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POLICIAIS MILITARES LOCALIZAM CARGA DE LEITE E CAMINHÃO
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COM 40,1% DAS INTENÇÕES DE VOTO

Ratinho Junior consolida liderança
Nesta rodada de pesquisas estimuladas, realizadas pela Radar
Inteligência/ADI-PR, mostra uma
tendência de consolidação de votos
para governador e uma indefinição
quanto ao quadro para o Senado.
O candidato Ratinho Júnior se manteve no patamar de 40% nas duas
avaliações, e os outros candidatos
oscilaram dentro da margem de erro.
A 18 dias das eleições o cenário para
governador apresenta uma tendência
de definição dos eleitores quanto a
escolha de seu candidato ao Governo
do Paraná, já para o Senado Federal
tudo está incerto.
página 3

PESQUISA ESTIMULADA

EM TIBAGI, festa carnavalesca
ganhou as ruas em 2016 com a
ala das baianas e muito colorido

Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Grau de confiança: 95%. Número de entrevistas: 1.494 eleitores. Contratante: ADI-Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná.
Instituto de Pesquisa: Radar Inteligência – Eireli-ME. Pesquisa realizada: 14 a 17 de setembro de 2018. Divulgação: 19 de setembro de 2018. Registro no TRE: PR-05041/2018.

Após prisão,
Beto Richa cai
e Professor
Oriovisto sobe
página 3

Divulgação / José Tramontin

CONTRIBUINTES PARANAENSES

Operário viaja para enfrentar
o Cuiabá em MT pela Série C

Cida anuncia
na Fiep o
novo Refis

A governadora Cida Borghetti
anunciou um novo Refis para regularizar débitos de contribuintes
paranaenses. O Refis era uma das
principais demandas do setor produtivo do Estado. O texto deve ser
encaminhado nos próximos dias à
Assembleia Legislativa. O anúncio
foi feito na manhã desta terça-feira
durante encontro com empresários
na Federação das Indústrias do
Estado do Paraná (Fiep). “A nova
proposta de Refis vai dar fôlego e
suporte para que o empresariado
supere a crise nacional. O Paraná é
um estado financeiramente diferenciado dos demais, mas precisamos
avançar”, disse a governadora.
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Divulgação / Luana Dias

PRESO LADRÃO DE RELOJOARIA

AUTOR DO ROUBO e seu comparsa são presos

PM DETÉM
SUSPEITO DE
TRÁFICO EM
ARAPOTI

EM CASTRO
Preso
suspeito
da morte
de irmão
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ACECASTRO
RECEBE DR.
MAGNO PARA
UMA SABATINA
página 5

Na manhã de terça-feira (18), a Inteligência
da Polícia Militar de Castro recebeu informações
que na rua Lenir Lopes
Sidor, bairro Alvorada,
teria chego drogas no dia
anterior. Uma pessoa teria
entregue uma mochila para
moradora da residência,
conhecida como Loira do
Alvorada. Todo mundo
acabou preso.
página 7

Crime registrado em
2012 caminha para seu
desfecho, com a prisão
na tarde de quinta-feira
(19), do seu principal
suspeito. Policiais civis
da 43ª DRP de Castro
prenderam A.J.M, de 36
anos, suspeito de matar o
próprio irmão. O crime foi
registrado no interior de
um bar na localidade de
página 7
Rio Bonito.

A delegação do Operário Ferroviário embarca, na manhã de hoje (20),
para Cuiabá-MT. O Fantasma disputa a finalíssima do Campeonato Brasileiro da Série C contra o time da cidade. A partida acontece no sábado
(22), às 19 horas, na Arena Pantanal. No primeiro jogo, que aconteceu no
último domingo (16), no Estádio Germano Krüger, as equipes empataram
em 3 a 3 no tempo normal, e com o apito, apito final, o que se viu foram
cenas lamentáveis de agressão, que só foi terminar com a intervenção dos
página 4
seguranças e a retirada da equipe do Cuiabá, do campo.

Divulgação / PM

		

NO BAIRRO ALVORADA
Militares
apreendem
maconha e
detêm três

Em resposta aos diversos furtos que estavam acontecendo na cidade
de Castro, levando a uma comoção nas redes sociais, a equipe comandada pelo tenente Muleta e os soldados Ronaldo Silva, soldado Vinicius
e soldado Cordeiro, seguindo informações de possível autor dos roubos,
deslocou-se até o bairro Jardim da Nações, e prendeu o autor de roubo em
página 7
uma loja de semijoias, e seu comparsa. 			

NA EXTRAÇÃO DE SAIBRO

Câmara recebe nova denúncia contra Sandrini
página 3

DIONÍSIO BERTOLINI, um dos proprietários do Grupo Calpar deu as boas-vindas

EM COMEMORAÇÃO AOS 50 ANOS DA CALPAR

Palestra trouxe a visão de dois expertes
Nomes de peso ligados a Economia,
Política e Agronegócio brasileiro estiveram
no Moinho da Castrolanda, em Castro, na
noite de segunda-feira (17) para a palestra:
Perspectivas econômicas e políticas no Brasil
e seu impacto no agronegócio, por ocasião
dos 50 Anos Calpar. Um dos convidados, o
colunista da Folha e ex-diretor de Assuntos

Internacionais do Banco Central, Alexandre
Schwartsman, foi o encarregado por falar
sobre a macroeconomia atual do agronegócio,
e no Brasil. Já a jornalista e âncora da Rede
Globo nos telejornais Bom Dia Brasil, Jornal
Nacional e Jornal Hoje, Giuliana Morrone,
falou sobre as influências da política na ecopágina 5
nomia como um todo. 		
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

17 DIAS!
As vésperas de mais uma eleição, diga-se de passagem 17 dias, o cenário para
o Governo do Estado mostra a consolidação do nome de Ratinho Junior que
começou na frente, e continua liderando
todas as pesquisas de intenção de voto. A
novidade, já esperada, foi a queda vertiginosa de Beto Richa, fruto de sua prisão
e, agora, do abandono de sua principal
aliada, a governadora Cida Borghetti
que reúne todas as forças, promete tudo,
para ir ao segundo turno, custe o que
custar. João Arruda, Rosinha e cia, esses
seguem bem atrás.

REQUIÃO PERDE
FÔLEGO
A segunda pesquisa Radar
Inteligência / ADI-PR, mostrou
dados bastante interessantes,
como a queda da aprovação
de Roberto Requião (MDB)
ao Senado Federal, lembrando
muito o que aconteceu em
2.010 quando venceu aos 45
minutos do tempo regulamentar,
após ser passado pela petista
Gleisi Hoffmann e quase ter
perdido para Gustavo Fruet e
Ricardo Barros. Oito anos mais
tarde, Requião vem enfrentando
a mesma situação, perde fôlego
na reta final e vê perigosamente
a aproximação de Flávio Arns,
Beto Richa, Alex Canziane e o
Professor Oriovisto.

Muito mais do que construir
cadeias e aumentar efetivo

E O RICHA?
Outro dado bastante interessante foi a queda vertiginosa
de Beto Richa (PSDB) nessa
mesma pesquisa. Antes de ser
preso pelo Gaeco ele tinha praticamente 30% de aprovação do
seu nome, após ser solto cinco
dias depois ele alcançava 13%
e vê a sua principal aliada, Cida
Borghetti, pedir a sua cabeça.

* Marco Antônio Barbosa
Os candidatos à presidência
começaram a trazer suas propostas sobre segurança pública para
a mesa em debates e programas
eleitorais. Mesmo sendo um
ponto de extrema relevância para
o futuro do país e de interesse do
eleitorado, o assunto é tratado
mais uma vez de forma superficial
e com propostas vazias. As principais são mais policiais nas ruas,
mais cadeias e porte de arma.
Nada de pensar em longo prazo,
como deveria ser.
Focamos nas propostas de
mais investimentos. O governo
federal já aumentou em 6,9%
os gastos em segurança pública,
chegando a R$ 9,7 bilhões, em
2017, segundo dados do 12º
Anuário de Segurança Pública,
que reúne informações sobre
segurança e violência em todo o
Brasil. Fica bonito para dizer na
campanha, mas se já foi feito,
qual realmente foi o diferencial, se
as estatísticas apontam para um
recorde nos números de assassinatos no país?
Aumentar efetivo policial ou
presídios remendam, mas não
estancam o problema. O buraco
é bem mais fundo. Agilizar a justiça, investir em infraestrutura e
integrar as informações por todo
o Brasil deveriam ser os principais
pontos. Mas por que, então, apenas um ou até mesmo nenhum dos
pontos está nas plataformas de
governo dos nossos candidatos?
A resposta é simples: eles não
trazem resultados em curto prazo
e ainda implicam mudanças profundas nos complexos, arcaicos e
aparelhados sistemas judiciário e
policial.
Como mostra o Levantamento Nacional de Informações
Penitenciárias (Infopen), a população carcerária do Brasil passou
de 720 mil pessoas, com crescimento de mais de 180% entre
2006 e 2016. Os bandidos estão
sendo presos. Entretanto, mais
de 40% deste número aguarda
julgamento. Nosso judiciário não
dá conta da demanda. Enquanto
isso, suspeitos aguardam em
cadeias superlotadas, juntamente
com criminosos já julgados,
alguns deles de alta periculosidade ou envolvidos com o tráfico.

O Estado mune o crime organizado com novos recrutas todos os
dias. Aumentar cadeias sem um
plano para mudar essa situação
é como criar mais universidades
para o crime. Antes de focarmos
em mais presídios, é necessária
uma reforma no sistema prisional
brasileir o.
Outro ponto muito importante
é o investimento em educação,
saúde, transporte, moradia, saneamento básico. Dar infraestrutura
para que todos possam ter alternativas de crescimento pessoal e
profissional. Isso influi, e muito,
na segurança. O seu candidato
tem propostas sobre isso? Ele faz
a conexão da segurança com estes
setores? É na falta de oportunidades e na lacuna deixada pelo
Estado que o crime organizado
aparece como opção.
A questão de integrar as
informações e políticas vem sendo
abordada nas campanhas, mas
muitas vezes de forma superficial.
É necessário integrar muito mais
do que a inteligência para prender
bandidos. O sistema judiciário,
por exemplo, também precisa de
integração. Isso ajuda a desburocratizar e agilizar os julgamentos.
Resumindo: tudo é um ciclo.
A roda precisa girar para o lado
certo para que as coisas comecem
a mudar. Demanda tempo, muito
mais do que dinheiro. Inaugurar
presídios, dar novas viaturas e
armas fica bonito para palanques
e horários eleitorais, mas não
resolvem o problema. É preciso
mais do que marketing. O problema é grave e precisa ser tratado como tal.
Até o momento, o apresentado pelos candidatos, infelizmente, não passa de combater
a fumaça e não o foco do incêndio. Ou aprofundamos o debate,
ou passaremos mais quatro anos
enterrando entes queridos assassinados.
* Marco Antônio Barbosa
é especialista em segurança
e diretor da CAME do Brasil.
Possui mestrado em administração de empresas, MBA em
finanças e diversas pós-graduações nas áreas de marketing
e negócios.

Como não deixar a
turbulência eleitoral
atrapalhar suas vendas
* Dennis Luna
O Brasil vive mais um
momento de tensão política. O
período eleitoral, na maioria dos
países, já é considerado uma
época complicada. Mudanças
de administração geram inseguranças, muitas vezes infundadas, mas por vezes justificáveis.
No caso do Brasil, que já vem
enfrentando instabilidades, o
medo é compreensível e isso
afeta ainda mais o país, em um
ciclo vicioso de receios e inações
de quem mais movimenta a econômica, o empresariado.
Justamente por isso, a despeito das eleições, é preciso
que empresários de todo o país
tenham planos para blindar suas
empresas para o período de
incerteza, e se foquem na continuidade dos negócios. A verdade
é que problemas econômicos não
são novidade, e o Brasil sempre
os superou, e continuará superando. Parte disso se deve justamente aos empresários que
quebram o ciclo de inação e de
forma planejada e segura lidam
com qualquer crise, e não simplesmente a temem.
A situação política tende a
tomar destaque na mídia e na
mente dos cidadãos, mas na maioria das vezes ela nem mesmo é a
culpada por uma queda de vendas. Na maior parte das vezes as
eleições não apresentam se quer
uma ameaça, independente de
qualquer vencedor. O problema é
que é mais fácil culpar a tensão
política, do que prestar atenção
na própria empresa, estar bem
planejado e pronto a se esforçar
para consertar problemas sistêmicos de épocas muito anteriores ao
ano eleitoral.
Um exemplo claro é que na
época das “vacas gordas” as
empresas tendem a não dar a
devida importância à prospecção
ativa de clientes. Nessa época
onde as pessoas estão mais
tranquilas, elas costumam vir às

empresas, e isso gera uma falsa
segurança de que não há necessidade de ativamente buscar novos
clientes. É somente quando a
situação aperta que as empresas
voltam a buscar clientes, porém,
o timming de iniciar relacionamentos já passou, e a prospecção se torna mais difícil.
Ao invés de aproveitar o bom
tempo para ter contatos devidamente próximos e relacionados
com a empresa, para enfrentar
o tempo de dificuldade, os gestores costumam relaxar. Parte
do problema é justamente essa
falta de visão planejada a longo
prazo, que precisa começar imediatamente a tomar conta dos
empresários. Se pararmos para
refletir, é justamente no momento
em que as coisas vão bem que as
empresas deveriam atuar mais
fortemente na busca por clientes.
Dessa maneira, cria-se mais
condições de se sustentar e um
plano financeiro para segurar em
épocas de baixa. Aquela famosa
sensação de “nadar e não sair do
lugar” pode surgir, enquanto se
investe esse saldo de emergência
na empresa, mas muitas vezes
não sair do lugar é o necessário
para não ir para trás ou afundar
de vez, se mantendo até que
novas oportunidades surjam.
Claro que esses são apenas dois pontos de atenção e
ação para lidar com o período
eleitoral, existem muitos outros
movimentos possíveis, inclusive
coisas que parecem intimidadoras, como investimento em capacitações novas, novos produtos,
estudo, e até mesmo um auxílio
na gestão empresarial. Essas
ações podem ajudar a melhor
direcionar a empresa para fazer
mais com menos inclusive superar a crise de maneira mais competitiva.
* Denis Luna é empresário,
treinador de empresários.

ORIOVISTO
Quem não tem nada com
isso, e corre contra o tempo
para tornar-se conhecido é o
professor Oriovisto. Homem de
nome difícil, mas bastante articulado, ele estreia na política no
auge de seus setenta e poucos
anos. Dono do maior colégio
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E O RATINHO JUNIOR?
Ratinho Junior é o tipo do
candidato que assiste tudo,
como diz o meu amigo, de camarote. Trabalha bastante, e vê os
seus adversários se degladiarem
para subir a qualquer custo.
Com mais votos que todos os
seus concorrentes juntos – Cida
Borghetti, João Arruda, Rosinha
e cia ltda. -, pode levar essa
eleição ainda no primeiro turno.
E existe um porque nisso tudo.
Seus projetados são bem embasados, tem na sua retaguarda
o seu pai Ratinho e como vice,
nada mais, nada menos, que
Darci Piana. Precisa mais?
* Acitada pesquisa para
governador e senador pela
ADI-PR, foi realizada entre
os dias 30 de agosto e 3 de
setembro, quando foram entrevistados pela Radar Inteligência, com 1.494 eleitores de
todas as regiões do Estado,
com 16 anos ou mais.A margem de erro é de 2,6 pontos
percentuais para mais ou para
menos. O nível de confiança
utilizado é de 95,5%. Isso quer
dizer que há uma probabilidade
de 95,5% de os resultados
retratarem o atual momento
eleitoral, considerando a margem de erro. O registro no
TRE PR-01900/2018.

Divulgação

Aliel Machado recebendo em Curitiba, nessa semana, o prêmio 'Getúlio
Vargas', símbolo de reconhecimento dos trabalhadores do Paraná por
sua atuação firme em defesa dos direitos trabalhistas e do bem estar
social.

20/09 - Dia do Baterista / Dia do Funcionário Municipal
Dia do Gaúcho
21/09 - Dia da Árvore / Dia do Fazendeiro
Dia da Luta Nacional das Pessoas com Deficiências
22/09 - Início da Primavera / Dia da Juventude do Brasil
Dia do Contador
23/09 - Dia do Soldador / Dia do Sorvete
Dia do Técnico em Edificações
Dia do Técnico Industrial
24/09 - Dia do Mototaxista

Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Quinta

ASSINATURA

do Paraná – Positivo – ele vem
surpreendendo e com projeção
de conquistar uma das duas
vagas ao Senado Federal.

20/09

Temperatura

Umidade

23 ºC
14 ºC

82%
84%

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

Sexta
21/09

24 ºC
14 ºC

84%
94%

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

Sábado
22/09

26

ºC

14 ºC

89%
94%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Domingo
23/09

20 ºC
12 ºC

100%
100%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
24/09

30 ºC
17 ºC

66%
72%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 19/09/2018
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BOLSONARO LIDERA NO PARANÁ, DESTACA PESQUISA RADAR INTELIGÊNCIA / ADI-PR

Ratinho Junior consolida liderança
CANDIDATOS AO GOVERNO DO PARANÁ - 2018
Quadro para
Senado segue RATINHO jr.
PESQUISA ESTIMULADA
RATINHO
jr.
40,1%
incerto, aponta
40,1%
pesquisa
Da Redação
Nesta rodada de pesquisas
estimuladas, realizadas pela
Radar
Inteligência/ADI-PR,
mostra uma tendência de consolidação de votos para governador e uma indefinição quanto
ao quadro para o Senado.
O candidato Ratinho Júnior
se manteve no patamar de 40%
nas duas pesquisas, e os outros
candidatos oscilaram dentro da
margem de erro. A 18 dias das
eleições o cenário para governador apresenta uma tendência de
definição dos eleitores quanto
a escolha de seu candidato ao
Governo do Paraná.
Para o Senado
Para a disputa ao Senado
Federal a situação é de indefinição já que o líder nas pesquisas,
Requião, teve uma queda de
5,6 pontos percentuais. O ex-governador Beto Richa oscilou
negativamente 16,4 pontos percentuais, indo parar na terceira
posição. Flávio Arns oscilou
dentro da margem de erro que é
de 2,6 pontos percentuais, para
mais ou para menos. A grande
surpresa foi o crescimento
expressivo do Professor Oriovisto Guimarães, que cresceu
5,6 pontos percentuais. Com
esse cenário, a corrida pelas
duas vagas o senado continua
indefinida, com leve vantagem
para Requião, que ainda figura
com percentual muito acima
dos outros candidatos, lembrando que este ano a disputa
é por duas vagas ao senado.
Para presidente
Também nesta rodada a
Radar
Inteligência/ADI-PR
realizou pesquisa de intenção
de voto para presidente no
Paraná nos dias 14 a 17 de
setembro, apontando Jair Bolsonaro na liderança das intenções de votos dos paranaenses.
Nela Jair Bolsonaro 31,9%,
Alvaro Dias 12,3%, Fernando
Haddad 11,8%, Ciro Gomes
5,6%, Geraldo Alckmin 4,1%,
João Amoêdo 3,0%, Marina
Silva 2,9%, Henrique Meirelles
1,9%, Guilherme Boulos 0,3%,
Cabo Daciolo 0,2%, João Goulart Filho 0,2%, Vera 0,1%,
Eymael 0,0%, Brancos/Nulos
11,6%, Não sabe ou não opinou
14,1%.
A pesquisa encomenda para
presidente pela ADI-PR, foi
realizada entre os dias 14 a
17 de setembro, quando foram
entrevistados pela Radar Inteligência, 1.494 eleitores de todas
as regiões do Estado, com 16

CIDA
CIDA
BORGHETTI
BORGHETTI
17%
17%

JOÃO
JOÃO
ARRUDA
ARRUDA
7,4%
7,4%

DR. ROSINHA
DR. 4,6%
ROSINHA
4,6%

Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Grau de confiança: 95,5%. Número de entrevistas: 1.494 eleitores. Contratante: ADI-Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná.
Instituto de Pesquisa: Radar Inteligência – Eireli-ME. Pesquisa realizada: de 14 a 17 de setembro de 2018. Divulgação: 19 de setembro de 2018. Registro no TRE: PR-05041/2018.
Margem de erro: 2,6 pontos percentuais. Grau de confiança: 95,5%. Número de entrevistas: 1.494 eleitores. Contratante: ADI-Associação dos Jornais Diários do Interior do Paraná.
Instituto de Pesquisa: Radar Inteligência – Eireli-ME. Pesquisa realizada: de 14 a 17 de setembro de 2018. Divulgação: 19 de setembro de 2018. Registro no TRE: PR-05041/2018.

CANDIDATOS AO SENADO DO PARANÁ - 2018
PESQUISA ESTIMULADA

todas as regiões do Estado, com
16 anos ou mais.A margem de
erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.
O nível de confiança utilizado
é de 95,5%. Isso quer dizer
que há uma probabilidade de
95,5% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem
de erro. O registro no TRE
PR-01900/2018.
A ADI-PR Associação dos
Jornais Diários do Interior do
Paraná é composta pelos jornais: Folha de Londrina, Diário do Norte - Maringá, Diario
dos Campos - Ponta Grossa,
Tribuna do Interior - Campo
Mourão, O Paraná - Cascavel,
Jornal Hoje - Cascavel, Pagina
Um - Castro, Tribuna de Cianorte, Jornal de Beltrão - Francisco Beltrão , Gazeta Regional
- Goioerê, Extra Guarapuava,
Correio do Povo - Laranjeiras
do Sul, O Presente - Mal Cand
Rondon, Folha do Litoral Paranaguá, Diário do Sudoeste
- Pato Branco, Agora Paraná Pinhais, Metropole - São José
dos Pinhais, Jornal do Oeste
- Toledo, Tribuna Hoje - Umuarama, O Comercio - União da
Vitória, Folha Extra -Wenceslau
Braz.

PESQUISA APONTA

Após prisão, Beto Richa
cai e Oriovisto sobe
Divulgação

CANDIDATOS A PRESIDENTE NO PARANÁ - 2018
PESQUISA ESTIMULADA

NA EXTRAÇÃO DE SAIBRO

Câmara recebe nova denúncia contra Sandrini
Supostas práticas irregulares de extração de saibro em
Piraí do Sul serão investigadas
pela Câmara de Vereadores. O
Legislativo recebeu na sessão
desta semana nova denúncia
de um morador contra o prefeito José Carlos Sandrini.
O requerimento, assinado
por José Odenilson Pinheiro,
atribui ao Chefe do Executivo,
possíveis crimes ambientais e
administrativos na retirada de
material das jazidas do muni-

anos ou mais. A margem de
erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O
nível de confiança utilizado é de
95,5%. Isso quer dizer que há
uma probabilidade de 95,5%
de os resultados retratarem o
atual momento eleitoral, considerando a margem de erro. O
registro TSE BR-08653/2018.
A segunda pesquisa encomendada para governador e
senador pela ADI-PR, foi realizada entre os dias 14 e 17 de
setembro, quando foram entrevistados pela Radar Inteligência, 1.494 eleitores de todas
as regiões do Estado, com 16
anos ou mais. A margem de
erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos.
O nível de confiança utilizado
é de 95,5%. Isso quer dizer
que há uma probabilidade de
95,5% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral, considerando a margem
de erro. O registro no TRE
PR-05041/2018.
A primeira pesquisa encomendada para governador e
senador pela ADI-PR, foi realizada entre os dias 30 de agosto
e 3 de setembro, quando foram
entrevistados pela Radar Inteligência, com 1.494 eleitores de

cípio.
O documento apresenta
três
episódios
ocorridos
supostamente nos meses de
julho e agosto: Um deles alega
que uma empresa particular
estaria trabalhando indevidamente na “saibreira” interditada do município localizada
no Bairro Campo da Lança.
O segundo fato afirma
que equipamentos públicos
estariam a serviço da mesma
empresa, retirando materiais

em local proibido da jazida do
Bairro Campinas.
O terceiro episódio também acusa uso irregular de
equipamentos públicos e favorecimento a esta empresa, uma
vez que a firma estaria usando
máquinas da prefeitura para o
carregamento de saibro.
Os vereadores criaram
uma Comissão Processante
para apurar o caso. Os componentes foram definidos por
sorteio. O órgão será formado

por Dalney Bueno como presidente, Carlinhos Tropeiro
como relator, e Samir Jayme
como membro.
A comissão iniciará os
trabalhos dentro do prazo
de cinco dias/ A partir do
momento da notificação, o
prefeito terá dez dias para
apresentar defesa por escrito.
O órgão terá então até 90
dias para concluir os trabalhos e apresentar o relatório
na Câmara.

Nessa quarta-feira (19), a
Radar Inteligência divulgou pesquisa de intenção de votos para
o Senado no Paraná, encomendado pela Associação dos Jornais
Diários do Interior do Paraná
(ADI-PR).
O levantamento foi o segundo
feito pela Radar após a oficialização das candidaturas na Justiça
Eleitoral, e o primeiro após a prisão do tucano Beto Richa, pelo
Grupo de Atuação Especial de
Combate ao Crime Organizado
(Gaeco), na terça-feira (11),
quando foi deflagrada a Operação
Radiopatrulha.
A pesquisa estimulada foi realizada levando em consideração
os dois votos para o Senado nas
eleições deste ano. Nela Roberto
Requião (MDB) aparece com
31,2%; seguido de Flávio Arns
(Rede), 16,5%; Beto Richa
(PSDB), 13,1%; Alex Canziani
(PTB), 13,0%; Professor Oriovisto Guimarães (Podemos),
9,5%; Mirian Gonçalves (PT),
4,9%; Rodrigo Reis (PRTB),
2,4%; Rodrigo Tomazini (PSOL),
2,2%; Roselaine Barroso (Patriotas), 2,1%; Nelton (PDT), 2,0%;
Jacque Parmigiani (PSOL), 1,2
%; Gilson Mezarobba (PCO),
1,0%; Zé Boni (PRTB), 1,0%;
Compadre Luiz Adão (DC),
0,9%. Brancos e nulos totalizam
21,9% e não souberam ou não
opinaram, 76,8%.
No comparativo com a primeira pesquisa feita pela Radar
no fim de agosto e início de
setembro [registro no TRE
PR-01900/2018], Requião tinha
36,8%; Beto Richa, 29,5%; Flávio Arns, 15,1%; Alex Canziani,
9,9%; Professor Oriovisto Guimarães, 3,9%; Mirian Gonçalves,
3,0%; Professor Wilson Picler
(PSL), 3,0% [candidato desistiu da candidatura após primeira
pesquisa]; Rodrigo Tomazini,
2,1%; Rodrigo Reis, 1,8%; Zé
Boni, 1,4%; Roselaine Barroso,
1,3%; Nelton, 1,2%; Gilson
Mezarobba, 0,7%; Jacque Parmigiani, 0,7% e Compadre Luiz
Adão, 0,2%. Brancos e nulos
totalizavam 27,0% e não sabiam
ou não opinaram, 62,4%.
Rejeição
A pesquisa Radar mediu ainda
a taxa de rejeição, quando o eleitor deve dizer em qual candidato

Professor Oriovisto
surpreende nas pesquisas
não votaria de jeito nenhum. Os
eleitores puderam escolher mais
de um nome neste campo.
Neste levantamento Beto
Richa aparece com 51%, na primeira pesquisa ele tinha 43%
de rejeição; em seguida aparece
Requião com 27,7%, mesmo
percentual da pesquisa anterior; Alex Canziani, com 7,8%,
na medição anterior a rejeição
era de 11,8%; Flávio Arns, tem
7,6%, antes era 10,6%; Mirian
Gonçalves tem 7,0%, antes era
9,8%; Nelton, com 6,4%, antes
era 9,8%; Rodrigo Reis, com
6,3%, na medição passada era
9,6%; Compadre Luiz Adão,
com 5,8%, antes era 10,2%;
Rodrigo Tomazini, com 5,6%,
antes 7,9%; Gilson Mezarobba,
5,5%, antes 8,4%; Jacque Parmigiani, com 5,4%, antes 8,6%;
Professor Oriovisto Guimarães,
com 5,4%, antes 8,6%; Roselaine Barroso, 5,2%, antes 6,8%
e Zé Boni, com 5,2% e anteriormente com 8,4%. Não souberam
ou não opinaram, 23,9%, na primeira pesquisa era 30,9%.
A pesquisa encomendada pela
ADI-PR foi realizada entre os dias
14 e 17 de setembro, quando
foram entrevistados pela Radar
Inteligência, 1.494 eleitores de
todas as regiões do Estado, com
16 anos ou mais.
A margem de erro é de 2,6
pontos percentuais para mais
ou para menos. O nível de confiança utilizado é de 95,5%. Isso
quer dizer que há uma probabilidade de 95,5% de os resultados retratarem o atual momento
eleitoral, considerando a margem de erro. O registro no TRE
PR-05041/2018. (MR).
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PARA CONTRIBUINTES PARANAENSES

Divulgação

Cida anuncia na
Fiep o novo Refis
Texto deve ser
encaminhado
nos próximos
dias à Alep
A governadora Cida Borghetti anunciou um novo Refis
para regularizar débitos de
contribuintes paranaenses. O
Refis era uma das principais
demandas do setor produtivo do
Estado. O texto deve ser encaminhado nos próximos dias à
Assembleia Legislativa.
O anúncio foi feito na manhã
desta terça-feira durante encontro com empresários na Federação das Indústrias do Estado do
Paraná (Fiep).
“A nova proposta de Refis vai
dar fôlego e suporte para que o
empresariado supere a crise
nacional. O Paraná é um estado
financeiramente
diferenciado
dos demais, mas precisamos
avançar”, disse a governadora.
Ela lembrou que, em julho,
postergou o recolhimento do
ICMS a pedido do setor produtivo, em razão da queda na atividade econômica causada pela
greve dos caminhoneiros.
Cida explicou que a Secretaria da Fazenda finalizou o estudo
que foi elaborado com base nos
pedidos do setor produtivo para
a retomada do crescimento do
Estado. Os técnicos da Secretaria de Estado da Fazenda se
debruçaram durante meses para
chegar numa proposta viável.
Paraná 2053
Cida também reafirmou o

TUDO COMEÇOU EM 2015

Carambeí Digital
é premiado
pela quarta vez

objetivo de elaborar um grande
projeto de visão de futuro e planejamento estratégico de longo
prazo, chamado de Paraná
2053.
“Estamos com uma atenção redobrada, pois as recomendações contidas aqui serão
aproveitadas como políticas
públicas em diversas contribuições. Vamos buscar através do
diálogo, projetos e ideias que
tragam resultados efetivos para
o desenvolvimento econômico
do Estado daqui 35 anos”,
disse Cida, que também destacou a reativação do Conselho
de Desenvolvimento Econômico e Social
De acordo com a governadora, a orientação para o próximo ano é que uma das tarefas
do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social seja
integrar o MasterPlan de Competitividade às preocupações e
sugestões de outras entidades
como o G7, Sinduscon, Associações Comerciais e Industriais
de várias cidades, além de lideranças do Agronegócio.
“O MasterPlan do Sistema
FIEP será a base do novo planejamento”, disse.
Propostas
Algumas propostas do Plano
de Governo para o crescimento
econômico do Paraná também
foram apresentadas pela governadora.
Cida afirmou que vai trazer
para o topo das cadeias produtivas, indústrias com maior
complexidade para elevar a
renda média do paranaense e
agregar mais valor aos produ-

SÉRIE C DO BRASILEIRO

Operário viaja para Cuiabá
em busca de título inédito

Anúncio ém feito durante encontro com empresários na Fiep

COM QUASE 3 MIL ASSOCIADOS

Capal comemora seus 58 anos
Da Assessoria
Entre as maiores da região
Sul, a Capal Cooperativa
Agroindustrial está comemorando seu aniversário de 58
anos. A cooperativa tem muito
o que celebrar: são 14 unidades de negócio distribuídas
pelos estados do Paraná e de
São Paulo; quase 3 mil associados; e a presença em mais
de 78 cidades.
Fundada em setembro de
1960 por imigrante holandeses, a Capal tem suas raízes na
cidade de Arapoti (PR). Inicialmente voltada à produção
de leite, hoje suas atividades
também englobam agricultura
e suinocultura. A tradição e a
solidez da Capal são responsáveis pela produção de mais
de 640 mil toneladas de grãos
por ano. Atualmente, a lavoura
responde por cerca de 60%
das atividades da cooperativa,
que se concentra no cultivo de
soja, milho, trigo e feijão.
História
Se na década de 60 a
cooperativa contava com 21
sócios fundadores – todos
holandeses – foi da aliança
entre imigrantes e brasileiros
que veio o sucesso. Combinando o know-how trazido da
Holanda aos conhecimentos
do solo e do clima brasileiros,
a Capal cresceu. Em 1973, a
cooperativa passa a ser uma
referência na agropecuária
regional e nacional.

No ano de 1976, com a
abertura de uma filial em Itararé, em São Paulo, a cooperativa mostra a que veio: tem
início sua expansão. Na terra
natal, Arapoti, passa a funcionar uma fábrica de ração
para bovinos e suínos. Os
anos 2000 são marcados por
uma ampliação ainda maior
em suas atividades. Em 2004
a Capal passa a atuar em
Carlópolis e Wenceslau Braz
e, cinco anos mais tarde, em
Taquarituba. É nesse período
que se consolida um novo
modelo de gestão, iniciado em
1995: a profissionalização da
administração da cooperativa.
Ao longo dos anos seguintes vieram Taquarivaí, Santana
do Itararé e Joaquim Távora,
além de obras para melhorar
e ampliar a estrutura, novas
fábricas e unidades operacionais. Em 2014 consolidam-se
os projetos da intercooperação, que deu origem a marca
Unium, marcados pela inauguração do Moinho de Trigo,
em Ponta Grossa (PR), e da
Unidade Industrial de Carnes,
em Castro (PR).
Olhando para o futuro
Aos 58 anos, a Capal quer
alcançar ainda mais. Em 2018,
a cooperativa está fazendo um
investimento de R$ 38 milhões
em duas unidades - Itararé e
Wenceslau Braz, que terão
suas estruturas de armazenagem ampliadas e devem receber, ainda, outras melhorias.
Com previsão para serem fina-

lizadas até fevereiro de 2019,
as obras incluem o aumento da
capacidade de armazenamento
das filiais e investimentos em
infraestrutura. Já Arapoti,
município sede da cooperativa, receberá uma nova linha
de peletização para a fábrica
de rações – uma ampliação no
valor de R$ 5 milhões.
“Olhamos com orgulho
para o nosso passado, uma
trajetória de vitórias, mas
sem esquecer de olhar mais
adiante, onde queremos chegar”, salienta o diretor presidente da Capal, Erik Bosch.
Com um faturamento de R$
1,2 bilhão em 2017, a Capal
constrói o futuro do cooperativismo: “Queremos promover o desenvolvimento pleno
de nossos associados, oferecendo produtos e serviços de
qualidade. Vamos continuar
trilhando essa história de
sucesso dentro do cooperativismo”, acrescenta Bosch.
Sobre a Capal
Fundada em 1960, a
Capal conta atualmente com
quase três mil associados,
distribuídos em 14 unidades de negócios, nos estados
do Paraná e São Paulo. A
cadeia agrícola responde por
cerca de 70% das operações
da Cooperativa, produzindo
mais de 640 mil toneladas de
grãos por ano, com destaque
para soja, milho e trigo. A área
agrícola assistida ultrapassa
os 140 mil ha.

PARA A COMUNIDADE DE TIBAGI

Divulgação

Da Assessoria
O projeto Carambeí Digital
recebeu, mais uma vez, a premiação 'Projeto Inovador' outorgada
pelo 6º Congresso Paranaense
de Cidades Digitais, que aconteceu em Ponta Grossa nos dia
13 e 14 de setembro. Carambeí
recebeu pela quarta vez o reconhecimento pelo Congresso.
O diretor do departamento
de Informática, Edison Rodrigo
de Moura, conta que todo trabalho para a implantação da Cidade
Digital iniciou em 2015 com o
marco zero digital, documento
criado a partir de reuniões com
vários setores da comunidade.
Em 2016 iniciou a montagem
das torres no perímetro urbano
e também na localidade rural
do Catanduvas, com estrutura
para estabelecer uma rede de
comunicação via rádio, inclusive
interligando os órgãos públicos.
"Como consequência desta rede
pudemos disponibilizar mais
locais de acesso a internet gratuita (hot-spots) e logo depois,
2017 e 2018, disponibilizar
internet gratuita nas residências
da cidade e Catanduvas", explica
Rodrigo.
O diretor de Informática
relata que também, em 2017,
foi implantado os servidores em
nuvem da Prefeitura, onde todos
os sistemas e dados ficam armazenados em servidores da amazon.com. "Estando disponíveis
24h por dia, 7 dias por semana,
com garantia de segurança dos
dados com backups e alta qua-

tos e serviços.
“Somente quem planeja a
médio e longo prazo é capaz
de tomar decisões estratégicas.
Vamos através do Programa
Paraná Competitivo e do acesso
ao crédito junto a Fomento
Paraná aumentar e diversificar
as oportunidades de emprego,
geração de renda e desenvolvimento em todo o estado”, disse
a governadora.
A desburocratização também foi um dos compromissos
assumidos por Cida. Segundo
ela, outra ferramenta para o
rápido crescimento do estado.
“Vamos desburocratizar os
órgãos de fiscalização e acompanhar a abertura e regularização das empresas. Pensando
nisso, já autorizei concurso
para 160 técnicos para agilizar
os trabalhos do IAP e implantamos o Governo Digital, com
mais de 220 serviços, entre
eles medição fotográfica das
obras com recursos destinados
pelo Paraná Cidades”, enfatizou a governadora.
Na área de infraestrutura,
Cida também firmou o compromisso de avançar na construção da ferrovia Dourados/
Paranaguá, a negociação com a
Itaipu e o Paraguai com objetivo de integrar novo ramal
entre Cascavel e Foz do Iguaçu
até Paraguai, os grandes investimentos no Porto de Paranaguá e a construção dos novos
aeroportos regionais do Oeste
e do Sudoeste e suporte para
melhorias nos de Maringá,
Londrina e o Afonso Pena, em
São José dos Pinhais, Grande
Curitiba.

Revisão do 'PDM' é apresentado
Da Assessoria

Vitória simples do Fantasma é o suficiente para trazer o título
Da Assessoria
A delegação do Operário
Ferroviário embarca, na manhã
de hoje (20), para Cuiabá-MT.
O Fantasma disputa a finalíssima
do Campeonato Brasileiro da
Série C contra o time da cidade.
A partida acontece no sábado
(22), às 19 horas, na Arena
Pantanal.
No primeiro jogo, que aconteceu no último domingo (16),
no Estádio Germano Krüger, as
equipes empataram em 3 a 3 no
tempo normal, e com o apito,
apito final, o que se viu foram
cenas lamentáveis de agressão,
que só foi terminar com a intervenção dos seguranças e a retirada da equipe do Cuiabá, do
campo.
O alvinegro abriu 2 a 0 no
primeiro tempo, com gols de
Dione e Erick. A equipe mato-grossense virou em 3 a 2 no início da segunda etapa e Robinho

marcou o terceiro do Operário e
deixou tudo igual.
Para conquistar o título
da Série C 2018, o Fantasma
precisa de uma vitória simples
no tempo normal. Em caso de
empate, a decisão vai para as
cobranças de pênaltis.
Na partida deste sábado, o
técnico Gerson Gusmão não terá
o atacante Schumacher, expulso
na partida de ida. O lateral
direito Léo, que cumpriu suspensão no confronto em Ponta
Grossa, fica à disposição.
Em busca de mais
um título nacional
Em 2017, o Operário conquistou o título de Campeão
Brasileiro da Série D. O alvinegro venceu o Globo-RN fora de
casa por 5 a 0 e, no Germano
Krüger, perdeu por 1 a 0. Neste
sábado, diante do Cuiabá, o Fantasma busca seu segundo título
nacional.

Tibagi - Na manhã desta
quarta-feira (19) foi realizada a
primeira audiência pública para
apresentação da revisão do Plano
Diretor Municipal (PDM), no
Auditório da Secretaria de Educação e Cultura (SEMEC). O
novo plano é fruto de um convênio entre Prefeitura Municipal e
a Associação dos Municípios dos
Campos Gerais (AMCG).
A revisão do PDM é a formatação e subsídio técnico para formatação da legislação legal das
leis que compõe o Plano Diretor,
tanto as municipais quanto as pré-dispostas no estatuto da cidade.
A audiência foi comandada
pelo engenheiro civil da AMCG,
Antonio Lucas Hyczy, responsável
pelo projeto. Durante o encontro,
Lucas explicou de que forma funcionará a revisão do PDM. "Na
realidade a audiência pública do
plano diretor diz respeito tanto em
relação a mobilização do município, da cidade, da estrutura municipal, do poder público privado e
elemento humano que mora no
município, quanto a necessidade
e obrigatoriedade do plano diretor. Como ele vai funcionar, quais
fases ele terá de enfrentar, o cronograma físico dos meses que vão
acontecer e as audiência públicas
futuras também. Mostrar o que
já vem sendo feito. É a terceira

reunião e a primeira audiência
pública. É uma satisfação à sociedade, uma satisfação técnica, uma
satisfação política e uma satisfação legal sobre Plano Diretor
do Município de Tibagi", disse o
engenheiro.
O PDM é composto por sete
leis principais, e o objetivo dessa
revisão é dar sustentação técnica
para que as leis tenham uma base
característica, discutida e técnica
do processo. A primeira fase do
processo é a de mobilização, a
segunda é a de análise temática

integrada, a terceira fase será de
diretrizes e propostas para uma
cidade sustentável, a quarta é o
plano de ação e institucionalização do PDM e a quinta, e última
fase, será aprovação em audiência
pública.
Ainda serão realizadas reuniões, oficinas técnicas e audiências
públicas na sede e nos distritos.
O PDM deve tem validade
de dez anos, no entanto pode
ser revisado antes, daqui a cinco
anos, de acordo com o que está
previsto na lei.
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ECONOMIA E POLÍTICA POR GIULIANA MORRONE E ALEXANDRE SCHWARTSMAN

Palestra trouxe a visão de dois expertes

“

Fotos: Luana Dias

Evento
integrou a
comemoração
dos 50 anos
da Calpar

Estamos em um
momento em
que se promete
muito, mas não
se fala como se
conduzirá isso

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM

Dionísio Bertolini, um dos proprietários do Grupo Calpar, descreveu a trajetória da Calpar

Divulgação / Cristian Christoforo

Nomes de peso ligados a
Economia, Política e Agronegócio
brasileiro estiveram no Moinho
da Castrolanda, em Castro, na
noite de segunda-feira (17) para
a palestra: Perspectivas econômicas e políticas no Brasil e seu
impacto no agronegócio.
Um dos convidados, o colunista da Folha e ex-diretor de
Assuntos Internacionais do Banco
Central, Alexandre Schwartsman,
foi o encarregado por falar sobre
a macroeconomia atual do agronegócio, e no Brasil. Já a jornalista e âncora da Rede Globo nos
telejornais Bom Dia Brasil, Jornal
Nacional e Jornal Hoje, Giuliana
Morrone, falou sobre as influências da política na economia como
um todo e dos papeis de candidatos e eleitores.
A mediadora da palestra e
painel de debates foi a jornalista Kellen Severo, que também
é especializada em economia e
agronegócios, âncora e editora-chefe no Canal Rural.
Morrone focou sua apresentação falando do cenário político
brasileiro e da postura tanto de
políticos, como dos eleitores,
e da responsabilidade que este
segundo grupo tem na escolha de
seus candidatos. Ela mencionou a
espera do brasileiro em eleger um
‘salvador da pátria’, referindo-se
às eleições presidenciais do próximo mês, e evidenciou algumas
semelhanças entre o cenário político nacional atual, e o que transcorreria no país entre os anos de
1989 e 1990, quando Fernando
Collor de Mello atuava como o
‘super herói’ do povo. “Estamos em um momento em que se
promete muito, mas não se fala
como se conduzirá isso”, destacou ela, dirigindo-se aos planos
de governo, que nas suas palavras
são superficiais demais para oferecerem solução aos problemas
do país. “Ao observarmos os can-

Giuliana Morrone focou sua
apresentação falando do
cenário político brasileiro

Alexandre Schwartsman,
falou sobre atual
macroeconomia do agronegócio

Paulo Bertolini comentou
sobre os impactos
do aumento do frete

didatos que estão em destaque
nas pesquisas eleitorais, tanto de
esquerda como de direita, vemos
que estão oferecendo planos
muito genéricos e parecidos para
nossas dificuldades”, afirmou.
A jornalista também ressaltou
a necessidade de diálogo entre
os futuros eleitos, para suas respectivas funções, afirmando que
não é possível melhorar o país de
outra forma, e falou que é preciso
certa malícia na hora de o eleitor
escolher seus candidatos. Ela
sugeriu ainda o estudo e análise
de cada um, de suas propostas
e de informações disponíveis em
seus sites, por exemplo. “Acredito
que há necessidade de prestarmos atenção às promessas de
solução rápida aos problemas do
país. A solução fácil e rápida não
existe”, destacou ela.

Já Alexander Schwartsman
apontou a incapacidade dos políticos brasileiros em equilibrar
a questão fiscal do país, e lembrou o endividamento crescente
do setor público brasileiro. Ao
destacar o crescimento das despesas do governo federal, dos
pagamentos previdenciários e
de outras despesas obrigatórias,
defendeu que, tanto a reforma da
previdência como uma no funcionalismo sejam extremamente
necessárias.
O economista também abordou o crescimento tímido e
pequeno pelo qual o Brasil vem
passado, e itens como emprego,
renda, juros, e, também deixou
claro que considera a situação
atual do Brasil complexa demais
para os planos apresentados
pelos candidatos que estão em

destaque nas pesquisas eleitorais. Para Schwartsman, o país
continuará estagnado se o quadro político das pesquisas se
confirmar, principalmente pela
necessidade de um ajuste fiscal. “Eu nunca quis tanto estar
errado nas minhas previsões,
mas como eleitores, não estamos nos posicionando para
resolver os problemas do país,
portanto, com o quadro político
que está se desenvolvendo, ainda
irá demorar para o país avançar
economicamente”.
Ele lembrou ainda de consequências desastrosas para a
economia nacional que contratações incorretas feitas por políticos acabaram gerando, citando o
exemplo de quando Joaquim Levy
foi nomeado por Dilma Roussef,
para o Ministério da Fazenda.

CIRCUITO TERRA NOVA

Caminhada na Natureza
reuniu 416 participantes
Da Assessoria
A 4ª Caminhada Internacional
na Natureza - Circuito Terra Nova
- Castro, realizada no domingo
(16) contou com 416 participantes, oriundos de Curitiba, Guarapuava, Ponta Grossa, Arapoti,
Assis, Pirai do Sul, Palmeira,
Irati, Carambeí, Ivaí, Araucária e
Castro, que desde cedo movimentaram a Colônia Alemã de Terra
Nova.

Circuito Terra Nova
chegou trazendo
o reconhecimento
A programação contou com
café da manhã, boas-vindas por
parte dos moradores e organizadores, apresentação do Grupo
Folclórico Sonnenstrahl, alongamento, orientações finais e
a caminhada. Os participantes
conheceram estradas, lavouras e
trilhas preservadas e usadas pelos
habitantes da colônia fundada
1933, cuja cultura é mantida pelos
moradores.
Para enfrentar trajetos de 10
e 15 quilômetros, haviam vários
pontos de paradas para hidratação e orientação. Carros, moto
e ambulância ficaram em locais

estratégicos para prestar apoio.
Ao final da caminhada, todos
foram agraciados com um almoço
típico e também por bolos e tortas
saborosas.
O assessor de projetos especiais da Diretoria de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura de
Castro, Juliano José Roberto, destacou que o Circuito Terra Nova,
chegou a sua quarta edição colecionando mais que números de
participantes e receitas para ajudar
as entidades envolvidas. "A caminhada trouxe para Colônia Terra
Nova e para Castro o reconhecimento do trabalho de um povo,
que superou as dificuldades, soube
conservar uma rica cultura e cuidou tão bem dos recursos existentes que hoje centenas de pessoas
tem o prazer caminhar por esses
locais e admirar a natureza, as
casas dos primeiros colonos, propriedades agrícolas e claro a gastronomia", disse.
O diretor de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura, Guto Beck,
disse que o evento, mais uma vez,
foi um sucesso. "Ficamos felizes
em ver a população castrense e da
região em um evento que valoriza
nossos pontos turísticos, nossa
natureza e nossa história, além
de contribuir para uma vida mais
saudável. Esperamos que nas próximas caminhadas, mais pessoas
venham conosco", finalizou.

Tabelamento de frete
Um dos assuntos mais abordados em perguntas enviadas aos
palestrantes pela plateia do evento
foi o tabelamento do frete, estabelecido pelo governo Temer, após a
última greve dos caminhoneiros.
Questionada sobre a medida,
Giuliana Morrone afirmou que
acredita não ser o momento para
tabelar preços. Segundo ela, a
ação vai na contramão da economia, porém, é “algo que só terá
solução após as eleições de outubro”, afirmou.
Alexander Schwartsman chamou o tabelamento de retrocesso.
“Trata-se de uma medida urgente
do governo que acabou cedendo à
pressão, devido ao risco de desabastecimento que sofria o país.
Mas, com o tabelamento se cria
um cartel, e não é assim que funciona a economia do mercado”,
afirmou.
O economista defendeu ainda
que o setor do Agronegócio pressione o governo nessa questão,
para que não seja ainda mais prejudicado.
Paulo Bertolini, um dos diretores da empresa Calpar, idealizador e anfitrião do evento, também
comentou os impactos da ação.
Ele destacou que o tabelamento do
frete encareceu o transporte para
quem vive do agronegócio e mencionou, “só há uma solução neste
caso, o crescimento do país, onde
de fato, todos sairão ganhando”.
50 anos da Calpar
A palestra, que contou com a
presença de muitos profissionais e
produtores de Castro e da região,
sobretudo ligados ao Agronegócio,
era parte integrante da comemoração dos 50 anos da Calpar.
Ao fim do evento, Klaus
Nixdorf, especialista em fertilidade
de solos e padrinho de nascimento
da empresa, foi homenageado
pelos proprietários. da Calpar.

SABATINA

Acecastro
recebe Dr. Magno
Zanellato
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Na noite de hoje (20), a
Associação Comercial e Empresarial de Castro (Acecastro)
recebe o vereador por Ponta
Grossa, e candidato a deputado estadual Doutor Magno
Zanellato para a entrega de uma
carta de intenções, elaborada
por diversos órgãos do município. A ação faz parte de projeto
que visa questionar e apresentar propostas a candidatos que
buscam o município para fazer
campanha.
Na oportunidade, além de
apresentar suas próprias propostas, Magno também será
convidado a assinar um documento elaborado por entidades, a exemplo da Acecastro,
da Câmara da Mulher Empreendedora, Lions Clube, Loja
Maçônica Fraternidade Castrense, OAB Subseção Castro,
Observatório de Castro, Rotary
Clube de Castro, Sindicato do
Comércio Varejista e Sindicato
Rural de Castro. O documento
também deverá ser apresentado
e assinado pelos demais candidatos de Castro e da região, e
aos que pleiteiam o governo do
estado.
Divulgação

Dr. Magno é vereador e
concorre a deputado estadual

Classificados a partir de R$ 2
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ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS PG
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
2 quartos, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 600, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

VENDE-SE MOTO
MUK 200 CUSTON 2009

R$ 5.000,00. Telefone (42)
99938-6091.

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.
DIARISTA ZELI
Residências/Empresas. Limpezas
(faxina geral), conservação e organização. Telefone (42) 99956-8082
– 98825-6633.
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.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

Capricórnio: Cuidado para não
torrar sua grana com supérfluos. Os
astros também alertam que não deve
misturar dinheiro com amizade.

Leão: Pode lidar com tensões
no trabalho se tiver que agir em
equipe. Controle suas reações para
não ser autoritário(a) demais com os
colegas.

Aquário: Imprevistos em casa
podem deixar o dia tenso em família. Talvez não possa mais adiar uma
decisão importante: encare o desafio. Tenha foco no trabalho.

Virgem: Seu trabalho vai exigir
mais disciplina. Pode ser difícil compreender uma ordem ou aprender
uma nova tarefa. Se tiver dúvidas,
esclareça com boa vontade.

Peixes: Mentiras podem tumultuar seu dia, por isso, fale menos.
Não acredite em tudo que os outros
vão dizer: investigue. No amor, em
vez de fugir ou esconder o que sente.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
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SEGUNDO SOL
Quinta-Feira (20/09)
Galdino consegue fugir
antes que Karola o veja.
Gorete
procura
Clóvis,
que resiste às investidas
da mulher. Ionan afirma a
Beto que Luzia está mentindo sobre o filho dos dois.
Edgar e Karen se beijam, e
Rochelle os provoca. Beto
descobre que Karola trabalhava para Laureta na
juventude. Acreditando estar
sendo ameaçada por Laureta, Karola pede trégua à
ex-comparsa. Luzia e Roberval comemoram o sucesso de
seu plano. Laureta desconfia
de que Rosa ou Luzia podem
estar lhe prejudicando. Beto
questiona Rosa sobre a relação entre Laureta e Karola.
Badu foge, e Gorete implora
ajuda a Clóvis e sua família. Laureta oferece ajuda a
Dominick em troca de provas contra Roberval. Zefa
visita Severo, e os dois acabam discutindo. Beto procura Laureta, e Galdino lhe
confirma que seu filho com
Luzia está vivo. Beto confronta Karola.

Câncer: Talvez você queira se
aprofundar mais no trabalho. Também pode investir em mudança ou
assumir novas responsabilidades.

A

ORGULHO E PAIXÃO
Quinta-Feira (20/09)
Não perca as emoções
finais de Orgulho e Paixão.

Sagitário: Convém ficar longe
de fofocas para não queimar seu
filme no trabalho. Se tiver um bom
projeto em mente, não conte a ninguém, pois podem puxar seu tapete.
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

O TEMPO NÃO PARA
Quinta-Feira (20/09)
Amadeu
tranquiliza
Marocas, dizendo que é
amigo de Dom Sabino.
Vanda avisa a Samuca que
tentará um acordo com Dom
Sabino. Marocas não aceita
a ajuda de Amadeu para alugar um apartamento. Mrs.
Calahan aceita a indicação
de Amadeu e contrata Miss
Celine como professora
da escola. Carmen e Dom
Sabino discutem. Herberto

avisa a Amadeu que dará
seguimento ao processo de
criogenia de Petra. Betina
mostra a Samvita para o
Barão, e afirma que ele a ajudará a voltar para o grupo.
Barão observa Marocas.

Gêmeos: Você pode ter alguma
dificuldade para se concentrar ou
aprender nova tarefa no emprego.
Seja prestativo(a) com os colegas,
mas só depois de fazer a sua parte.
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MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Quinta-Feira (20/09)
Fabiana se desespera com
a invasão dos alunos. Alex e
Flora explicam para Pérola e
Márcio que a turma entrou
na festa como equipe do
Le Kebek. Michael comenta
com Pérola sobre uma campanha publicitária para a
loja de sua mãe e Jade se
incomoda. Hugo encontra a
caneta que Fabiana pegou de
Santiago na sala de Marcelo.
Érico explica para Jade que
Michael está tentando ajudar Pérola e alerta a menina
sobre seu egoísmo. Hugo
pressiona Fabiana a confessar que fraudou as eleições.
Fabiana assume para Marcelo que sabotou a urna e
Dandara sugere que seja
convocada uma nova eleição.
Dandara é eleita a nova presidente do grêmio estudantil.
Marcelo parabeniza a filha.
Marcelo suspende Fabiana
por fraude eleitoral. Dandara beija Hugo.

Escorpião: Negócio de família
ou sociedade com parente vai
exigir mais paciência. Aposte na sua
experiência para se destacar no trabalho.
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RESUMO DE NOVELAS

Touro: Você vai querer mostrar
todo seu potencial no trabalho. Pode
pintar oportunidade de promoção.
Mas a concorrência não será fácil.
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Súmula de Pedido de Licença Prévia
José Walter Barbosa torna público que irá requerer ao IAP, a Licença
Prévia para o empreendimento de suinocultura localizado na estrada
principal de Guararema S/N, Castro - PR.

Libra: Seu alto-astral vai contagiar
as pessoas e pode abrir caminhos
para você. Abuse da criatividade no
trabalho. Controle melhor os gastos.
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
ARAUCO FLORESTAL ARAPOTI S.A., pessoa jurídica de CNPJ-MF
nº: 07.609.453/0001-69, torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Ambiental Simplificada para o desmembramento de 0,74 ha,
de área urbana da matrícula nº: 2.200 localizada na Avenida Antonio
Cunha nº 1.529 no Município de Curiúva, Paraná.

Áries: Você pode querer mais liberdade para correr atrás de seus objetivos e vai lutar com unhas e dentes
pelo que quer. Busque aliados para
seus projetos.

T
EX
L
B
EI
FS
O
NU
EI
S
T
UC
T
EG
IA
S

SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA
AMBIENTAL SIMPLIFICADA
A Premier Construção e Urbanização Ltda., torna público que requereu ao IAP, Instituto Ambiental do Paraná a Licença Ambiental Simplificada para implantação do Cond. Res. Buenos Aires Sob o Lote
01 da Quadra 06 do Jd. Argentina, Município de Telêmaco Borba/Pr.
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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.
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ALUGA-SE
APARTAMENTOS
2 apartamentos. Por mês. Incluso
roupa lavada. Endereço: Cipriano
Marques de Souza, 44. Telefone:
(42) 3232-4388.

VENDE-SE CREVOLET
SPIN 2013
Excelente. Telefone (42) 999386091.

3/bit — mac — net — noa. 4/dust. 10/curvilíneo.

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

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.

A forma mais barata de fazer negócio!

3/bit — mac — net — noa. 4/dust. 10/curvilíneo.

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.

(42) 3232-5148
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LADRÃO CONFESSO ESCONDEU-SE DEBAIXO DE UMA CAMA, ANTES DE SER PRESO

Preso ladrão de relojoaria e comparsa
Divulgação / PM

Relógios
recuperados
retornarão
a sua dona

NO BAIRRO ALVORADA

PM apreende 4,380 kg de
maconha e prende três

Da Redação
Em resposta aos diversos
furtos que estavam acontecendo
na cidade de Castro, levando a
uma comoção nas redes sociais,
a equipe comandada pelo
tenente Muleta e os soldados
Ronaldo Silva, soldado Vinicius
e soldado Cordeiro, seguindo
informações de possível autor
dos roubos, deslocou-se até o
bairro Jardim da Nações, na Rua
Major Candido Cruz, flagrando
o suspeito que acabou correndo
em direção a uma residência,
escondendo-se debaixo de uma

EM PONTA GROSSA

Dupla presa nega
ter sido ela que
roubou vendedor
Da Redação
Ponta Grossa - Presos em
Ponta Grossa na terça-feira (18),
duas pessoas suspeitas de ter participado de assalto a um vendedor
de joias. O crime foi registrado
em agosto. Um deles teria atirado
contra o vendedor, que reagiu aos
ladrões, em plena luz do dia e
diante de pessoas que passavam
com seus carros acreditando que
se tratava de uma briga, e não
roubo. Já o segundo detido seria
o responsável por repassar os
produtos roubados.
O vendedor de jóias foi interceptado pela dupla quando levava
uma maleta com joias e relógios.
Na tentativa de evitar o roubo, o
joalheiro entrou em luta corporal com um deles, mas acabou
baleado com três tiros. Um deles
acertou a coxa e outros de raspão
na cabeça e na mão. Na época a
vítima ficou internada.
"Faz muitos anos que eu vendo
joias aqui na cidade e eu nunca
imaginei que poderia ser assaltado
da maneira que eu fui", afirmou a
vítima, depois que saiu do hospital.
Conforme a polícia, as investigações continuam e outros suspeitos ainda podem ser presos.
Os suspeitos presos na terça-feira,
negaram participação no crime.

Divulgação

Autor de roubo e seu comparsa são presos com objetos

cama. A equipe teve que usar da
força para tirá-lo de seu esconderijo improvisado.
Após preso, ele relatou ser
o autor do furto qualificado na
Relojoaria Meire Semijoias, e

que tinha deixado os relógios
na casa do Maranhão, no bairro
do Alvorada. A equipe foi até
o local e na citada residência
encontrou os dois relógios,
bem como em outra casa onde

Maranhão deixou os outros
relógios. Com os objetos de
valor recuperados, foi dada voz
de prisão e encaminhado os
dois elementos até a 43ª DRP
para prisão em flagrante.

MILITARES LOCALIZAM CARGA DE LEITE E CAMINHÃO

'Leite' vai retornar para fabricante
O veículo que transportava
quase uma tonelada de caixas
de leite, um Mercedes Benz,
havia sido tomado de assalto no
dia 14, no Bairro Cará-Cará,
em Ponta Grossa. Uma operação para localizar os envolvidos nessa ação criminosa foi
deflagrada na terça-feira (18),
e durante diligências, concentradas nos Bairros de Uvaranas
e Contorno, policiais militares
recuperaram o caminhão e parte
do carregamento, mais de 8 mil
litros de leite longa vida.
Duas pessoas acabaram
recolhidas na ação policial, entre
elas um homem de 41 anos e
uma mulher de 27 anos, acusados de roubo, receptação e

Divulgação

Caminhão recuperado estava em uma residência
posse irregular de arma de fogo.
Os esforços também resultaram numa série de apreensões, com destaque para uma
espingarda calibre 12, munições, rádios comunicadores,
simulacros de armas de fogo,

tipo fuzil e pistola, toucas balaclava, algemas, um aparelho
giroflex, similar aos utilizados
em veículos policiais e de emergências, além de um automóvel
Chevrolet Vectra utilizado pelos
infratores.

EM ARAPOTI

Droga é apreendida por policiais militares
Da Assessoria
Na manhã de terça-feira
(18), equipe de Inteligência
da Polícia Militar de Castro
recebeu informações anônimas
que na rua Lenir Lopes Sidor,
bairro Alvorada, teria chego
drogas no dia anterior. Uma
pessoa teria entregue uma
mochila para moradora da residência, conhecida como Loira
do Alvorada.
Equipe policial, então, iniciou monitoramento por volta
das 14 horas e, em dado
momento, foi avistado a jovem
conhecida no meio policial. Ao
ser abordada e questionada
sobre as drogas que teriam
chego, ela informou que em
sua residência teria apenas um
pedaço de maconha.
Perguntado sobre a mochila
com a maconha, ela informou

que dois rapazes deixaram em
sua casa e que a mesma não
sabia quem era. Diante da situação, ela guardou a mochila
com drogas na casa de um vizinho.
Foi deslocado até a residência desse vizinho o qual
informou ter pego essa mochila
com drogas e levado até a rua
Valdir Banach, bairro Alvorada.
Nesta residência foi entrado em
contato com uma mulher a qual
informou a equipe que a referida droga estaria de baixo de
uma gaveta do guarda-roupa.
A droga estava dividida já
em pedaços e sacolas prontas
para entrega. Diante dos fatos,
os três suspeitos, sendo duas
mulheres e um homem, foram
encaminhados para delegacia
de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, juntamente
com 4,380 kg de drogas.

EM CASTRO

Preso principal suspeito de
ter matado irmão em 2012

PM detém suspeito de tráfico
Da Redação
Arapoti - Ao desembarcar
de ônibus que vinha de Curitiba
com destino a Arapoti, um rapaz
de 21 anos, que não teve o seu
nome revelado, foi abordado por
policiais militares. Após revista,
foi encontrado dentro de sua
mochila, tabletes de maconha.

O caso foi registrado na
madrugada de quarta-feira (19),
ainda no interior do terminal rodoviário. De acordo com o boletim
policial, foram encontrados com
o rapaz três quilos de maconha,
acondicionada na mochila.
A abordagem e a prisão foram
possíveis, depois que o plantão da
polícia militar de Arapoti recebeu

Divulgação

denúnica anônima, para o 190.
Policiais civis também deram
apoio a esta operação. Conforme
o serviço de investigação, a droga
teria sido adquirida em Curitiba e
seria espalhada em Arapoti.
Diante dos fatos, o rapaz foi
preso em flagrante e encaminhado
para a delegacia civil de Arapoti,
onde responderá a inquérito.

Crime foi registrado em 2012
Da Redação
Um crime registrado em
2012 caminha para seu desfecho, com a prisão na tarde de
quinta-feira (19), do seu principal suspeito.
Policiais civis da Delegacia
de Polícia de Castro prenderam
A.J.M, de 36 anos, suspeito
de matar o próprio irmão. O
crime foi registrado no interior

de um bar na localidade de Rio
Bonito, motivado por desentendimento entre ambos. O irmão
foi morto com disparos de arma
de fogo.
Com mandado de prisão em
seu desfavor, A.J.M, foi encontrado em uma área rural, a 50
quilômetros de Castro e encaminhado para a delegacia local,
onde permanece à disposição
da Justiça.

EM CASTRO

Caça níquel é descoberto
na Bairro Morada do Sol
Da Redação
Denúncias anônimas para a
polícia militar de Castro, levaram uma equipe até um bar
localizado no Jardim Morada do
Sol. No local, estaria ocorrendo
prática de jogos de azar.
Diante dos fatos, policiais foram até o estabelecimento conhecido como 'Bar do
Laroca'. A equipe policial em
contato com o proprietário, teve

a confirmação que estaria de
posse de máquina de jogos de
azar. Foi feita então a apreensão do equipamento, bem como
todo o dinheiro arrecadado pela
máquina. O proprietário do bar
também foi encaminhado para
lavratura de Termo Circunstanciado. De acordo com os
próprios policiais, o proprietário do bar investigado, já teria
sido advertido pela prática do
mesmo crime.
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Em Portugal

Durante o lançamento das campanhas de Sandro Alex e
Plauto Miró Guimarães Filho, na sede da Calpar, o registro
de Flavinho Albuquerque, Rivadário Imbronízio (Supermercado Rizolar), deputado Plauto Miró e Hércules Ferreira
Quem recebeu muitos cumprimentos na
terça-feira (18) foi o empresário Altair Tavares,
pela passagem de seu aniversário. Na foto,
acompanhado da esposa Gelsa
Divulgação

A sede campestre do Clube
Ponta-Lagoa recebe no dia
10 de novembro o tour do
Warung Bech Club. A festa
está em sua quinta edição e
vem ano após ano atraindo
um número maior de apaixonados pelo estilo musical. A
tour do Templo reconhecido
nacional e internacionalmente
desembarca por aqui com um
lineup de peso. Entre os nomes confirmados estão Flow &
Zeo, Blancah, Mandi Hafez e
Maax & Brandes. O valor dos
ingressos varia de R$ 50 a R$

Aproveitando as férias os casais Michelle M. Fadel
Costa e Luiz Antonio da Costa Filho,
Regina Fadel e Jack Fadel Neto, em Portugal
Divulgação

Ana Rabbers Reichardt, a mediadora kellen Severo,
Ivanira Biscaia, a palestrante Giuliana Morrone
e Lu Rabbers, no Memorial da Imigraçao Holandesa

Warung Tour PG movimenta
Ponta Grossa em novembro

Festival de cerveja em PG

Na maior descontração,
a bela Roberta Padilha
Divulgação

Divulgação / Joanna Baizan

A makeup
artist Paula
Lima receberá
felicitações
pela idade
nova nesta
sexta feira (21).
Parabéns!

120. Reservas e informações
pelo (42) 3223-9917.
Para o povo balinês, Warung significa 'casa', ou seja,
local onde se tem o prazer de
receber turistas, visitantes,
clientes e, principalmente, amigos. Já o Warung Beach Club,
para seu fiel público e novos
adeptos, é o templo da música
eletrônica. Um club conceito
não só pela qualidade da música, mas por vários outros
fatores - a combinação perfeita
e harmônica entre música, natureza e um público especial.

Um evento para todos os
gostos. Assim pode ser definido
o Ponta Lagoa Brew Festival. O
evento acontece no dia 10 de
novembro (sábado), em Ponta
Grossa, na sede campestre do
Clube Ponta-Lagoa (Avenida
Presidente Kennedy, Km 0
- Bairro Vendrami). “O Festival, com a proposta de reunir
amigos e família, contará com
marcas de cervejas especiais
e praça de alimentação com

Foods Trucks. Para as crianças,
espaço kids. No palco, diversas
atrações músicas. O evento terá
início ao meio dia e término
a meia noite. A realização é
do Clube Ponta-Lagoa com a
Mega Produções e Eventos.
“A entrada será gratuita para
sócios do Clube. Também haverá venda de ingressos. Mais
informações podem ser obtidas
através do telefone (42) 30286008.

20/09

Jorge Lima
Suzana Cherpinks
Silvana Rodrigues Marcon-

Equipe do Sicredi com Giuliana Morrone,
na palestra 50 anos da Calpar

Renato Martins
Dayane Borba

21/09

Herculano da Silva
Deandra Viera Lacerda
Silmery Hermann
Carina Davidoski

22/09

Francisco Carlos

23/09

Clarissa Paiva Colling
Maria Lidia Kravutschke
Camila Bavoso
Rosana Machado

24/09

Huan Lucas Araujo Cruz
Sergio Belick

