saldo
negativo da partida ficou por
conta da pancadaria logo após
ao término da partida.

O Fantasma abriu o placar
no primeiro minuto da partida,
quando Peixoto deu passe pela
esquerda para Dione balançar
as redes. Ainda na etapa inicial, aos 45 minutos, Danilo
Báia cruzou para Erick cabecear e ampliar a vantagem.
No segundo tempo, Marino
empatou para a equipe visitante, marcando aos três e aos
19 minutos. Jenison colocou o
Cuiabá na frente dois minutos
depois. Antes do fim da partida, aos 45 minutos, o alvinegro marcou o terceiro e deixou
tudo igual. Anderson Paraíba
cruzou e a bola sobrou para
Robinho marcar.
O Operário iniciou a partida com Simão, Danilo Báia,
Alisson, Sosa, Peixoto, Chicão, Erick, Robinho, Cleyton,
Dione e Bruno Batata. No
segundo tempo, entraram Quirino, Schumacher e Anderson
Paraíba para saída de Dione,
Bruno Batata e Danilo Báia.
Em entrevista coletiva, o
técnico Gerson Gusmão falou

sobre o jogo. “Nós fizemos um
primeiro tempo muito bom dentro da nossa proposta e fomos
para o vestiário com uma vantagem considerável. No segundo
tempo, acabamos vacilando
em alguns minutos, tomamos
dois gols de bola de disputa
aérea, que é um forte nosso e
a gente geralmente não perde.
E esses gols foram determinantes naquele momento para que
a equipe adversária virasse.
Quando você toma uma virada
em casa em uma final de competição, o seu lado psicológico
vai lá embaixo. Então tivemos
que acalmar um pouco os atletas para que a gente pudesse
buscar o empate e quem sabe a
vitória. Eles estão de parabéns,
lutaram até o final e fizeram um
esforço muito grande para buscar esse empate. E nós vamos
muito fortes para lá.”
A partida de volta da final
da Série C é no sábado (22),
às 19h, na Arena Pantanal.

Dois gols para o Fantasma no primeiro tempo e empate suado ao final da partida

PARQUE HISTÓRICO

ESTREIA NO CEDAG

Espetáculo 'Menestrel
conta a imigração no PR'
Divulgação

* Com Assessoria

SUICÍDIO E SUA PREVENÇÃO

Evento alerta para tema espinhoso
Da Assessoria
Palmeira - Assunto que já
foi considerado um tabu muito
maior, difícil de se identificar, o
'suicídio' marcou o ano de 2017
com a ocorrência de alguns fatores que fizeram a população dar
mais atenção ao tema e procurar
informações.
Pensando em prevenção
e em oferecer uma base forte
para as pessoas, a Secretaria de
Assistência Social, em parceria
com a entidade Como Vai Você
(CVV), convida toda a sociedade para participar de roda
de conversa que acontecerá na
quinta-feira, 20 de setembro, às
13h30 na sede da secretaria, na
Rua 15 de Novembro. O evento
dará abertura para as pessoas
colocarem em prática a ideologia da CVV, podendo compartilhar sentimentos e experiências.
Neste ano, o CVV (cvv.org.
br), uma das entidades mobilizadoras do Setembro Amarelo
no Brasil, programou diversas

atividades em todas as cidades
nas quais possui um de seus 90
postos de atendimento. Alguns
exemplos são caminhadas,
palestras, balões amarelos, pontos turísticos e edifícios públicos iluminados, distribuição
de folhetos e atendimentos em
locais públicos.
Carlos Correia, voluntário e
porta-voz do CVV comenta que
é o período mais intenso para
todos os voluntários da instituição. “Nos preparamos desde
o início do ano para aproveitar
esse importante momento de
falar sobre prevenção do suicídio e, aos poucos, quebrar
alguns tabus”, comenta.
Correia comenta que os 32
suicídios que ocorrem diariamente no país, média de 1 morte
a cada 45 minutos, é algo que
pode ser reduzido. “Perceber
que a pressão interna está muito
elevada, que o copo está para
transbordar e, nesse momento
ou antes disso, pedir e aceitar
ajuda é muito eficiente. Con-

versar com alguém, seja conhecido ou desconhecido, de forma
acolhedora e sem críticas já
ajudaria essa pessoa a superar
aquele momento.” O voluntário
do CVV complementa que muitas vezes as pessoas precisam
de acompanhamento médico e/
ou psicológico, mas que o serviço do CVV atua em situações
de crises como complemento a
esse tratamento.
Não é preciso estar ligado ao
CVV ou a outra instituição para
se mobilizar. Empresas podem
fazer ações internas, distribuir
materiais informativos disponíveis no site www.setembroamarelo.org.br e promover palestras.
Órgãos públicos podem iluminar
de amarelo fachadas de prédios,
promover atividades, falar sobre
prevenção nas unidades de saúde
e escolas. E cada pessoa pode se
mobilizar usando uma fita amarela ou vestindo amarelo, levantando o tema em seus grupos e
buscando informações confiáveis
sobre o assunto.

INCENTIVO À LEITURA

Escola Ida Viana desenvolve projeto
Da Assessoria
Tibagi - Os alunos dos quintos anos B e C, da Escola Ida
Viana participaram da primeira
edição do projeto 'Café com
Letras', ocorrido nesta sexta-feira (14), na própria escola.
O trabalho, desenvolvido pela
professora Eliane Moreira,
busca incentivar e desenvolver
o prazer dos alunos através do
estudo de diferentes formas de
texto e com autores que possuem livros publicados. Várias
apresentações foram desenvolvidas especialmente para o
projeto, como declamação de
poesias, escritas por eles mesmos, teatro da 'Cigarra e da
Formiga', uma paródia do aniversário de Tibagi e duas coreografias apresentadas durante
o evento.
Os pequenos também trabalharam com os autores Moreira
Neto, escritor de poesias, Aparecida de Jesus Ferreira, autora
do livro as Bonecas Negras de
Lara, Eliete Martins, que escreveu o livro Bruxinha Perdeu a

Boneca e Claudine Bernardes,
escritora de "Cartola não quer
falar". Depois de conhecerem um pouco mais sobre os
escritores, as crianças produziram os seus próprios textos e
expressaram sua opinião.
A professora Eliane contou como iniciou o projeto.
"Os alunos tinham uma certa
dificuldade em aprender os
conteúdos, e com o projeto
foi possível proporcionar uma
viagem fantástica ao mundo da
criatividade e da fantasia. Eles
também perderam o medo,estão
aprendendo brincando e conseguindo reconhecer o conteúdo",
destacou a professora.
A Secretária de Educação
e Cultura, Ana Elis Gomes,
classificou como gratificante
poder assistir apresentações
assim. "Desta forma sabemos
que a educação está indo para
o caminho certo e o professor
está fazendo a diferença não só
na educação, mas também na
vida do aluno", falou.
A diretora da escola, Claudia Betim, destacou o prazer

dos alunos em integrar o projeto. "A professora e os alunos
nos surpreenderam. É uma
forma diferente de trabalhar,
onde não há preconceito entre
os alunos e eles sentem prazer
e orgulho durante e depois das
apresentações", disse.
A aceitação por parte dos
pequenos foi total. Kauane
Vitoria, de 11 anos, conta
como o projeto a ajudou. "Eu
achei muito interessante, me
ajudou a perder a vergonha e
aprender mais rápido", disse. O
Luiz Gustavo, de 10 anos, também teve ajuda no aprendizado.
"Achei que foi muito legal. Eu
pude aprender coisas novas".
As mães que foram assistir as apresentações também
ficaram encantadas e cheias de
orgulho de seus filhos, como
a dona Roseli Camargo, que
destacou que sua filha levou
a leitura da sala de aula para
casa. "Achei o projeto fantástico. Ela estava super animada,
vinha ensaiar, ensaiava em casa
e também começou a ler mais",
afirmou.

Palmeira recebe nos dias
17 e 18 de setembro quatro apresentações do espetáculo de teatro de sombras
“Menestrel conta a imigração no Paraná” no Teatro do
auditório do Colégio Estadual
Dom Alberto Gonçalves, com
entrada franca e acessibilidade
para surdos. No dia 17 haverá
sessão às 15h30 e no dia 18,
às 9 horas e às 10h30 para
alunos de escolas públicas.
No dia 17, às 19h30 haverá
uma sessão também gratuita,
dirigida à comunidade. O
espetáculo é aprovado pelo
Ministério da Cultura, através
da Lei Rouanet e está sendo
levado à Palmeira através do
apoio da Caminhos do Paraná,
do BRDE, da Belgotex e da
Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas.
“Menestrel conta a imigração no Paraná” mostra como
grupos de diversas etnias contribuíram na formação cultural
do Paraná, trazendo para cá
suas tradições, crenças, trejeitos, modos de produção e
sabedoria popular, fazendo
com que o estado criasse
uma identidade marcada pela
diversidade cultural.
O diretor do espetáculo,
Marcello Andrade, reforça que
o Paraná é um “caldeirão de
culturas”, onde o trabalho e a
cooperação entre as diversas
etnias forjou uma identidade
própria, um jeito único de estar
no mundo. “Ao redor da mesa
no almoço de domingo, no café
da manhã na casa dos avós ou

nas celebrações religiosas, certamente o paranaense já escutou a respeito da epopeia de
seus avós, bisavós e tataravós
que vieram de outras regiões”,
assinala.
A saga é contada a partir
da magia do teatro de sombras, conduzida por atores,
menestréis e saltimbancos.
“Cada criança ou adulto da
plateia, certamente identificará a sua própria família e
viajará num carroção mágico
pelos caminhos de seus
ancestrais”, disse o diretor.
A pesquisa que gerou o
roteiro é do historiador Paulo
Afonso de Castro e passa por
elementos como o fandango,
essência da cultura caiçara, a
congada da Lapa preservada
pelos negros há mais de 300
anos, a presença dos índios
guarani, caigangue, xetá e
xoklengue que aqui já viviam.
O espetáculo ainda recria
e relembra elementos arquitetônicos, como os lambrequins
poloneses dos casarões de
madeira, os tambores e artes
marciais japonesas, as danças
folclóricas germânicas e italianas, a culinária revelada pelo
sabor das massas, dos doces,
das bebidas, dos aromas e
memórias transmitidas com
carinho e zelo, de geração a
geração.
Ao final do espetáculo,
artistas da Companhia Karagozwk permanecerão no
palco para um bate-papo com
o público, mostrando os bastidores e técnicas do teatro de
sombras.

NO DIA MUNDIAL DA LIMPEZA

50 voluntários retiram
três toneladas de lixo
Tibagi - Mais de 50 voluntários se uniram, neste sábado (15),
para participar das ações do Dia
Mundial da Limpeza em Tibagi.
O grupo percorreu alguns pontos
públicos e o Rio Tibagi e coletou
mais de três toneladas de lixo.
A ação foi uma parceria entre
Grupo de Escoteiros Machadinho
e a Secretaria de Meio Ambiente
(SEMA). A gerente da SEMA,
Leri Ribeiro, destaca que essas
ações de limpeza são importantes
para a conscientização da popu-

lação. "É sempre bom parcerias,
trabalho em equipe porque juntos
somos mais fortes. Essas limpezas
são pra sensibilizar e conscientizar
a população tibagiana ou turistas,
para não jogarem lixo em nascentes, áreas de preservação, nas ruas
porque isso causa muitos problemas ambientais e, principalmente,
saúde pública", disse.
A gerente da Secretaria de
Turismo (Setur), Kellin Ramos,
ressalta o apoio da Setur em ações
de limpeza.

Núcleo organiza
atividades para
evento museal
Carambeí - Parque Histórico de Carambeí participa da 12ª
Primavera dos Museus, evento
organizado pelo Instituto Brasileiro
de Museus (Ibram) que acontece
entre os dias 17 e 23 de setembro.
Entre os dias 18 e 21 de setembro,
o Núcleo Educativo do museu se
prepara para receber grupos escolares com atividades programadas
especialmente para o período, trabalhando a temática Celebrando a
Educação em Museus.
Os museus são espaços de
guarda de memória do patrimônio material e imaterial e de
construção de conhecimento, são
ambientes dinâmicos que estão
em constante transformação. O
Parque Histórico, com a implantação do Núcleo Educativo, tem
trabalhado para contribuir com
a educação, romper os muros do
museu, aproximar a comunidade,
despertar o sentimento de pertencimento e valorização patrimônio.
A atividade tem por finalidade promover a valorização de
uma sociedade plural construída
por diversas culturas e sujeitos
históricos, direcionada a grupos
escolares com idade entre 8 e
12 anos. Encerrará com a montagem de bonecos papercraft que
representam os trajes étnicos dos
indonésios, poloneses, portugueses, italianos e holandeses, etnias
presentes na história de Carambeí.
Mais informações e reservas
para grupos pelo e-mail agendamento@aphc.com.br, ou telefones
42 3231-5063 e 98433-4639.

DE 2 A 4 DE OUTUBRO

Exército
seleciona
carambeienses
Da Assessoria
Carambeí - O prefeito Osmar
Blum recebeu nesta segunda-feira
(17), o Capitão do 13º Batalhão
de Infantaria Blindado e chefe do
Posto de Recrutamento e Mobilização, Sergio Lima, acompanhado
do Comandante da Comissão de
Seleção, Tenente Souza, para
a inspeção do Ginásio Art Jan
de Geus que será o local para a
seleção dos jovens que poderão
ingressar no Exército Brasileiro. A
seleção acontecerá de 2 a 4 de
outubro, das 7 às 12 horas, e das
13 às 17 horas.
O secretário da Junta Militar
de Carambeí, Robinson Carlos
Grimm, explica que são aproximadamente 200 jovens designados
para avaliação da Comissão de
Seleção. "Todos passarão por avaliação médica, psicológica e ainda
farão uma prova escrita de conhecimentos gerais. Os jovens dispensados participarão do Juramento a
Bandeira", informa Grimm.
Os selecionados prestarão o
serviço militar no 13º Batalhão
de Infantaria Blindado de Ponta
Grossa, para aqueles que são
universitários, há possibilidades
de recrutamento para o Núcleo de
Preparação de Oficiais da Reserva
(NPOR).
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18 LINDAS JOVENS DESFILAM CHARME E BELEZA

Garota do Comércio acontece no sábado
Divulgação

Evento irá
homenagear a
cultura Árabe
do município
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Neste sábado (22) irão
desfilar pelo palco do Teatro
Bento Mossorunga as candidatas do Concurso ‘Garota
do Comércio 2018’. As 18
pretendentes ao título irão
mostrar toda beleza e elegância a um grupo de sete jurados, entre os quais, quatro
técnicos e três populares. “Os
jurados técnicos são profissionais de outras cidades, de
áreas ligadas à moda, beleza e
às passarelas em geral, e irão
avaliar itens como a elegância
do desfile de cada candidata,
a maquiagem, o desfile em si
e se é garota é fotogênica, por
exemplo, para a produção das

Candidatas mostram sua beleza na pedreira, evidenciando as paisagens da cultura árabe

fotos pós-concurso. Já os jurados populares são encarregados de avaliar características
como a beleza e simpatia das
candidatas”, explica Cleverson
Bueno, organizador do evento.
Para fazer bonito diante dos
jurados, as representantes do
comércio castrense participa-

rão de um ensaio para os desfiles, que ocorrerá próximo ao
final desta semana. Elas terão
apoio e orientações de uma
modelo e ex-participante do
Garota do Comércio. “Serão
treinadas a postura e elegância, entre outros requisitos, que
geralmente fazem parte da ava-

PROJETO SALVAÇÃO

Igreja realiza culto e reúne
militares e comunidade
Da Redação
Pelo terceiro ano, a igreja
evangélica Projeto Salvação,
localizada no Jardim das Araucárias, sediou um culto que reuniu militares do Exército, Polícia
Militar e Bombeiros, além da
comunidade, e encerrou comum
jantar festivo.
O encontro aguardado com
muita expectativa, foi realizado
no sábado (15) e reuniu centenas
de pessoas de Castro, de cidades
circunvizinhas, além de outros
estados. O evento teve como preletor, major Schulle, subcomandante do 1º Batalhão da Polícia
Militar de Ponta Grossa. Para
animar o culto, diversos militares
cantores dividiram o palco, entre
eles o subtenente Cavalcante, da
Polícia Militar do Rio de Janeiro;
soldado Ronaldo, da Polícia Militar do Paraná; subtentente Ximenes, do Exército Brasileiro de
Ponta Grossa; subtenente Santos que pertence a Polícia Militar
do Paraná, sediado em Curitiba,
sargento Ailton, do Exército Brasileiro de Castro e ainda Tatiane

Banks, de Telêmaco Borba.
Em conversa com a reportagem do Página Um, o Subcomandante do 1º BPM de Ponta
Grossa, major Schulle, destacou
a importância desse encontro.
"Como militares, temos também
que cuidar, além da segurança
de todos, do nosso lado espiritual. Vivemos diariamente com
as mais diversas situações, como
por exemplo tentativa de suicídio,
pessoas feitas reféns e nos temos
que estar preparados espiritualmente para enfrentar e resolver
situações como esta", destacou.
De outro lado, major Schulle
adiantou que estes encontros são
realizados mensalmente. "Nestes eventos, nós pedimos pela
segurança da cidade,pela segurança do próprio policial, tanto
física, como também psicológica"
, observou lembrando uma passagem bíblica. "Se o Senhor não
guardar a cidade, em vão vigia a
sentinela", finalizou.
Um jantar festivo encerrou o
3º Econtro de Militares da igreja
evangélica Projeto Salvação, em
Castro.

OPERAÇÃO DÍNAMO VI

Operação não identifica
desvio de explosivos
Da Assessoria
A Diretoria de Fiscalização de
Produtos Controlados (DFPC),
com sede em Brasília (DF),
deflagrou a Operação Operação
Dínamo VI em todas as Regiões
Militares do Brasil no período de
11 a 13 de setembro. Durante o
ano, várias operações são desencadeadas pela DFPC com o
escopo de fiscalizar o manuseio
de produtos controlados pelo
Exército (PCE) por órgãos com
certificado de registro (CR).
A predita Operação teve o
objetivo de fiscalizar pedreiras e
carboníferas que utilizam explosivos em suas atividades. Nesse
sentido, os fiscais militares do
Exército analisam as notas fiscais
de entrada e saída dos PCE, bem
assim verificam a existência da
chamada guia de tráfego (GT),
que se constitui em documento
indispensável ao transporte dos
PCE. Além desse trabalho, faz-se a confrontação dos mapas de
estocagem e mapas de entrada
e saída com os PCE existentes

em depósito da empresa. Outro
aspecto bastante importante
constitui-se na fiscalização pós
ação nas pedreiras. Nesse tipo
de fiscalização, a equipe chega
à pedreira após a “detonação”
(explosão) e verifica se houve
sobras de PCE, dentre eles espoleta, que é acessório indispensável ao acionamento do explosivo.
E, se houve sobra, se foi destruída
ou se foram adotados os procedimentos prescritos na legislação
para o traslado dessa sobra até a
empresa de origem do explosivo.
Nesse contexto, a equipe do
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados do 5º Esquadrão
de Cavalaria Mecanizado ( SFPC
5º Esqd C Mec ) atuou no âmbito
da 5ª Região Militar (5ª RM).
Cumpriu missões nos municípios
de Guapirama, Sengés, Figueira
e de Ribeirão Claro, todas localizadas no estado do Paraná.
Durante a operação não foram
identificados indícios de desvio de
explosivo e/ou de qualquer outro
tipo de produto controlado pelo
Exército.

liação dos jurados”, explica o
organizador do evento.
O concurso, que neste ano
chega à sua oitava edição, e que
há três incorporou à sua programação homenagem à imigrantes e famílias de imigrantes
que residem em Castro, em
Colônias ou isoladamente, em

2018 homenageia a comunidade árabe do município. Os
homenageados deste ano têm
forte presença no comércio da
cidade.
Como parte deste atrativo, o público poderá assistir à apresentação de danças
tipicamente árabes, feitas por

um grupo folclórico árabe de
Ponta Grossa, além de terem
a oportunidade de conhecer
mais sobre a história dos descendentes árabes que vivem em
Castro. “As principais fotos das
candidatas para a divulgação
do concurso também foram feitas em uma pedreira da região,
com o objetivo de representar
paisagens típicas de países
árabes” explica Cleverson. A
programação do evento conta
também com sorteios de brindes, que ocorrerão durante
intervalos dos desfiles.
Serviço
Os ingressos do evento
estão disponíveis a venda nas
Lojas da rede Calçados Catarinense. O valor é R$ 20 e um
quilo de alimento não perecível.
Como ocorre tradicionalmente,
os alimentos arrecadados
serão doados a uma instituição
beneficente da cidade. Outras
informações podem ser obtidas através do telefone (42)
99914-0462.

SEMANA NACIONAL DO TRÂNSITO

Autoescola oferece dinâmica para as crianças
No mês em que se comemora a Semana Nacional do
Trânsito, uma autoescola teve
uma ideia diferente. Na quinta-feira (6), eles receberam em
sua sede, nove crianças da
Escola Paulo Freire, do bairro
Jardim dos Bancários, município de Castro. Nesse dia, a
reportagem do Página Um
acompanhou a dinâmica com
uma turma de alunos, onde
puderam aprender um pouco
mais sobre as principais regras
de trânsito vigente no Brasil.
Na primeira parte da atividade, as crianças assistiram
vídeos no formato de desenhos, retratando as regras
necessárias para dirigir com
segurança. Elas também conversaram com o Instrutor Enemias Bueno Filho, sobre o uso

do cinto de segurança, e as
regras de sinal de trânsito. No
momento da palestra, uma das
crianças falou que seus pais
não usam o cinto de segurança
quando estão dirigindo.
Para Enemias, o objetivo
da atividade voltada para as
crianças, é conscientizar os
pequenos durante todo o mês.
“A conscientização deve existir desde pequeno, levando a
importância de seguir o que
determina as leis de trânsito, e
ao mesmo tempo mostrar que
os motoristas devem respeitar
os pedestres”, disse o instrutor.
A professora Bruna de Oliveira, da Escola Paulo Freire,
que levou os alunos até a autoescola, disse que o trânsito deve
ser mais seguro principalmente
ao pedestre. “Comecei a tra-

balhar com os meios de transportes, e vejo como de grande
importância saber mais sobre as
regras de trânsito. Com a conscientização dessa atividade, ficou
claro que o entendimento sobre
o cuidado do trânsito, deve ser
repassado desde a educação
infantil”, completou Bruna.
Segunda e última parte
da atividade foi realizada uma
dinâmica, na pista de moto da
autoescola. No término da realização das atividades sobre a
Semana Nacional do Trânsito,
os alunos ganharam garrafas de
água e chocolates.
De acordo com o instrutor
Enemias, a atividade foi bastante gratificante em ensinar
as crianças. “A participação
delas foi fundamental, tanto na
participação em sala que dis-

seram que já cobram dos pais
sobre o uso do cinto de segurança, e não passarem o semáforo vermelho, tanto na prática
feita sobre a faixa de pedestre
na pista da autoescola”, finaliza
Enemias.
Divulgação

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.
ALUGA-SE
QUITINETE
Uma quitinete no centro. Telefone:
(42) 9 9959-3161. emmanuelf@
hotmail.com

VENDO
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.

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

A forma mais barata de fazer negócio!

NIKON D 40
Vendo câmera fotográfica, semiprofissional, da
marca Nikon D 40. Em
perfeito estado de uso.
Valor de R$ 1.300. Revisada. (42) 9 9972-0758.

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.
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.

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

RESUMO DE NOVELAS

Escorpião: Estimule a troca
de ideias no trabalho, pois isso só
vai reforçar a criatividade e o bom
entrosamento. Noite tensa em casa.

Gêmeos: Mudanças no serviço
podem trazer insegurança, mas pode
tirar bom proveito das situações.
Boa fase para resolver assuntos de
Justiça.

Sagitário: O dia pode ser bem
lucrativo pra quem trabalha com
produtos ou serviços domésticos.
Cuidado com brigas e mal-entendidos no trabalho.

Câncer: Trabalhe em equipe,
aprenda com os outros e siga o
exemplo de pessoas sábias e experientes. Noite tensa com amigos.

Capricórnio: Ajudará você a
vencer algumas barreiras e se expressar melhor ao defender as opiniões.
Não compre nada por impulso.

Leão: Vai priorizar o trabalho e
cumprirá seus compromissos. Cuide
bem da saúde e se sentir algo estranho, investigue. Na relação amorosa,
respeite as diferenças para não brigar.

Aquário: Há chance de quitar
uma dívida ou receber uma grana
que espera há bastante tempo. Convívio com parentes vai exigir mais
jogo de cintura à noite.

Virgem: A Lua realça a sua
Peixes: Os astros incentivarão
criatividade e você pode ter ótimas
você a investir mais nos seus planos
ideias para facilitar seu trabalho.
para o futuro. Conte com os amigos
JORNAL
DO SINTÁXI
- Fevereiro
de 2011 Vai
- www.sintaxi.com.br
Pode tomar decisões
importantes
para
o que precisar.
fazer muito
hoje. Fase positiva para a conquista.
sucesso nas paqueras.
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Touro: Troque experiências e
aprenda o que puder. Mas evite bater
de frente com chefes. Forte atração
por uma pessoa bem-resolvida.
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Libra: Pode sentir alguma
insegurança no trabalho. Priorize as
tarefas e domina, use sua experiência
para vencer os desafios. Novidades
excitantes na paquera e no romance.
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O TEMPO NÃO PARA
SEGUNDO SOL
Terça-Feira (18/09)
Terça-Feira (18/09)
Marocas pede ao pai para
Roberval ameaça a família
nunca mais tomar decisões e garante que descobrirá quem
14 - LAZER
por ela. Amadeu demite Petra. o traiu. Karola tenta se unir a
Petra planeja levar Cairu para Rosa contra Laureta. Selma
fora do país com a ajuda de e Doralice expulsam Maura e
14 - LAZER
Herberto. Zelda conta a Betina Ionan de casa. Laureta flagra
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Áries: Se depender dos astros,
você vai mergulhar de corpo e alma
no trabalho e fará tudo que puder
para provar o seu valor. É melhor
não misturar dinheiro e amizade.

3/api — mas. 4/trás. 5/pomar — ruela. 6/arnica — vitral.

rio, Ernesto e o Barão. Mariana
e Brandão defendem Xavier de
um linchamento popular, e Baltazar decide transferir o criminoso para uma prisão longe do
Vale do Café. Cecília sofre por
ter sido afastada do bebê, mas
afirma que descobrirá a origem
da criança. Januário diz a Ludmila que deseja ser pai. Elisabeta e Ema confortam Ludmila.
Ofélia decide abrigar Susana e
Petúlia, e Lídia reprova a atitude da mãe. Dalva alerta Elisabeta sobre a visita recebida por
Lady Margareth. Julieta pede
Aurélio em casamento, e sugere
que Camilo também celebre
sua união com Jane. Cecília
e Rômulo conseguem adotar
o bebê oficialmente. Virgílio
liberta Xavier durante a sua
transferência. Com a ajuda de
um enfermeiro, Lady Margareth
tenta dopar Elisabeta.

3/api — mas. 4/trás. 5/pomar — ruela. 6/arnica — vitral.

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (18/09)
Dandara fica revoltada.
Marcelo acalma as meninas e
encerra o debate. Tito, Kavaco
e Garoto pensam em soluções
de trabalho para a família de
Amanda. Gabriela e Marcelo
conversam sobre a situação da
escola. Hugo se declara para
Dandara. Getúlio sugere que
Paulo e Marli convoquem Brigitte para ajudar com as contas
do Le Kebek. Hugo abre mão
de sua candidatura em favor de
Dandara. Brigitte lamenta que
Getúlio seja o responsável pela
multa aplicada ao Le Kebek.
Fabiana se preocupa com a
aliança entre Dandara e Hugo.
Rosália chega de surpresa e
Maria Alice tenta esconder
Alex. Chega o dia da eleição
para o grêmio.
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OPERAÇÃO OPEN DOORS

Cantor sertanejo é preso em PG
Divulgação

Duas pessoas
presas e um
carro de luxo
apreendido
Da Assessoria*
Deflagrada na manhã de
segunda-feira (17) em todo
o Brasil, a operação Open
Doors, coordenada pelo Polícia
Civil e pelo Grupo de Atuação
Especial de Combate ao Crime
Organizado (Gaeco), cumpriu mandados de prisão e de
busca e apreensão em todo o
Brasil. Realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio
de Janeiro (MP-RJ), a operação prendeu duas pessoas em
Ponta Grossa, além da apreensão de um carro de luxo.
Os presos em Ponta Grossa
são o cantor sertanejo Luiz
Henrique Ribeiro da Costa
Lesniovski, ou ‘Rick Ribeiro’.
Na casa do cantor, o Gaeco
apreendeu um Porsche Macan,
carro de luxo avaliado em mais
de R$ 500 mil, que segundo
Antonio Juliano Albanez, o veículo estava na residência de
Rick, mas está com a documen-

Carro apreendido na residência do cantor
tação em nome de terceiros.
Além do carro de luxo,
outros mandados de busca
e apreensão resultaram no
confisco de computadores e
documentos.
As denúncias
apresentadas correspondem à
segunda fase da operação Open
Doors que, deflagrada em 9 de
agosto de 2017, agiu sobre o
núcleo operacional da quadrilha,
prendendo ‘cabeças’, ‘aliciadores’ e ‘laranjas’ do esquema.
Bairro Olarias e centro
Nesta nova etapa, são acu-

sados os ‘cérebros’ da organização, aqueles que têm o
domínio sobre o cometimento
dos crimes – os chamados
‘hackers’, além de pessoas relacionadas à lavagem de dinheiro
e outras funções operacionais.
Estão sendo denunciadas, ao
todo, 237 pessoas, com 45
pedidos de prisão, nos estados
do Rio, São Paulo, Paraná,
Minas Gerais, Santa Catarina
e Bahia, o que demonstra a
nacionalidade da organização.
Os mandados estão sendo
cumpridos pela Polícia Civil. A

Rick Ribeiro

estimativa do MPRJ é de que,
entre 2016 a 2017, mais de
R$ 30 milhões tenham sido
subtraídos pelo grupo.
Em Ponta Grossa, os mandados foram cumpridos já no
começo da manhã em endereços
na região de Olarias e no Centro

da cidade - as ações resultaram
na prisão das duas pessoas e no
cumprimento de três mandados
de busca e apreensão.
Golpe
Com base no Inquérito
Policial 090-02561/2017, a
denúncia explica em detalhes
a hierarquia e atribuições de
cada membro da organização,
ao mesmo tempo em que esmiúça a principal modalidade de
golpe empregada – o ‘trampo
físico’, que gerou prejuízos a
inúmeros correntistas. Nela,
os agentes criminosos enviam
spam’s
de e-mail e sms,
aleatoriamente, para milhares de pessoas físicas. Os
spam’s continham mensagens,
supostamente, de instituições
bancárias alertando sobre a
necessidade de atualização
de segurança da conta, com
a indicação de link de acesso.
Ao clicar nesses link’s, a vítima
era então direcionada a websites phishing, com programas
maliciosos que capturam informações de contas e senhas,
abrindo caminho para a retirada de quantias das contas,
de forma fraudulenta.
* Com informações
da assessoria

NO BAIRRO PRIMAVERA

Menor é
baleado com
tiro na perna

Disparos de arma de fogo
levaram, no domingo (15), uma
equipe da polícia militar de Castro até a Unidade de Pronto
Atendimento-UPA, onde um
menor deu entrada vítima de tiro
na perna.
Por volta das 21h15, pai e
filho estariam na travessa Hildebrando Galetto, no Jardim
Primavera, colhendo frutas em
terreno baldio. Um veículo VW/
Gol, de cor vermelha, teria se
aproximado e parado no local. O
condutor da carro saiu do veículo
e depois de se aproximar, acabou efetuando quatro disparos
de arma de fogo, na direção das
duas pessoas. Um dos tiros acertou a perna do adolescente que
precisou ser encaminhado para
a UPA.
O próprio menor indentifcou
o autor dos disparos, mas até o
fechamento dessa edição, o suspeito ainda não teria sido localizado.

BRIGA ENTRE CUNHADAS

EM IMBAÚ

Vitíma reage e mata
invasores de sua casa
Da Redação
Telêmaco Borba - Dois
homens identificados pela polícia
como Alan dos Santos de Assis
e Delciel da Silva Fernandes,
foram mortos a tiros, depois de
terem invadido uma residência na
região do Imbauzinho, em Telêmaco Borba. 0 homem apontado
como suspeito pelas duas mortes, foi internado no Hospital
Doutor Feitosa. O duplo homicidio foi registrado na madrugada
de domingo (16).
De acordo com informações
da Polícia Civil de Telêmaco
Borba, responsável pela investigação, Alan e Delciel teriam invadido a casa de Julio César Ribeiro
dos Santos durante o começo da
madrugada. A dupla esfaqueou
o rapaz com golpes no peito,

na virilha, e em uma das mãos
- mesmo ferido, Julio César conseguiu reagir e sacou uma arma,
matando Delciel com um disparo
e Alan com várias pedradas.
Aos policiais, Julio contou que
os dois homens teriam entrado na
casa para realizar um assalto e ele
então reagiu - a informação ainda
está sendo averiguada pelas autoridades da Polícia Civil.
Segundo a Polícia Civil, os
dois homens mortos tem passagem pela Polícia. Já Julio César
não tinha registro de envolvimento com crimes. Equipes da
Polícia Militar estiveram no local
do crime e cercaram a cena até a
chegada da Polícia Criminalística
- os corpos foram encaminhados
ao Instituto Médico Legal (IML)
de Ponta Grossa para serem submetidos ao processo de perícia.

PRÓXIMO À PREFEITURA

Preso por tentativa de roubo
Da Redação
Na segunda-feira (17), um
rapaz acabou preso por tentativa
de roubo, dano ao patrimônio e
posse de maconha.
Policiais militares foram comunicados por um morador próximo
a prefeitura de Castro, que uma
pessoa estaria em atitude suspeita
em frente a uma residência. No
local, os policiais constataram que
uma das janelas teria sido quebrada a pedradas. O proprietário
da residência confirmou o ato de
vandalismo e repassou caracterísi-

ticas da pessoa suspeita.
Uma equipe passou a fazer
patrulhamento na região central e
próximo ao semáforo da avenida
Dr. Jorge Xavier da Silva, localizou
um rapaz com as mesmas características. O suspeito foi abordado e
durante revista a polícia encontrou
em um de seus bolsos, uma quantia
de substância análoga a maconha.
O proprietário da residência
que teve o vidro da janela quebrado, reconheceu o rapaz como o
autor do dano. Diante dos fatos, o
rapaz foi encaminhado para esclarecimentos, na 43ªº DRP.

NA ÁGUAS VERMELHAS

Pai e filho sofrem tentativa
de homícidio no domingo
No domingo (15), pai e filho
foram vítimas de tentativa de homícidio, na localidade de Água Vermelha, no distrito de Socavão, em
Castro.
O caso foi registrado por volta
das 21h50 e de acordo com o
boletim policial, uma das vítimas
relatou que se desentendeu com
um homem apontado como suspeito que, de posse de um facão,
teria tentado agredir também seu

filho, um menor de 16. Entretanto,
o pai teria conseguido segurar o
facão e sofreu cortes nas mãos.
O agressor ainda não satisfeito,
entrou num veículo Fiat Pálio e
investiu contra pai e filho, vindo
a atropelar as duas vítimas. Pai e
filho, foram encaminhados para
atendimento médico no Pronto
Atendimento- UPA, de Castro.
Já o agressor, abandonou o
local, tomando rumo ignorado.

EM CERIMÔNIA

Policiais de Castro recebem promoção
Divulgação / PM

Da Redação
Com 30 anos de serviços
prestados para a Polícia Militar
do Paraná, 27 deles em Castro, o Olicheski foi promovido
para o posto de Sargento na
segunda-feira (17), em cerimônia prestigiada pelo Comandante do 1º Batalhão, Coronel
Bezerra e ainda do Capitão
Clodoado, da 3ª Companhia
de Castro. No mesmo ato, também foi promovido de posto, o
cabo Marcelo Gonçalves de
Andrade.
Além de receber a promoção, o agora Sargento Claudemir Batista Olicheski, passará a
comandar um destacamento na
cidade de Arapoti. Além disso,
o sargento Olicheski é detentor

Sargento Olicheski, coronel Bezerra e cabo Andrade
das medalhas de bronze, prata
e ouro, menção honrosa e
ainda fez curso de Condutor de
Viatura e Polícia Comunitária.
O Cabo Marcelo Gonçalves de Andrade, tem 27 anos
de efetivo serviço na Policia

Militar do Paraná, sendo que
18 anos trabalhando na cidade
de Castro. É casado com Edna
do Rocio e tem 3 filhos João
Marcelo, Marcelli e Gabrieli,
possui também uma neta
Sophia.

Discussão
termina com
agressão

No sábado (15), duas crianças moradoras do bairro Nossa
Senhora das Graças, em Castro,
foram para a rua pedir ajuda para
os vizinhos. De acordo com as
menores, sua mãe estaria sendo
agredida pela tia.
Por volta das 12 horas, os
policiais foram acionados e uma
equipe se deslocou até a rua Lino
Lopes e no local constatou que a
vítima estava nas proximidades e
apresentava lesões corporais, por
causa da agressão sofrida por sua
cunhada. A própria suspeita confirmou aos policiais a agressão
contra a cunhada motivada por
desentendimento entre as duas
mulheres.
Mãe e cunhada foram encaminhadas para a delegacia de polícia
civil, onde assinaram um Termo
Circunstaciado paras as medidas
cabíveis ao caso.
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Contagem regressiva para
festa eletrônica em PG

“Os empreendedores falham, em média, 3,8 vezes antes do sucesso final. O que separa os
bem-sucedidos dos outros é a persistência” – Lisa M. Amos, executiva
Divulgação

Falta menos de um mês para
o D-Edge Tour em Ponta Grossa.
O evento, programado para 11 de
outubro (quinta-feira), véspera de
feriado, será realizado na sede
campestre do Clube Ponta-Lagoa,
a partir das 23 horas. Informações sobre o valor dos ingressos
e pontos de venda podem ser
obtidos por meio do telefone da
Mega Produções e Eventos. O
contato é o (42) 3223-9917.
A festa leva a marca do
principal clube de São Paulo,
idealizado pelo DJ, produtor e
empresário Renato Ratier – ele
lidera a revolução da dance music
na América Latina e é também
proprietário do Warung Beach
Club em Santa Catarina. O D-Edge tem como objetivo manter
todo o conceito da marca para
apresentações em clubes, festivais e eventos exclusivos, além
de proporcionar uma experiência
única, aguçando todos os sentidos. Essa edição celebra os 18
anos da criação do clube. “Além

João Marcelo Mazzo,
Presidente do Rotary Club
de Ponta Grossa Vila Velha,
Armando Zoccola Filho,
Governador 2016 17 do
Distrito 4730 de Rotary
International, Paulo Zanardi,
diretor de Rotary
International, Isis Ribas
Busse, governadora 2018
19 do Distrito 4730, e Jorge
Humberto Agudelo Franco,
governador eleito 2019 20
do Distrito 4.730 com
o Grupo Folclórico
Polonês Mazury
Divulgação / João Marcelo Mazzo

O Rotary Club de Ponta Grossa Vila Velha realizou no
Hotel Fazenda Dorizzon, o 1º Encontro Interclubes do
Distrito 4730. O evento contou com uma apresentação
cultural do Grupo Folclórico Polonês Mazury
Divulgação / Marcos Bastos

Divulgação

do próprio Renato Ratier, a festa,
famosa pela iluminação futurista
e grandes paredes de LED, contará com uma apresentação internacional: o DJ e produtor alemão
Phonique. O artista já tocou nos
quatro cantos do planeta e suas
apresentações são uma viagem
musical pelo House, Deep e
Tech. Coube a ele grandes hits
como: Feel What You Want Feat.
Rebecca, For The Time Being e
Our Time Our Chance (feat. Ian
Whitelaw). Completam a grade
Diogo Aciolly e Maax.
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Matusalém Vozivoda e a esposa Márcia. Ele
recebendo felicitações de aniversário. Parabéns!

Em ritmo de parabéns,
aniversariou nesse
domingo Flávio
Chibinski

Recebe cumprimentos
nessa quarta-feira (19) o proprietário da Faculdades Cescage, o desembargador José
Sebastião Fagundes Cunha
Divulgação

Divulgação

No desfile de aniversário de Ponta Grossa em 15 de
setembro, registro da presença de Dom Sérgio
Arthur Braschi, o prefeito de Ponta Grossa,
Marcelo Rangel e a vice Elizabeth Schmidt
Divulgação

Cristina Ribeiro
Saraiva, senhora
Coronel Marques,
comandante do 13º
Batalhão de
Infantaria Blindado é
a madrinha do Chá
beneficente
promovido nesta
quinta-feira na própria sede do 13 BIB.
O evento acontece
em prol dos projetos
sociais do Rotary
Club Vila Velha
Divulgação

Tabata Jonker Quadros comemorou seus 40 anos com
recepção aos familiares e amigos mais próximos,
organizada e decorada por Titias Festas. Na foto, com
o esposo Adriano Quadros e as filhas Tainá e Antonella

18/09

Casal Paula Cosmoski Campagnoli e Serginho Zadorosny
em recente visita do apresentador Ratinho no Mercenários
Gastrobar. Serginho em ritmo de aniversário. Parabéns!

No sábado (8) foi realizado o 4° Castro Motos', encontro
sobre duas rodas no Sitio do Pipoca. Na foto Nei Risden,
Germano Kugler, Nelson Gonçalves (Pipoca), Rafael
Barros, Alessandro Deschk e Carlos Gusmão da Silva

Elisangela Caroline Alberti
Eleandro José Rodrigues
Isa Zelli
Priscila Maria P. Schultz
Terezinha Machado

19/09

Pedro Wosgrau Filho
Andre de Mattos Soares

20/09

Renato Martins
Dayane Borba

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!

