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Primavera chega com todo o seu
colorido a partir deste sábado

Hospital de
Telêmaco
Borba será
referência
para 200 mil
pessoas

LEON LAROCCA ASSUME

Prefeito de
Carambeí,
Osmar Blum,
se licencia
por 30 dias
página 3
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Divulgação

'CARTA DE INTENÇÕES'

Candidatos se comprometem
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Divulgação

SEM ACORDO

MST transfere
80 famílias
para nova
área de Castro
Três anos após ocuparem
a Fazenda Capão do Cipó,
em Castro, os integrantes
do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra (MST)
escolheram nova área no
município para acomodar
parte das famílias que vivam
no local. No sábado (15),
cerca de 80 dessas famílias foram transferidas para
a Fazenda Taboãozinho,
pertencente à Cooperativa
página 5
Castrolanda.

CANDIDATOS Magno Zanelatto e Márcio Pauliki, assinam 'carta de intenções'

O deputado estadual Márcio Pauliki, agora candidato à federal, foi o terceiro a assinar a 'carta de intenções' que tem
a chancela de nove entidades do município. Antes dele, o mesmo documento recebeu a rubrica do deputado estadual Pedro Lupion, que também concorre à federal, e do médico e vereador por Ponta Grossa, Magno Zanelatto, pela primeira
vez disputando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. Candidatos por Castro também serão procurados nos
próximos dias.
página 3

PREFEITO EDIR ASSINA ABETURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Divulgação / PRF

Cine Teatro será reformado
Divulgação

BR-376

Caminhoneiro
morre em
colisão frontal
O condutor de um caminhão com placas de Maringá,
identificado com idade de
55 anos, morreu ao colidir
de frente com um caminhão-tanque e sua carga de eletrodomésticou acabou pegando
gogo, na manhã de sexta-feira
(21), no quilômetro 356 da
BR-376, na Rodovia do Café.
O trânsito foi fechado nos dois
sentidos. A Polícia Rodoviária
Federal (PRF) informou que
um dos caminhões estava
carregado com combustível e
seguia de Maringá para Araupágina 7
cária.		

PARQUE HISTÓRICO

Outubro terá
VI Festival
de Tortas
A sexta edição do Festival de Tortas de Carambeí
já tem calendário definido.
Acontece entre os dias 12 e
14 de outubro, no Pavilhão
de Exposições Frísia o VI
Festival de Tortas. página 4

JAGUARIAÍVA

Câmara realiza
sessão solene

EDIR Havrechaki assegurou que reforma será concluida até 2019

Divulgação

DELICIAS que encantam

O prefeito Edir Havrechaki
assinou na manhã desta sexta-feira (21), durante a reunião
ordinária mensal dos prefeitos
da Associação dos Municípios
dos Campos Gerais (AMCG),
a autorização para abertura
do processo licitatório da obra
de reforma do Cine Teatro
Municipal. O investimento será
de R$ 1,5 milhão, através de
financiamento junto ao Governo
página 4
do Estado.

Palmeira sediou reunião
de prefeitos da AMCG
página 3

Escola 'Bernardo Litzinger'
comemora nota no IDEB
página 5

A Câmara de Jaguariaíva
realizou sessão solene comemorativa aos 195 anos de emancipação política do Município
de Jaguariaíva, conforme o que
estabelece o Artigo nº 141 do
Regimento Interno da Câmara.
Prefeito José Sloboda ressaltou,
na ocasião, investimentos da
ordem de R$ 9 milhões. página 3
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EDITORIAL

PRIMAVERA DAS CHUVAS
Se as previsões dos principais centros de meteorologia se
confirmarem, entre o final da Primavera, que está começando
neste sábado (22), e o início do próximo verão, deve ocorrer
novamente o fenômeno El Niño. Conhecido pelo aquecimento
anormal das águas do Oceano Pacífico, o evento costuma afetar
a distribuição das chuvas. Na região Sul, por exemplo, ele faria
com que elas ficassem acima da média normal para o período.
A hipótese da ocorrência de um novo El Niño, ainda que de
baixa intensidade, é sempre motivo de preocupação para os agricultores, que contam com o equilíbrio do clima em cada estação
do ano, para o cultivo e bons resultados de suas lavouras.
E se prejuízos, ou pelo menos, queda nas produções são
esperadas devido a possibilidade de ocorrência desse fenômeno, cujas causas ainda não são bem conhecidas por especialistas, o momento sem dúvida também requer reflexão. Afinal, a
cada ano novos desastres ecológicos são registrados, nos mais
diversos locais do planeta, e muitas vezes, são consequência
absoluta do uso irresponsável e desordenado que o ser humano
faz dos recursos que estão a sua disposição.

Sandro A.
Carrilho
ELES QUEREM!
O policial Nelson, um dos
cinco candidatos a deputado
estadual por Castro, o primeiro
a ser sabatinado pelo Página
Um, na série de entrevistas que
o jornal exibe a partir da próxima semana, disse que se eleito
for vai concentrar esforços para
transformar a 3ª Companhia de
Castro em Independente. Essa
sua bandeira, também é compromisso assumido por Ratinho Junior que, na presença de
Sandro Alex, no Agroleite desse
ano, prometeu fazer.

Leon Laroca, para até 7 de outubro dedicar-se a campanha de
Plauto Miró e aliados. Depois
dessa data, alguns dias para
descanso. Durante esse período,
Blum não receberá salário.
MAIS UM
A exemplo do deputado
estadual Pedro Lupion (DEM)
que se comprometeu com a
pauta de reivindicações estabelecida por nove entidades
de Castro, o médico e também
candidato a deputado, Magno
Zanelatto, assinou o documento
na noite de quinta-feira (20).
Isso significa que, logrando êxito
no pleito que se avizinha, não
poderá fugir da raia. Vale destacar, como frisou o presidente da
Associação Comercial de Castro
(Acecastro), Anderson Gomes,
nenhuma das entidades envolvidas pronuncia qualquer apoio
aos candidatos. Na tarde dessa
sexta-feira (21) quem assinou
foi o deputado Márcio Pauliki,
que concorre à federal.

SÓ PROMETEU
O ex-governador Beto Richa
já havia se comprometido em
criar a 3ª Companhia Independente em Castro e teve 7 anos
para fazer. Isso significaria mais
policiais, viaturas e efetivo na rua.
Em Telêmaco Borba, uma cidade
em habitantes comparada a Castro, mas com índice de violência
chegando a dobrar, a Companhia
Independente transformou-se em
batalhão em 2017, reduzindo
quase que pela metade o número
de homicídios.

O xadrez e os ensinamentos
para a política
* Prof. Dr. Wilson da Silva
Há aproximadamente mil e
quinhentos anos, na Índia, surgiu
o Chaturanga, que se transformou no atual jogo de xadrez. Por
intermédio de muitas guerras e na
busca por novas rotas comerciais,
o xadrez foi introduzido nos países
ocidentais e, na Idade Média, passou por algumas metamorfoses que
o conduziram à forma atual.
A característica principal do
xadrez praticado na Idade Média
era a profunda elitização que sofria,
sendo chamado “jogo dos reis” e
“rei dos jogos”. Três fatos ocorreram no sentido de tornar o xadrez
um jogo mais popular.
O primeiro se deu no século
XV, quando Johannes Gutenberg
criou o tipo móvel, possibilitando a
impressão de livros. Com a proliferação dos livros de xadrez ocorreu
a primeira mudança no sentido de
tornar o jogo mais popular.
O segundo fato ocorreu na
Europa do Leste, já no início do
século XX, quando a recém-formada
URSS adotou o jogo de xadrez como
complemento à educação, tornando-se hegemônica nesse esporte.
O terceiro fato que contribuiu
para a popularização do xadrez foi
o surgimento dos computadores em
meados do século XX e o advento da
internet, já no final do século XX. A
partir da década de 1950, na busca
por construir máquinas inteligentes,
ciências como Psicologia e Inteligência Artificial apresentaram estudos que aceleraram a produção de
enxadristas eletrônicos, culminando

HADDAD E MANUELA
Mais de 300 pessoas participaram na quinta-feira (20),
em Ponta Grossa, do lançamnto
do comitê em apoio a Haddad
para presidente da República.
"Momento muito especial porque
senti a força da nossa militância",
disse o deputado Péricles de
Mello, em sua rede social.

LICENÇA
Não foi só o prefeito Moacyr
Fadel Junior (MDB) que licenciou-se do cargo por 30 dias,
para trabalhar nas eleições. Na
quinta-feira (20), Osmar Blum
Chinato, de Carambeí, também
passou o cargo para o seu vice,

Informe Publicitário

com o supercomputador da IBM
Deep Blue, que em 1997 derrotou
Garry Kasparov em um re-match de
seis partidas, com resultado de 3,5
a 2,5. Os softwares e hardwares a
cada dia tornam-se mais poderosos
e imprescindíveis aos enxadristas
de alto nível.
A internet representa o apanágio desse terceiro momento, por
possibilitar o acesso quase instantâneo às informações referentes às
partidas jogadas em torneios no
mundo todo, além da possibilidade
de jogar com pessoas do mundo
todo em tempo real.
Certa vez, o escritor argentino
Jorge Luis Borges, no seu poema
Xadrez, disse: “Foi no Oriente que
começou esta guerra, cujo anfiteatro é hoje toda a terra. (...) Tal
como o outro, este jogo é infinito.
Deus move o jogador, e este a peça.
Que Deus por trás de Deus a trama
começa de poeira e tempo e sonho
e agonias?”
Em tempo de eleições, podemos utilizar algumas lições que o
xadrez nos ensina (atenção, concentração, paciência e pesquisa detalhada antes da escolha da jogada)
para auxiliar na escolha de nossos
candidatos, e não sermos apenas
peças no tabuleiro da política.
* Autor: Prof. Dr. Wilson da
Silva (PhD) - Professor e
Tutor dos Cursos de Segunda
Licenciatura e Formação Pedagógica do Centro Universitário
Internacional Uninter.

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

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

PASSO DO DO

IAPÓ

GOVERNADOR VISITA CASTRO

A desigualdade social,
econômica e política, alimentam as dificuldades da vida
como a falta de trabalho,
aquisição de bens materiais e
outras.
Para entender e vencer
a crise, que neste momento
estamos vivendo, é preciso
somar a vivência dos anos
com a sabedoria dos lideres

para encontrar uma luz que
ilumine com segurança o
caminho do sucesso.
Foi assim, o debate da
visita do governador do Distrito LD1, CL Luiz Fernando
Torres Cardoso, do LC Curitiba, Jardim Social, no jantar
da casa antiga juntamente
com Lions Clube Vila Velha
da cidade de Ponta Grossa.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Divulgação

Na reunião dos prefeitos da AMCG, em Palmeira, na manhã dessa
sexta-feira (21), duas caras novas. Alvaro Teles e Leon Larocca, vices
de Castro e Carambeí, respectivamente, foram representar seus prefeitos que estão em licença para trabalhar na campanha eleitoral.
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sábado
22/09

Temperatura
26

Umidade

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: 21/09/2018
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'CARTA DE INTENÇÕES' É ASSINADA

Candidatos assumem compromissos
Divulgação / Sandro A. Carrilho

Demandas
levadas por
entidades
tem aval de
candidatos

Divulgação

Luana Dias
O deputado estadual Márcio Pauliki, agora candidato à
federal, foi o terceiro a assinar
a 'carta de intenções' que tem
a chancela de nove entidades de
Castro. Antes dele, o mesmo
documento recebeu a rubrica
do deputado estadual Pedro
Lupion, que também concorre
à federal, e do médico e vereador por Ponta Grossa, Magno
Zanelatto, pela primeira vez disputando uma cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná.
Pauliki estava na sede da
Acecastro na tarde de sexta-feira (21), quando falou de
suas propostas para Castro e
região e se comprometeu com
as pautas apresentadas pela
carta de intenções. A exemplo
da execução de pavimentação
para ligar a área central da
cidade ao Distrito do Socavão,
construção de trincheira no
acesso à PR 151, elevação da
Companhia de Polícia Militar
de Castro à Cia Independente,

Dr Magno e o empresário Márcio Pauliki, candidatos a deputado estadual e federal, assinam 'carta de intenções'
e da Unidade de Polícia Civil
à Subdivisão Policial, implantação de Centro Estadual de
Educação Profissional e revitalização de imóvel histórico,
entre outras.
O documento com tais
demandas foi elaborado com
a participação da própria
Associação Comercial, além
da Câmara da Mulher Empre-

endedora, Lions Clube, Loja
Maçônica Fraternidade Castrense, OAB Subseção Castro,
Observatório Social de Castro,
Rotary Clube de Castro, Sindicato do Comércio Varejista
e Sindicato Rural de Castro.
A intenção é apresentá-la também aos demais candidatos
de Castro e região, e aos que
pleiteiam vaga no governo do

estado, buscando o comprometimento dos mesmos com as
necessidades do município.
Marcio Pauliki
Além de comprometer-se
com o conteúdo da carta, conforme já citado, o deputado também mencionou diversos outros
itens, que segundo ele, fazem
parte de suas propostas, como

candidato. Citou, por exemplo,
o limite prudencial do governo
do estado e a necessidade de
redução de cargos comissionados, também afirmou que, se
eleito, irá buscar parcerias que
viabilizem investimentos nas
guardas municipais. “A minha
ideia é fortalecer e proporcionar mais integração da guarda
municipal com a saúde e outros

EM PALMEIRA

Divulgação

Palmeira recebeu nesta
sexta-feira (21) a reunião ordinária de prefeitos de cidades
que compõem a Associação
dos Municípios dos Campos
Gerais (AMCG). Prefeitos e
representantes da maioria das
19 cidades participaram do
encontro que discutiu assuntos
relevantes para a região.
A abertura do evento foi
realizada pelo presidente da
AMCG e prefeito de Jaguariaíva, José Sloboda, e pelo
prefeito de Palmeira, Edir
Havrechaki. Eles recepcionaram os presentes e destacaram
a pauta que seria discutida na
ocasião.
A primeira explanação do
dia foi realizada pelo secretário de Estado do Esporte e do
Turismo, João Barbiero. Ele

Prefeitos e representantes das 19 cidades marcaram presença
anunciou aos presentes a assinatura da autorização de crédito do Ministério do Esporte,
através do Convênio Lei Pelé,
que irá destinar R$ 0,89 por
habitante para os 19 municípios da AMCG. “Somente
através desta ação serão inves-

tidos cerca de R$ 800 mil em
esporte na região dos Campos
Gerais”, relatou.
O representante do Sebrae,
Marlon Farias, falou aos prefeitos sobre o Comitê Territorial formado em parceria com
a AMCG e que visa fortalecer

LAROCCA ASSUME

o ambiente de negócios com
ações estruturantes em todo o
Estado. “É essencial que todos
os municípios participem do
Comitê e suas ações, pois esta
é uma oportunidade que visa o
crescimento de todos”, disse.
O coordenador da AMCG
Cultura, Waldir Joanassi Filho,
que também é secretário Municipal de Cultura, Patrimônio
Histórico, Turismo e Relações
Públicas de Palmeira, apresentou aos prefeitos as ações realizadas pela entidade no setor
cultural. “Dando continuidade
as nossas atividades culturais,
após o sucesso do livro ‘Receitas dos Campos Gerais’, iremos realizar ações voltadas às
‘lendas dos Campos Gerais’”,
revelou.
Havechaki aproveitou a
oportunidade e assinou a
autorização para abertura do

processo licitatório da obra
de reforma do Cine Teatro
Municipal. O investimento
será de R$ 1,5 milhão, através de financiamento junto ao
Governo do Estado. “É muito
triste entrar naquele espaço e
perceber que o mesmo ficou
desta maneira. Há três anos
infelizmente tivemos que interditá-lo e agora, com muita alegria, vamos devolver o Cine
Teatro totalmente reformado
para a comunidade palmeirense”, relatou.
Na sequência os prefeitos
e representantes discutiram
sobre o Consórcio Intermunicipal de Saúde dos Campos Gerais (CIMSAÚDE) e
sobre o Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais
(CIMSAMU), e apresentação
mediada por Pamella Holleben
e Jaime Meneyoto.

JAGUARIAÍVA

Prefeito de Carambeí
se licencia por 30 dias
Divulgação

Câmara realiza sessão solene
comemorativa aos 195 anos
Divulgação

Executivo e legislativo se congraçam
Osmar Blum entrega simbolicamente as chaves da cidade a Larocca
Leon Larocca (DEM) será o
prefeito de Carambeí nos próximos 30 dias. Ele assume o posto
no lugar de Osmar Blum Chinato
(PSD), que desde quinta-feira
(20) foca na campanha eleitoral
e após o pleito de 7 de outubro
tira uns dias de férias. A licença
foi autorizada pela Câmara
Municipal na sessão da última
terça-feira.
O prefeito licenciado res-

saltou que a solicitação ocorre
para não prejudicar o andamento
da administração municipal.
“A prefeitura necessita de uma
dedicação integral e para que os
serviços não sejam prejudicados
pedi licença do cargo para me
dedicar à campanha eleitoral”,
destacou Blum.
O prefeito que se afasta pela
primeira vez do cargo, neste
governo, não receberá subsídio.

Jaguariaíva - Na noite
terça-feira (18), a Câmara
Municipal de Jaguariaíva realizou
sessão solene comemorativa aos
195 anos de emancipação política do Município de Jaguariaíva,
conforme o que estabelece o
Artigo nº 141 do Regimento
Interno da Câmara.
Antes de fazer a abertura
da sessão, o presidente da
Câmara, vereador José Marcos
Pessa Filho (Marquito), pediu

Doutor Magno
O candidato a deputado
estadual, Magno Zanelatto,
disse que a saúde deve avançar
na região com a sua eleição
a deputado. Comprometeu-se
com a pauta de reivindicações
levada pelas entidades, e colocou-se a disposição não só do
castrense, mas da região, para
vencer desafios. Questionado
se ele 'brigaria' pela volta de
Zootecnia para Castro, respondeu que se a vocação do
município permite isso, que
defenderia o retorno.

NESTE DOMINGO

Palmeira sediou reunião ordinária da AMCG
Da Assessoria

serviços municipais. Uma proposta seria colocar bases da
guarda em frente aos postos
de saúde, assim, quando os
pacientes chegassem para o
atendimento, geralmente, antes
dos profissionais que irão atender, seriam apoiados e protegidos. O guarda neste caso,
poderia já abrir a unidade para
que pacientes aguardassem em
segurança e fora da chuva e
frio que muitas vezes precisam
enfrentar”, descreve.
Pauliki também sugeriu que
a sociedade civil organizada de
Castro se estruture para pleitear
uma bancada que represente o
município. Formada pelos deputados eleitos, a bancada atuaria
na busca de recursos para a
cidade e na solução de problemas existentes em Castro.

para que o padre Ivan Pedro
de Oliveira fizesse uma oração.
Logo em seguida, passou a
palavra ao prefeito municipal,
José Sloboda, que lembrou que
essa comemoração refere-se à
elevação de Jaguariaíva à categoria de freguesia, nome dado
à época e que equivale hoje a
município.
Sloboda agradeceu pela
participação da população nas
festividades, desde as solenida-

des da Semana da Pátria, desfile
cívico temático, inaugurações
e Festival Cultural. Falou, também, que somente com as inaugurações foram mais de R$ 9
milhões em investimentos entregues à população.
Para finalizar, o prefeito
agradeceu ao trabalho e parceria dos vereadores que, juntamente com o executivo, buscam
sempre o melhor para Jaguariaíva e os jaguariaivenses.

Mais de 12 mil
candidatos
fazem concurso
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Prefeitura de Ponta Grossa, através da
Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos,
divulgou o edital com ensalamento para realização do concurso público nº 01/2018, que
prevê o provimento de vagas e
cadastro de reserva, sob regime
celetista, no quadro da administração municipal. As provas
acontecem neste domingo (23),
em oito instituições estaduais de
ensino, com apoio das forças de
segurança e agentes de trânsito.
No dia da prova, o candidato
deverá comparecer com antecedência mínima de 45 minutos
do horário fixado para o fechamento do portão de acesso ao
local, munido de caneta esferográfica transparente de tinta
azul ou preta, seu documento
oficial de identificação com foto
e o Cartão de Informação do
Candidato. O cartão pode ser
emitido na ‘Área do Candidato’,
no site da organizadora. Dependendo da vaga, as provas serão
realizadas no período da manhã
ou da tarde.
Ao todo, foram mais 12
mil inscritos para as 45 vagas
em diversas áreas, com oportunidades para nível superior,
médio e fundamental. A maior
concorrência é para a vaga de
Assistente Administrativo, com
2.609 candidatos por vaga.
O concurso público contará
com as seguintes provas e fases:
- Nível superior: prova
objetiva (língua portuguesa,
raciocínio lógico e matemática,
conhecimentos gerais e conhecimentos específicos); prova de
títulos.
- Nível médio e técnico:
prova objetiva (língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, conhecimentos gerais e
conhecimentos específicos);
- Nível fundamental: prova
objetiva (língua portuguesa,
raciocínio lógico e matemática,
conhecimentos gerais e conhecimentos específicos);
Outras informações podem
ser acessadas através do link
http://www.pontagrossa.pr.gov.
br/concursos/cp-001-2018.
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PREFEITO EDIR ASSINA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Cine Teatro terá investimento de R$ 1,5 mi
Divulgação

Dinheiro virá de
financiamento
junto ao
Governo do PR
Da Assessoria
Palmeira - O prefeito
Edir Havrechaki assinou
na manhã desta sexta-feira
(21), durante a reunião ordinária mensal dos prefeitos
da Associação dos Municípios dos Campos Gerais
(AMCG), a autorização para
abertura do processo licitatório da obra de reforma do
Cine Teatro Municipal. O
investimento será de R$ 1,5
milhão, através de financiamento junto ao Governo do
Estado.
Após a realização da
licitação e a definição da
empresa, a reforma terá início. O trâmite até o início da
obra deve demorar entre um
e dois meses e a conclusão

Conclusão da reforma está prevista para 2019, assegurou prefeito Edir Havrechaki

de toda a reforma está prevista para 2019.
Ao falar sobre o estado
atual do Cine Teatro Municipal, Havrechaki relatou que

JOVEM APRENDIZ

Cooperativa
Frísia abre
50 vagas
A Cooperativa Frísia abriu
inscrições para o processo seletivo Jovem Aprendiz Cooperativo.
Serão contratados 50 jovens,
matriculados no segundo e terceiros anos do Ensino Médio, para
função de Aprendiz Administrativo para trabalhar na Cooperativa Frísia.
As inscrições, realizadas
na Agência do Trabalhador de
Carambeí, iniciaram no dia 17 e
seguem até 28 de setembro. Para
inscrever-se, o candidato terá
ficha em modelo próprio, a disposição no local de inscrição, a qual
deverá ser anexada cópias dos
documentos indicados no edital.
Os interessados precisam
residir em Carambeí, possuir dispensa do Serviço Militar (acima
de 18 anos), apresentar Carteira
de Trabalho no ato da inscrição e
ainda não ter exercido nenhuma
vez a função de Aprendiz Administrativo, mesmo que em outra
empresa, por outra instituição.
Todos os inscritos passarão
por prova escrita composta por
40 questões sendo: 10 de Matemática; 10 de Português; 10 de
Informática; 5 de Atualidades; 5
de Conhecimentos da Cooperativa; e redação discursiva. A prova
terá peso 100, e o candidato que
que alcançar média 6,0 será classificado para a próxima etapa.
As provas serão realizadas no
dia 27 de Outubro, das 8 às 12
horas, no Colégio Estadual Carlos Ventura, Vila Nova Holanda,
Carambeí.

PRECISA VENCER

Operário vai
a Cuiabá em
busca de título
Para a partida entre Cuiabá e
Operário, pela final do Campeonato Brasileiro da Série C, foram
disponibilizados pelo Cuiabá
Esporte Clube 200 ingressos em
camarotes do setor Sul, primeiro
andar, para a torcida visitante.
Conforme informações repassadas pela diretoria do Cuiabá, o
valor promocional praticado é de
R$ 75. No sábado (22), a venda
dos ingressos será somente na
bilheteria da Arena Pantanal.
Essa é a segunda partida da
decisão do Brasileiro que acontece às 19 horas. Quem vencer
pelo placar mínimo, leva o título.
Em caso de empate, pênaltis.

“é muito triste entrar naquele
espaço e perceber que o
mesmo ficou desta maneira.
Há três anos infelizmente
tivemos que interditá-lo e

agora, com muita alegria,
vamos devolver o Cine Teatro
totalmente reformado para a
comunidade palmeirense”.
Já o secretário municipal

Outubro tem VI Festival de Tortas
Divulgação

Carambeí - A sexta edição do Festival de Tortas de
Carambeí já tem calendário
definido. Acontece entre os
dias 12 e 14 de outubro, das
10 às 20 horas, no Pavilhão de
Exposições Frísia – anexo ao
Parque Histórico - e a entrada
será gratuita. A tradicional feira
que colocou o município na
rota do turismo gastronômico é
uma realização do Parque Histórico de Carambeí e da Prefeitura Municipal, e contam com
o apoio da Frísia Cooperativa
Agroindustrial.
O coordenador cultural e
historiador do Parque Histórico,
Felipe Pedroso, descreveu como
relevante para a instituição
sediar um evento como este. “É
importante para o Parque Histórico participar da organização
de um evento consolidado como
esse, pois estimula a prática
culinária e promove o patrimônio imaterial local”.
A tradição de chá com bolo,
no período da tarde, é muito
expressiva entre os imigrantes
e descendentes de holandeses.
Minnie Boer tem descendência
holandesa, é confeiteira artesanal e vê no evento uma oportunidade para manter vivo o
costume de sua família. “Minha
mãe sempre fez bolos em casa,
na minha casa sempre tem bolo

Delícias que encantam
e não tem nada mais holandês
que tomar café da tarde com
bolo. Claro que com o passar
dos anos e para o Festival de
Tortas precisamos adaptar as
receitas, colocar cremes e confeitos. Mesmo assim estamos
mantendo viva e difundindo a
herança cultural holandesa do
café com bolo durante a tarde”.
Felipe reforça que no município a tradição do café com
torta é um costume trazido
pelos neerlandeses. “As diversas etnias migratórias que se
estabeleceram em Carambeí
trouxeram consigo a tradição
europeia da confeitaria. Em
terras brasileiras essas tradições sofreram transformações e
adaptações de receitas simples
que passaram a preparos mais
sofisticados, a comunidade
holandesa foi a principal responsável por difundir o gosto
pelas saborosas tortas servidas
habitualmente em seus café e
festejos”.
Para a secretária Munici-

pal de Desenvolvimento, Aline
Valer, o evento foi fundamental
para colocar Carambeí na rota
do turismo gastronômico. “A
tradição das tortas em Carambeí precisa ser conhecida, valorizada e o Festival de Tortas é a
melhor forma para reconhecer
as confeiteiras artesanais que
mantêm essa herança cultural
viva, e os cafés que atraem
turistas para o município. O
evento nos colocou no roteiro
do turismo gastronômico e
durante o ano todo recebemos
muitos visitantes motivados em
degustar as famosas tortas de
Carambeí”.
Conhecida em toda a
região, a cidade recebe turistas em busca de um saborosa
experiência gastronômica que
inicialmente foi promovida pelo
Frederica’s Koffiehuis, primeiro
café da cidade, que se fortaleceu com o evento das tortas.
A confeiteira e proprietária do
café, pioneira neste ramo de
atividade, Frederica Dykstra
constata que o festival é uma
oportunidade para fortalecer
o desenvolvimento do gastronômico na região; já o proprietário do estabelecimento
Tortas Wolf, Diego Wolf, relata
a experiência de sua família
com o Festival de Tortas, afirma
que o evento foi essencial para
a abertura e divulgação da sua
empresa.

JAGUARIAÍVA: CONHECIDOS PRIMEIROS CADASTRADOS

Realizado sorteio para novas casas
Da Assessoria
Jaguariaíva - O município
de Jaguariaíva está em processo
de viabilização de 598 casas
populares, sendo 358 delas
com recursos de financiamento
pela Caixa Econômica Federal
(CEF), 200 pelo FAR e 40 por
meio de projeto voltado a idosos.
Na tarde de terça-feira (18), no
Cine Teatro Valéria Luercy, houve
reunião com os primeiros candidatos às 358 moradias financiadas pelo FGTS, para destinação
dos lotes através de sorteio.
No início do procedimento o
prefeito de Jaguariaíva, José Sloboda (Juca), representantes da
Cohapar, Caixa Econômica Federal e Departamento Municipal de
Habitação passaram informações
sobre tamanhos das casas, forma

de composição das prestações
conforme o perfil do interessado,
entre outros requisitos. Segundo
o prefeito Juca o sorteio foi referente à primeira fase do projeto,
que vai ter continuidade até completar as 358 unidades.
Foram pré-selecionados pela
CEF no sorteio 96 interessados
e mais 31 também participaram
do processo como suplentes,
para substituição em caso de
problemas no cadastro e desistência do contrato. As primeiras
unidades começam a ser construídas em breve, com subsídios da
Cohapar e Governo Federal, nos
terrenos doados pela prefeitura.
De acordo com o prefeito
Juca, a prefeitura conseguiu
enquadrar o valor dos lotes doados em abatimento no valor da
entrada do financiamento. “A

Cine Teatro Municipal
e Prefeitura
Antes da instalação do
prédio da Prefeitura Municipal e do Cine Teatro, o
local foi residência do Barão
do Tibagi e da Viscondessa

Querubina Rosa Marcondes
de Sá. A área foi inaugurada
no dia 7 de abril de 1951,
por iniciativa do então prefeito Benjamin Malucelli.
Mais tarde, dois aparelhos
de projeção foram doados à
Prefeitura pelo Governo do
Estado. Durante meio século
de existência o Cine Teatro
recebeu apenas uma modificação: com a chegada do Cinema
Novo, a tela onde eram projetados os filmes teve que ser
transformada, pois as películas não eram mais retangulares. Depois disso, nenhuma
restauração foi realizada, até
o ano de 2001. Nesta data ele
foi reinaugurado no dia 7 de
abril de 2001, reconstituindo
suas características originais.
Um dos aspectos que chamam a atenção do Cine Teatro é a sua estrutura, um dos
raros exemplares desta espécie no Estado, tanto por suas
características arquitetônicas, como pela sua estrutura
com capacidade para aproximadamente 500 lugares.

PRESENÇAS NA FESTA DO RODEIO

NO PARQUE HISTÓRICO

Da Assessoria

de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações
Públicas, Waldir Joanassi
Filho, destacou a importância da obra para Palmeira
e o desenvolvimento cultural do município. “A obra se
faz necessária para devolver
a comunidade palmeirense
importante espaço cultural.
Sem dúvida, o primeiro papel
exercido por um espaço cultural para o desenvolvimento
do povo de uma cidade é a
inclusão social desse povo na
cadeia produtiva da cultura,
oferecendo condições para
que todos, especialmente
aqueles excluídos do consumo
das artes, tenham acesso à
inventividade artística das
diversas manifestações culturais”, disse.

entrada necessária para o financiamento para algumas famílias
era um questionamento que estávamos tendo, então procuramos
uma solução para aliviar o mutuário de desembolsar esse valor,
que poderá ser abatido com o
valor do terreno doado pela prefeitura”, destacou.
Serão feitas quatro tipos
de casa, com metragem entre
38m2 e 50,03m2. Os valores
de avaliação, conforme o tamanho, vão de R$69.992,60 a R$
R$81.061,12. O valor mínimo
de financiamento é de R$40 mil.
A pré-seleção dos candidatos foi
feita através dos cadastros no
Sistema de Cadastro Habitacional de Pretendentes do Paraná,
da
Cohapar
(http://www.
portal.cohapar.pr.gov.br:81/
pretendentesOnline/#B).

'Eneydhessy' levou o título do
Concurso Garota Expo Tibagi
Divulgação

Estela M.R. Freitas, Xodó do Peão; Raynna S. Mello, 1ª princesa;
Enydhessy Godoi, Rainha, e Bianca P. Lorençato, 2ª Princesa

Da Redação
Tibagi - A primeira edição
da Expo Tibagi, que acontece
até hoje (23), terá Eneydhessy
Godói, como Rainha do
Rodeio; Raynna Mello, 1ª Princesa; Bianca Lorençato, 2ª
Princesa e Estela Freitas, eleita
Xodó do Peão, para abrilhantar a festa. O concurso Garota
Expo Tibagi realizado na sexta-feira (14), no Clube Parque
de Exposição Horto Florestal,
reuniu dez candidatas que desfilaram graça, beleza e desenvoltura.
Vencedoras
Em entrevista ao Página
Um, o organizador do Garota
Expo Tibagi, Gilson Taques,
falou quais as roupas utilizadas
no concurso. “Sendo obrigatória o traje country, elas utilizaram a calça jeans, camisa,
chapéu e braceletes”. Para a
pontuação das vencedoras, Gilson destacou que as notas varia-

vam de 1 a 5 pontos, com elas
aumentando suas chances se
vendessem mais ingressos, mas
foram os jurados que decidiram
as finalistas, avaliando desde o
traje, até o desfile, beleza e simpatia.
Os jurados que participaram
do grande momento da escolha
das eleitas, foram Lorena Túlio,
Miss Paraná Plus Size 2017 e 6°
Lugar no Miss Brasil Plus Size,
de Piraí do Sul; Fernando José
Martins, proprietário e diretor
da Live TV Ponta Grossa, com
curso de Cinegrafista na TV
Espanhola, em Madrid, e apresentador de programa no facebook. Também marcou presença
Vinicius Pereira, mister, modelo
e professor de passarela, para
compor a mesa de júri. Como
jurada, participou também
Cristiane Iansen, maquiadora
e Visagista, além de produtora
visual de concurso de Miss; e
Luis Gustavo Dias, professor de
Educação Física, dança e coreógrafo da cidade de Jacarezinho.
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Primavera chegou!
Fenômeno é
conhecido
por alterar
distribuição
das chuvas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Neste sábado (22),
mais
precisamente
às
22h53, a estação mais fria

do ano dá lugar à Primavera. A nova estação vai até
o dia 21 de dezembro, às
20h22, quando começa o
verão. Além de ser caracterizada pelo florescimento
das árvores e por ser um
período marcado pelas
belas paisagens formadas
pela natureza, a primavera
também tem geralmente
temperaturas
bastante
agradáveis. Neste ano,
porém, a estação também
traz previsões da ocorrên-

cia do fenômeno El Niño,
conhecido pelo aquecimento anormal das águas
do Oceano Pacífico.
Segundo os principais
centros de meteorologia,
há probabilidade superior
a 60% de que seja registrado novo episódio de El
Niño entre o final da primavera e o início do verão de
2019. Mas, se confirmado,
o fenômeno provavelmente
será de curta duração e de
intensidade baixa ou mode-

rada. Em geral, quando
ocorre o El Niño afeta a
distribuição das chuvas,
que também são influenciadas pela temperatura na
superfície do oceano Atlântico Tropical e na área oceânica próxima à costa do
Uruguai e da Região Sul.
O evento também tem
como característica própria a produção de diferentes resultados, conforme
cada região do país. Para
a região Sul, por exemplo,

o indicativo de possível
retorno do El Niño contribui para com o aumento das
precipitações. Assim, as
chuvas deverão ficar acima
da média normal nos três
estados do Sul, enquanto
que as temperaturas médias
devem predominar dentro da normalidade no Rio
Grande do Sul, e acima da
média nos demais estados.
* Com informações de
Imprensa MAPA.

NA EDUCAÇÃO

Investimentos
em obras somam
R$ 37 milhões
Ponta Grossa - A Prefeitura
de Ponta Grossa, por meio da
Secretaria Municipal de Educação,
realizou nesta sexta-feira a entrega
de mais um Centro Municipal de
Educação Infantil em Tempo Integral, desta vez para a comunidade
do Jardim Bela Vista do Paraíso, no
Bairro Chapada. O CMEI Iracema
Machado Silva recebeu investimento de R$ 1.197.099,32 para
a sua ampliação e reforma. Entre
obras já entregues e aquelas em
andamento, são R$ 37 milhões
em recursos aplicados pelo município.
O prefeito Marcelo Rangel
lembrou para a comunidade que
esta foi a inauguração número 61
de sua gestão à frente da administração municipal. “Esta é a transformação de uma cidade que está
em pleno andamento. Com estes
investimentos em Educação estamos preparando Ponta Grossa
para o futuro. Nosso investimento
em educação ultrapassa R$ 37
milhões, somente neste segundo
mandato. A cidade de Ponta
Grossa está se tornando uma referência para o Brasil. Nosso ensino
em tempo integral é reconhecido
em todo o país. Eu sempre digo e
repito, que a educação é a principal obra que um prefeito pode realizar, mais do que qualquer outra,
pois assim estamos dando a base
que transforma a sociedade e a
comunidade”.

SEM ACORDO

MST transfere 80 famílias
para nova área de Castro
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Três anos depois de ocuparem
a Fazenda Capão do Cipó, em
Castro, os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Sem
Terra (MST) escolheram nova
área no município para acomodar
parte das famílias que vivam no
local. No sábado (15), cerca de
80 dessas famílias foram transferidas para a Fazenda Taboãozinho, pertencente à Cooperativa
Castrolanda. A transferência foi
uma iniciativa do próprio grupo,
e segundo informações não oficiais, tem a função de pressionar
o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e
as empresas envolvidas, para que
as áreas ofertadas nas negociações em andamento sejam de
fato liberadas para o assentamento das famílias.
De acordo com o superintendente regional do Incra, Walter Pozzobom, tanto a Fazenda
Taboãozinho, como uma nova
área, que está em processo para
ser adquirida pela Cooperativa
Castrolanda, fazem parte das
negociações, para realocação
dos integrantes do MST que
atualmente vivem no assentamento Maria Rosa do Contes-

Divulgação

Superintendente Regional
do Incra, Walter Pozzobom
tado (áreas da Fazenda Capão
do Cipó). Porém, segundo ele,
a nova ocupação pode trazer
atrasos às transações. “O Incra
está trabalhando para resolver
esse conflito, mas eles tomaram
essa iniciativa rompendo com um
acordo existente, o que poderá
trazer certo prejuízo e atrasar o
andamento das negociações. Foi
uma forma irresponsável de fazer
pressão”, mencionou ele.
Ainda conforme o superintendente, a permanência dos
ocupantes na Fazenda Taboãozinho, que fica no distrito do
Abapã, ainda não pode ser considerada definitiva, e, está sujeita

NOTA MAIOR

Escola 'Bernado Litzinger'
comemora nota 8 no IDEB

ao pedido de reintegração de
posse, por parte da Castrolanda.
Assentamento Maria
Rosa do Contestado
A área, que antes da ocupação era chamada Fazenda
Capão do Cipó, e até o sábado
(15) estava sendo ocupada por
200 famílias, conforme informações disponíveis no site mst.org,
pertence à União. Quando chegaram os primeiros integrantes do
MST, em 24 de agosto de 2015,
o local era usado pela Fundação
ABC para pesquisas, pelo sistema de comodato, porém, já na
época, com o contrato vencido.

“

O Incra está
trabalhando para
resolver esse
conflito, mas
eles tomaram
essa iniciativa
rompendo com
um acordo...

Divulgação

Diretora Tania Regina Oliveira (ao centro), com coordenadoras
Após avaliação divulgada
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), no mês
de setembro, em que a cidade
de Castro alcançou a maior nota
do Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), entre
municípios dos Campos Gerais,
a diretora Tania Regina Oliveira,
da Escola Municipal Professor
Bernardo Litzinger, teve uma
ideia diferente, ao oferecer um
almoço, no sábado (22), como
forma de homenagear seus ex-alunos do 5° ano do ensino
municipal de 2017, que alcançaram 8 pontos do IDEB.
O evento que tem início às
9h30, na sede da própria escola,
terá brincadeiras e serão soltas
bexigas pelos alunos como forma
de chamar a atenção.

Comemoração
Em entrevista ao Página Um,
a diretora Tania Regina Oliveira,
destaca a nota da escola como
uma grande conquista. “Estamos
felizes, porque pela qualidade de
ensino que oferecemos aos nossos alunos, isso torna muito gratificante e de grande importância
para o ensino municipal”, conta
Tania.
Evolução
A Escola Municipal Professor
Bernardo Litzinger, desde 2007,
vem alcançando notas acima de
6 pontos. Em 2007, obteve 6.5
pontos, e mesmo caindo para
6.4 pontos em 2009, a partir de
2011, 2013, 2015 e recentemente em 2017, a escola melhorou o desempenho com notas
7.2, 7.3, 7.4 e agora 8 pontos.

EM TELÊMACO BORBA

Hospital será referência
para 200 mil pessoas
Da Assessoria
Telêmaco Borba - O Hospital Regional de Telêmaco
Borba será referência para o
atendimento de cerca de 200
mil pessoas, de sete municípios
da região. Nesta sexta-feira
(21), a governadora Cida Borghetti esteve no local para conferir o cumprimento de todas as
demandas necessárias para concluir a implantação da unidade.
“É uma unidade importante,
porque está dentro da estratégia
do Estado na área da saúde que
é garantir o atendimento o mais
próximo possível do cidadão”,
disse Cida.
Aberto desde abril, o hospital oferta neste momento o
ambulatório do programa Mãe
Paranaense, com consultórios,
sala de enfermagem e quartos.
São cerca de 160 atendimentos
por mês, de acordo com Domingos de Melo Trindade Guerra,
presidente da Fundação Estatal
de Atenção à Saúde (Funeas),
que administra a unidade.
O avanço do funcionamento
se dará em etapas. “Estamos
com processo de credenciamento

para incorporar parte do quadro
clínico necessário, que deve ser
finalizado ainda neste ano. Com
isso, vamos operar a primeira
fase do hospital, com atendimento materno-infantil, ativação
de 25 leitos, 10 leitos de UTI e
duas salas cirúrgicas”, disse ele.
Quando entrar em pleno
funcionamento, a unidade contará com 124 leitos, sendo 10
de UTI adulto, 10 UTI neonatal e 10 de unidade de cuidados intermediários neonatais
(UCIN). “As gestantes não precisarão mais viajar quilômetros
para serem atendidas”, afirmou
o diretor da 21ª Regional de
Saúde, Edson Ferreira da Silva.
Energia
No dia 12 de setembro, a
unidade recebeu a ligação de
energia permanente, com a
ativação da subestação, transformadores e gerador. Após a
instalação, estão sendo realizados testes de equilíbrios de
carga, dimensionamento, aterramento e distúrbios na rede
para que possam ser ativados
todos os equipamentos com
segurança e qualidade.

Classificados a partir de R$ 2
(42) 3232-5148
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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.

Valor de R$ 5.000,00. Telefone
(42) 9 9938-6091.

LEILÃO EM ARAPOTI
IMÓVEL COML. 1.000M² A.T.,
ARAPOTI/PR, c/ edificação.
Inicial R$ 747.043,00
(PARCELÁVEL)
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Moeda
do Japão

Leão: Há sinal de mudanças e
imprevistos no trabalho, mas tudo
indica que serão positivas. Você terá
muita facilidade para fazer acordos.
Sucesso especialmente no comércio.

Aquário: Se a grana anda curta,
pense em algo que possa fazer em
casa para ganhar dinheiro. Você vai
querer a paz de um relacionamento
seguro. Cubra seu amor de mimos.

Virgem: A união faz a força e
você deve se unir a outras pessoas
para conquistar seus objetivos. Boa
fase para cuidar das finanças e buscar novas formas de ganhar dinheiro.

Peixes: Você vai se sentir mais
confiante para encarar os problemas
e mudar o que incomoda. Chegou
a hora de virar o jogo a seu favor.
Desejos à flor da pele.

Fora
de moda
(ing.)

Opaco;
embaçado
Opaco;

Aconteciembaçado
mentos incontestáAcontecimentos in-veis
contestáveis

28
28

Solução

Solução

IC

Capricórnio:
Você
está
entrando em uma fase de conquistas
e realizações. Você terá criatividade de
sobra para vencer qualquer desafio.

Fora
de moda
(ing.)

IC

Câncer: Viagem a dois ou
com amigos pode ser estimulante.
Mas você também pode curtir bons
momentos ao lado da família.

Michel (?),
cantor
sertanejo

A

Sagitário: O trabalho vai exigir
atenção no início do dia. Depois, que
tal reunir os amigos para colocar o
papo em dia. Talvez queira fazer amizade antes de se envolver.

Tecla de
computadores

Michel (?),
cantor
sertanejo
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Gêmeos: O desejo de se destacar no que faz será maior. No
trabalho, mexa seus pauzinhos discretamente para conquistar uma
promoção.

Tecla de
computadores

TV italiana

Moeda
do Japão

ORGULHO E PAIXÃO
Sábado (22/09)
Não perca as emoções finais
de Orgulho e Paixão.

Quarta
letra do
alfabeto
grego

R VO
O S

Escorpião: A Lua traz sorte,
entusiasmo e fará tudo parecer mais
fácil para você. Até o clima no trabalho ficará mais leve e descontraído.

Quarta
Sufixo de
letra
do
"barbado"
alfabeto
Secreção
grego
da infecção

Usado
(abrev.)

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

Touro: Você vai mostrar mais
agilidade no trabalho. Aproveite
para resolver pendências. Conte
com os amigos para o que precisar.

Sufixo de
"barbado"
Secreção
da infecção

Moradia
de
socialites
Amalucado

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

Libra: Fase positiva para promover mudanças no emprego ou em
seu dia a dia. Bom momento também para cuidar melhor da saúde.
Revele todo seu romantismo.

Tema de
brindes
entre
amigos

Usado
(abrev.)

TV italiana

Tema de
brindes
entre
amigos

Ratazana,
em inglês

de
socialites
Amalucado

Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses

Desigualdade;
diferença

BANCO

de Abu
Dhabi

Vermelho,
Amarelo e
(?): rios
chineses

Desigualdade;
diferença

um ciclo

Ratazana,
em inglês

Carro luxuoso que leva a noiva
à igreja
Moradia

(?)
Patinhas,
milionário
das HQs

BANCO
em 2012

Carro luxuoso que leva a noiva
Título do
à igreja
dirigente

(?) Neill,
ator
irlandês
Rasurada

"(?) Vice",
filme com
Colin
Farrell
(?)
"(?) Vice",
Patinhas,
filme
com
milionário
Colin
das
HQs
Farrell

O tempo
passado
Usain Bolt,
atleta

Título do
dirigente
de Abu
Dhabi

SEGUNDO SOL
Sábado (22/09)
Clóvis afirma que jamais perdoará Dodô, e Naná se decepciona
com o ex-marido. Rosa alerta Laureta sobre o ódio de Karola. Ícaro
visita Manu e pede que a irmã não
acredite em Luzia. Juarez chega à
casa de Laureta, e Galdino avisa a
Luzia. Roberval denuncia Laureta
e Juarez para o delegado Nolasco.
Viana informa a Laureta sobre
a possível visita da polícia à sua
casa. Madalena confirma a Beto
que Laureta e Karola roubaram o
bebê de Luzia. Laureta esconde as
drogas em seu jardim, mas Galdino resgata os pacotes. Nolasco
prende Laureta por tráfico de drogas, e Ícaro se surpreende. Roberval e Luzia comemoram a prisão de
Laureta, e Cacau se incomoda com
o comportamento da irmã. Laureta
denuncia à imprensa que Roberval
trafica diamantes. Laureta confronta Galdino.

C

Problema
que atrasa
o trabalhador nas
metrópoles

Vilão do
filme
"Superman II"

sário do
boxe
(?) Neill,
ator
irlandês (?) King,
Rasurada empre-

pelo domínio da
razão e da
técnica
(Hist.)

Ceder para instituição de caridade
Figura da letra "Q",
Ceder para no
instituibaralho
Calendário
ção de caridade
(?):
previu
Figura
da letra "Q",
o fim de no baralho
Calendário
um ciclo
(?): previu
em
o fim2012
de

Áries: Respeite o desejo de
ficar no seu canto hoje. Pode ter
algum gasto inesperado. O trabalho
vai exigir mais concentração. Sorte
em acordos.

O tempo
passado
Usain Bolt,
atleta

O TEMPO
NÃO PARA
Sábado (22/09)
Samuca e Marocas discutem
na frente dos funcionários. Petra
escapa e conta a Samuca que
Amadeu é o dono da Criotec,
e revela que ele deseja ser congelado até que a cura para seus
males seja descoberta. Cecílio
e Elmo entram na Criotec para
resgatar Cairu. Samuca ajuda
Petra a voltar para os Estados
Unidos. Carmen e Marino ficam
surpresos com a presença de
Dom Sabino na Ilha Vermelha.
Menelau impede uma briga entre
Dom Sabino e Marino. Dom
Sabino discute com Carmen.
Samuca vai até a casa de Amadeu.

M

SUADO NO BAILE
O homem, suado, convida
uma mulher para dançar ...
Depois de um tempo,
incomodada pelo excesso de
suor, ela diz:
- Você sua, né?
E o homem responde:
- Vou ser seu também,
princesa!!

Machuca
Vilão do
filme
"SupermanA II"
Capital da

RESUMO DE NOVELAS

M

MULHERES NO CÉU
Chegaram 100 mulheres
no céu e Deus disse:
- Quem já mexeu no celular do marido escondido chegue mais perto.
Noventa e nove mulheres
se aproximaram, só uma ficou.
E Deus disse:
- Traga a surda também!

O LEITE E A FORÇA
Dizem que se tomar leite
dá muita força. Tomei! Tentei
empurrar uma parede e nada.
Chateado, bebi um litro de
pinga. Sabe o que aconteceu??
A parede se moveu sozinha.

Território palestino
Salvador Principal avanço social
A CapitalQue
da
ocupado por Israel
Allende, do governo de Abraham
Salsa,
na
acontece
presidente Lincoln, assassinado
Bê-á-(?): (2014)Colômbia
por acaso chileno
Enganar em 1865
o abecedário

A

CURVA PERIGOSA
O português estava dirigindo em uma estrada, quando
viu uma placa que dizia:
"Curva
perigosa
à
esquerda"
Ele não teve dúvidas:
Virou à direita.

Salvador Principal avanço social
Que
do governo de Abraham
acontece Allende, Lincoln, assassinado
por acaso presidente
chileno Enganar em 1865
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ALUGA-SE
APARTAMENTOS
2 apartamentos. Por mês. Incluso
roupa lavada. Endereço: Cipriano
Marques de Souza, 44. Telefone:
(42) 3232-4388.

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$ 650, (já
incluso água) mais luz. Sem garagem. Tratar no (42) 9 9972-0758.

R

(44) 99700-6030

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.

D

fabiobarbosaleiloes.com.br

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.

D

CLIO CAM 1016VH,
bom estado. Inicial
R$ 8.400,00 (PARCELÁVEL)

DIARISTA ZELI
Residências / Empresas. Limpezas
(faxina geral), conservação e organização. Telefone (42) 9 9956-8082
– 9 8825-6633.
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PALIO FIRE ECONOMY, 13/14,
flex, branco. Inicial
R$ 10.800,00 (PARCELÁVEL)

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.

DI
E
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A

AMAROK CD 4X4 HIGH, 14/14,
prata, bom estado. Inicial
R$ 45.420,00 (PARCELÁVEL)

VENDE-SE MOTO
MUK 200 CUSTON 2009

S SM B I RS
E C J E AR E
O I A OD
E MRO ND IE
D AO NA
R
S
S A
L
T R A
A N S I
M I A M
M IS B M
A T Z I UO
O D I US SP
P A C RC I
D I O EA NR
R
TD EA
A MM AA I
I A
F

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

VENDE-SE SPIN 2013
Vendo Spin ano 2013, excelente
estado. Telefone (42) 99938-6091.
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VENDO
CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (12) 9
9101-1022.

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

A forma mais barata de fazer negócio!

Súmula de requerimento de Renovação da Licença Instalação
Jan Ate de Jager, torna público que irá requerer ao IAP, a renovação da
Licença de Instalação para atividade suinícola, a ser instalada na
Fazenda Campo Comprido em Piraí do Sul – PR.

Súmula de recebimento da Licença de Instalação
Jan Ate de Jager, torna público que recebeu do IAP, Licença de
Instalação para atividade suinícola, a ser instalada na Fazenda Campo
Comprido em Piraí do Sul – PR.

Auto Mecânica Cambara, inscrita no CNPJ: 13.193.105/000156 torna público que requereu ao IAP a licença prévia para atividade
de serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores pesados.

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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NO ABAPAN

Comerciante é preso por receptação
Divulgação

Proprietário
vendia parte
de carga de
leite roubada
Da Redação
Na quinta-feira (20),
denúncias anônimas levaram
a polícia militar até o distrito do Abapan, em Castro,
onde um comerciante de 42
anos, que não teve o seu
nome revelado, estaria vendendo uma parte da carga
de leite roubada em Ponta
Grossa. De acordo com a
polícia, foram encontrados
no estabelecimento mais de
100 caixas de leite, todas do
mesmo lote. O proprietário
do estabelecimento foi preso
por receptação.
Na terça-feira (18), uma

Além da carga, caminhão também foi recuperado

Todos os envolvidos foram parar na 43ª DRP

grande operação foi montada
pelos policiais, na tentativa
de localizar os envolvidos
neste assalto. Durante as

Da Redação
Ponta Grossa - Em único
dia, na quinta-feira (20), duas
farmácias de Ponta Grossa foram
alvo da ação de assaltantes. O
primeiro caso foi registado por
volta de 14h50, na Nova Rússia.
Em outro ponto da cidade, agora
no bairro de Vila Oficinas, um
ladrão armado de faca praticou
o assalto, por volta das 18h30.
Depois de render com uma
faca o funcionário que trabalhava
no caixa da farmácia da avenida
Dom Pedro II, o assaltante fugiu
com o dinheiro, correndo em
direção a Vila Cristina. No fim
da tarde, foi a vez da farmácia da
avenida Visconde de Mauá, ser
alvo da ação de um assaltante.
Também armado de uma faca, o
ladrão invadiu o local e acabou
levando o dinheiro do caixa. Na
fuga, teria seguido em direção ao
bairro de Vila Cipa.
Os dois casos são investigados pela polícia civil de Ponta
Grossa.

Marginal empregou
uma faca na ação

ram recuperando o caminhão
e uma parte do carregamento
- mais de 8 mil litros de leite
da marca Longa Vida.

EM CASTRO

NOVA RÚSSIA E OFICINAS

Farmácias são
alvo de assalto
em Ponta Grossa

diligências que se concentraram nos bairros de Uvaranas
e Contorno, policiais militares de Ponta Grossa acaba-

Não paga pensão e acaba na prisão
Da Redação
Na sexta-feira (21), um
homem foi encaminhado para a
delegacia de polícia civil de Castro, em cumprimento a um man-

dado de prisão, por não pagar
pensão alimentícia.
O rapaz de 30 anos, identificado como M.C, foi encontrado
na região central de Castro. De
acordo com o mandado de pri-

são, devia obrigação alimentícia
no valor de R$9mil.
Diante desse fato, ele foi
recolhido para a Cadeia Pública
de Castro, para cumprimento da
pena.

Prisões e objetos
Na ação, duas pessoas
foram presas, um homem
de 41 anos e uma mulher de
27 anos, acusados de roubo,
receptação e posse irregular
de arma de fogo. Foram recolhidos ainda uma espingarda
calibre 12, munições, rádio
comunicadores,
simulacros

de armas de fogo- tipo fuzil
e pistola, toucas balaclava,
algemas, um aparelho giroflex igual utilizado em veículos
das polícias militar e civil, e
de emergências. Também foi
recuperado o veículo Chevrolet Vectra, que havia sido utilizado pelos criminosos, para
praticar o roubo.

NA BR-376

Caminhoneiro de 55 anos
morre em colisão frontal
Divulgação

NA PR-151

Assaltantes de posto se dão mal
Da Redação
Carambeí - Assalto registrado na quarta-feira (19),
em um posto de combustíveis localizado na PR-151,
em Carambeí, terminou com
dois homens presos pela polícia militar. Houve confronto
e um deles, depois de efetuar disparos em direção aos
policiais, acabou baleado no
braço e foi encaminhado ao
Centro de Saúde Municipal
de Carambeí e depois transferido para a Unidade de
Pronto Atendimento (UPA)
de Castro. Posteriormente,
o rapaz de 21 anos acabou
sendo transferido novamente
para um hospital de Ponta
Grossa e segue internado

com escolta policial. Já o
outro suspeito, de 30 anos,
não se feriu, e acabou recolhido pelos policiais.
O assalto ocorreu por
volta das 17 horas, com a
viatura militar chegando logo
na sequência. Em conversa
com os frentistas, os policiais
foram informados que a dupla
teria abandonado o local em
uma motocicleta. Com isso,
os policiais passaram a fazer
patrulhamento na região e
ao transitarem pela rua Carnaúba, avistaram a moto, com
a dupla, momento em que foi
tentado fazer a abordagem.
Durante a tentativa de
fuga, os homens caíram
da motocicleta - chovia no
momento da perseguição.

Um deles, de 21 anos, sacou
uma arma ao se levantar e
efetuou alguns disparos em
direção dos policiais, que
revidaram, sendo ferido no
braço. O segundo suspeito,
o homem de 30 anos, correu
por alguns metros, mas acabou sendo detido.
Arma e dinheiro
Com a dupla de assaltantes foram encontrados
um revólver calibre 38, oito
munições
intactas,
uma
mochila com dinheiro, e
vários cheques roubados
do posto. A motocicleta e o
suspeito preso sem ferimentos, foram levados para a
Delegacia de Polícia Civil de
Carambeí.

Carga de um dos caminhões pegou fogo
Da Redação
O condutor de um caminhão com placas de Maringá,
identificado com idade de 55
anos, morreu durante colisão
frontal com um caminhão-tanque na manhã de sexta-feira
(21), no quilômetro 356 da
BR-376, na Rodovia do Café.
Já o motorista do caminhão-tanque, com placas de Iporã-PR, escapou ileso. O trânsito
foi fechado nos dois sentidos.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que um
dos caminhões estava carregado com combustível e seguia
de Maringá para Araucária. O
outro veículo envolvido levava
uma carga de eletrodoméstico
e seguia no sentido contrário
da rodovia.
Ainda dee acordo com a
PRF, o caminhão com eletrodomésticos pegou fogo. O
incêndio não atingiu a carga

de combustível, também não
houve vazamento.
Além de equipes da PRF,
profissionais da CCR RodoNorte, concessionária de pedágios que administra o trecho,
e a do Instituto Médico Legal
(IML) foram acionados. Viaturas do Corpo de Bombeiros e
da Defesa Civil de Ortigueira
também prestaram auxílio na
contenção do fogo.
Trânsito bloqueado
Informações da assessoria da CCR Rodonorte, dão
conta de que uma fila de 8
quilômetros se formou no sentido Ponta Grossa da rodovia e outros 4 quilômetros no
sentido Apucarana. A CCR
Rodonorte informou que era
aguardada a chegada do IML
para a retirada do corpo e destinação à sede do órgão, em
Ponta Grossa, onde seria oficialmente identificada.

EM CARAMBEÍ

Fura bloqueio e acaba
preso por policiais
Da Redação
Carambeí - Depois de
quase atropelar um policial
militar que participava de
blitz em Carambeí, rapaz de
29 anos acabou preso em flagrante por apresentar 'visíveis
sinais de embriagues' e possuir
Carteira Nacional de Habilitação suspensa.
A ocorrência foi registrada
na quinta-feira (20), e de
acordo com o boletim policial,
o rapaz que conduzia um Volksvagem Saveiro pela Avenida das
Flores, ao ver uma blitz policial, tratou de furar o bloqueio
e escapar.
O rapaz foi perseguido e

após patrulhamento, os policiais avistaram o veículo estacionado sobre a calçada e o
condutor visto correndo em
direção a PR-151, na tentativa
de escapar.
O rapaz foi então alcançado pelos militares e durante
revista, foi constatado sinais
de embriagues. Submetido ao
teste do bafômetro, o aparelho
registrou 0.59 MG/L de álcool
no sangue, e ainda que a CNH
estava suspensa, conforme
relatório da PM, divulgado na
sexta-feira (21).
Diante desses fatos, o condutor foi preso em flagrante e
encaminhado para a delegacia
de Carambeí.
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Divulgação

Nathalia

Divulgação

Divulgação

D+

Na sexta-feira (14) a equipe 'Correndo
Juntas' reuniu-se para comemorar seu primeiro ano de existência. Parabéns a
todas e muitos km para comemorarmos!

A belíssima Nathalia Pilat em seu
ensaio de 15 anos. Produção de cabelo
e make pela competente Carol Resseti.
Ela é a garota D+ dessa edição!

Comemorando o recente enlace, o casal Marina Ribeiro
Lacerda e José Murillo Lopes de Souza despede-se de
amigos e familiares para constituir novo endereço em
Amsterdam, Holanda, para onde embarca em breve.
No clique, com suas mães, Maria Ribeiro Lacerda e Leila
Lopes Oliveira, no almoço de despedida realizado em
Castro. A maratona de visitas antes do embarque inclui
ainda as cidades de Londrina, Piçarras e Curitiba.
Divulgação

Foi muito cumprimentado ontem (20), o empresário José
Marioli Simão, que aniversariou. Ele que é proprietário da
Rede Serena de farmácias. Nossos parabéns!

Palestra 50 Anos Calpar

... o que rolou nos bastidores
Fotos / Christian Christóforo

Divulgação

Dionísio Bertolini, a mediadora Kellen Severo (Canal Rural)
e Klaus Nixdorf, padrinho de nascimento da Calpar
Na segunda rodada
de palestras 50 Anos
Calpar, na noite de
segunda-feira (17),
no Moinho Holandes,
destaque para Dionísio Bertolini, a mediadora dos debates
Kellen Severo, Klaus
Nixdorf, Alexandre
Schwartsman,Guilherme
Bertolini,a palestrante
Giuliana Morrone, Paulo
Rubens Antonio de Souza, Klaus Nixdorf, Frans Borg
Bertolini e Marcos
(presidente da Coop. Castrolanda) e José Luiz Weiss
Bertolini

Recebe muitos parabéns no domingo (23)
a aniversariante Maria Lidia Kravutschke,
secretária de Saúde de Castro
Divulgação

Zilmara Assme Bertolini (sra Paulo Bertolini), Helga M.
Pusch Bertolini (sra Dionísio Bertolini, Giuliana Morrone
e Patrícia Saldanha Sutil Bertolini (sra Marcos Bertolini)

22/09

Francisco Carlos,
Jorge Lima
Suzana Cherpinks

23/09

Clarissa Paiva Colling

Sexta-feira
(21) quem
comemorou mais
um ano de
vida foi o
vereador
Herculano
da Silva

Maria Lidia Kravutschke
Camila Bavoso
Rosana Machado

24/09

Huan Lucas Araujo Cruz
Sergio Belick

