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CONCORRENDO POR CASTRO

Policial quer ser deputado
A redação do Página Um recebeu o
policial militar Nelson Machado da Silva,
candidato a deputado estadual no Paraná,
pelo MDB. Com a visita do PM, o jornal
continua a série de entrevistas com os candidatos, desta vez com representantes de

HAPPY HOUR

Câmara da
Mulher promove
desﬁle hoje

Ilustração

Castro, que concorrem nas eleições de 7
de outubro. O objetivo é entrevistar os seis
nomes locais. Nelson Machado da Silva
é natural de Castro, onde vive atualmente
com a maior parte de sua família, é casado,
e tem um filho. “Sempre procurei estar

em Castro, tenho aqui minha residência
e a maioria de meus familiares também
vivem aqui”. Um dos objetivos de Nelson,
se eleito, é trabalhar na elevação da Companhia de Polícia de Castro à Companhia
página 4
Independente.

PESQUISA IBOPE APONTA VITÓRIA DE RATINHO JUNIOR NO PRIMEIRO TURNO

Ratinho 44%, Cida 17%
Fotos: Divulgação

Neste sábado (29) a Câmara da Mulher Empreendedora de Castro e o Sistema
Fecomércio, com o apoio do
Sindicato do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro),
realizarão a segunda edição do
Happy Hour Mulheres Emprepágina 5
endedoras.

Divulgação

ORIOVISTO CRESCE E
PODE IR AO SENADO
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RATINHO JUNIOR E CIDA BORGHETTI polarizam as atenções

Candidatos não se sentem ameaçados
O caso do presidenciável Jair Bolsonaro
(PSL), esfaqueado na barriga na tarde de 6 de
setembro, numa quinta-feira, durante evento
de campanha, em Juiz de Fora (MG), não mudou em nada a rotina dos cinco deputados dos
Campos Gerais, dois federais e três estaduais.
Enquanto a nação acompanhava estarrecida a
notícia de que o desconhecido Adelio Bispo

de Oliveira era o autor da facada em Bolsonaro, na região do abdômen, o Página Um
procurou os deputados Sandro Alex (PSD),
Aliel Machado (PSB), Plauto Miró Guimarães
Filho (DEM), Márcio Pauliki (Solidariedade)
e Péricles de Mello (PT), para saber se o fato
mudou a rotina deles quanto a precauções de
página 3
segurança.
Fotos: Divulgação

Aliel Machado (PSB)

A RPCTV divulgou, na tarde desta quinta-feira
(27), a terceira pesquisa estimulada Ibope, com as
intenções de votos para o governo do Paraná. O levantamento mostra que Ratinho Junior cresceu e tem
44% dos votos, dois pontos a mais do que na consulta
anterior. Cida Borguethi (PP) aparece em segundo
lugar com 17% dos votos, seguida por João Arruda
(MDB), com 10% e Professor Rosinha (PT), com 6%.
Se a eleição fosse hoje e considerando os votos válidos,
Ratinho Junior garantiria a vitória em primeiro turno.
A pesquisa, encomendada pela RPCTV, foi registrada
no TRE com o número PR-07128 /2018 e no TSE
com o número BR-03369/2018, ouviu 1204 eleitores,
com 16 anos ou mais, de todas as regiões do estado
entre os dias 24 e 26 de setembro.
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IBOPE APONTA

PRESO SUSPEITO
DE HOMÍCIDIO
EM CASTRO

Sandro Alex Cruz
de Oliveira (PSD)

NELSON Machado da Silva é
candidato a deputado estadual

Plauto Miró Guimarães
Filho (DEM)

Márcio Pauliki
(Solidariedade)

Péricles de Mello (PT)

PROPAGANDA SE CONCENTRA NO CENTRO
Divulgação / Renato de Oliveira

Faltam oito dias para o
primeiro turno das eleições
2018 e, bem diferente de
campanhas de anos anteriores, a propaganda eleitoral
nas ruas de Castro está se
concentrando, em sua maioria,
em alguns poucos pontos da
região central. Isso tudo se
deve às regras eleitorais que
estão mais rígidas neste ano.
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ELEIÇÕES 2018

SEGURANÇA

A campanha eleitoral brasileira de 2018 é a
mais peculiar desde a redemocratização, há 30
anos. O ex-governador Beto Richa tinha a eleição praticamente certa, mas sofreu um revés a
página 3
poucos dias do pleito.

Na quinta-feira (27), dois homens foram
presos pela Polícia Civil de Ponta Grossa, suspeitos de integrarem quadrilha de assaltantes
de roubo de cargas na região, e outros dois na
página 7
operação batizada de 'Midas'.

Beto Richa defende
o seu legado

Desmantelada
quadrilha na região
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FIM DE SEMANA SETEMBRO

EDITORIAL

O vento das boas maneiras
Trouxe a população de folhas.
Comigo, na mesma casa.
O aroma das aragens,
Álbuns de estribilhos,
Toda a família do mundo.
Os rios, escamas prata
dos peixes,
São os olhos do oceano,
Planisfério de cometas.
Em algum lugar das raças,
Esgotada a Humanidade,
Areia pura, sem plásticos.
Não precisa polimento
A superfície das águas,
Lustra-móveis do Além.
Os sorrisos das crianças
Alimentam cachoeiras
Que adormecem ladrões.
Trás as dunas as caravanas
Sentem saudade dos cães.
Oásis recitam salmos.

PSL X PT
Enquanto as eleições ao Governo do Estado caminham para uma vitória de Ratinho Junior já no primeiro turno, para presidente da República o que se
vê é algo surreal, se compararmos ao passado. Quem
poderia imaginar que um ultradireitista, polêmico, com
8 segundos no rádio e na tv, poderia estar prestes a
ir ao segundo turno, e mais, frente a um candidato de
esquerda que representa um ex-presidente preso, uma
'presidenta' cassada, e todo um legado de escândalo e
roubalheira. Claro que para 7 de Outubro faltam oito
dias, mas com o andar das coisas, PSL e PT farão
as cenas dos últimos capítulos. Poderia ser diferente?
Ainda pode, mas em um país de tantos contrastes e
surpresas, mais do que essas, é difícil de acreditar
que aconteça, mas também não colocaria minha mão
no fogo. Quem viver, verá!

LUIZ MARTINS DA SILVA

Os dois lados da política

Informe Publicitário

DE

Passos do

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

do Iapó

6 CANDIDATOS !
A uma semana das eleições,
o Página Um descobriu que não
são cinco os candidatos locais a
deputado. Existe um sexto nome,
é uma mulher, e disputa uma
cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. Trata-se de Jeniffer Veriana Henisch, do Partido
Renovador Trabalhista (PRTB).
Castrense nata, ela tem 29 anos
e é vendedora pracista.

SIM!!!

Cassia, aceita
na alegria,
na tristeza,
na saúde,
na riqueza e
na probreza,
ser Companheira
Leão???

4 MULHERES
Com mais esse nome, além
de aumentar o número de candidaturas pelo município, comparada a 2014 quando três
nomes disputaram a Assembleia
Legislativa do Paraná e apenas
um à Câmara Federal; nesse
pleito são quatro mulheres, o
que demonstra que 'elas' estão
ocupando todos os espaços.
E A SEGURANÇA?
Já para os cinco nomes que
concorrem a mais uma eleição Plauto Miró, Péricles de Mello,
Márcio Pauliki, Aliel Machado

Cássia, filha do CL Luiz
C. Kremer, é mais uma
mulher que vem fortalecer
a filosofia de um clube que
nasceu das reuniões de um
grupo de amigos que se reuniam nos Estados Unidos,
cuja finalidade era ajudar os
menos favorecidos da comunidade, um bem que se multiplica ao ser dividido, e veio
à Castro em 17 de junho de
1956.
Hoje, no desenho do
momento, o Lions é um

clube de serviço que já tem
uma história que pode ser
contada na vida da cidade
“Princesa” do Iapó.
O evento contou com a
presença do Lions Vila Velha
da cidade de Ponta Grossa.
A semana termina depois
de centralizar a homenagem
da nova companheira, aos
sócios do seu clube com um
jantar em sua residência.
Cássia, seja bem- vinda
aos trabalhos leonisticos do
“Leão” do Iapó.

e Sandro Alex -, a tentativa de
silenciar o presidenciável Jair Bolsonaro parece não ter chamado
a atenção deles, não o suficiente
para que viessem a contratar
seguranças nessa reta final.
NOVA ADESÃO
Na última semana, mais
seis candidatos que transitaram
pelo município, dois deles daqui,
assinaram o termo de compromisso com Castro. Se eleitos,
terão que se comprometer com a
pauta de reivindicações formuladas por nove entidades, ou achavam que viriam aqui, tirariam os
votos, e iriam embora.
O ABSURDO
Você sabe quanto o município pretende gastar com serviços
de infraestrutura para eventos e
festividades? A bagatela de R$
4.695.250,00. Parece que a realidade que o prefeito Moacyr Fadel
Junior vive não é a da maioria dos
brasileiros. Falta emprego, remédios e ai vai. E viva a gastança no
Palácio Iapó!

28/09 - Dia da Lei do Ventre Livre
29/09 - Dia do Anunciante / Dia do Petróleo
30/09 - Dia da Secretária / Dia da Navegação
Dia Mundial do Tradutor / Dia Nacional do Jornaleiro
01/10 - Dia de Santa Terezinha / Dia do Vendedor / Dia
Intern. da Terceira Idade / Dia Nacional do Vereador

* Paulo Dalla Nora
É consenso que estamos
vivendo um dos períodos de mais
intensa polarização política na história recente do Brasil e do mundo:
movimentos extremos ganham voz
e mobilizam seguidores em diversos países. A política como instrumento de busca e formação de um
ponto de equilíbrio, onde os diversos grupos sociais se sintam representados e não haja um sentimento
de derrota de alguns, parece ter
perdido força.
Assistimos o desentranhamento de um novo uso para a política: uma ferramenta para impor
um lado através da destruição das
ideias do oponente. Deixa-se de
ter adversários e passa-se a ter
inimigos.
Essa visão da política como
terreno de confronto parte do
pressuposto que é possível uma
vitória total, como se fosse possível
"aniquilar" o oponente e implanta
apenas um lado da agenda. A realidade é que não existe força política
no Brasil capaz de tal façanha e na
democracia as vitórias são sempre
parciais. Ainda bem que é assim.
Nesse contexto, um dos pontos de maior debate é o papel das
redes sociais, em seus vários formatos, no engajamento cívico e
político dos cidadãos. A primeira
questão que se coloca é a dúvida
quanto aos pesos dos aspectos
negativos e positivos que a nova
tecnologia impulsiona: em que
medida essas novas ferramentas
estão criando um distanciamento
e fricção entre os cidadãos e seus
representantes e a política, ao exigir um comportamento "purista" e
sem concessões dos mesmos.
A outra hipótese seria a proximidade que a tecnologia permite
emular gerar um fortalecimento
do exercício da cidadania e, gerar
dessa forma, uma aproximação

entre o cidadão e as instituições
que os representam. Essa aproximação pode permitir a melhor
compreensão da dimensão dos
desafios que precisam ser enfrentados e as escolhas associados a
eles.
Os que acreditam na política
como uma ferramenta de formação
de um "terreno do entendimento"
têm a responsabilidade e obrigação de trabalhar para que as tecnologias sejam um instrumento
que também aproxime e engaje o
cidadão com os seus representantes, que ajude no entendimento de
que compromissos e concessões
precisam ser firmados para que o
processo político avance objetivamente para impactar nossas vidas.
Não significa que iniciativas
que buscam influenciar e legitimamente pressionar para atender a
sua agenda não sejam importantes, mas precisamos cuidar para
que o espaço da tecnologia não
seja preenchido apenas com essa
narrativa de confrontamento, que
de certa forma impede o exercício
da busca dos consensos necessários ao mínimo funcionamento das
instituições. Se cairmos na tentação do uso da tecnologia apenas
como ferramenta de "marcação" de
posições estaremos matando esse
espaço da construção do consenso
e vamos regredir para a era das
pelejas tribais só que na velocidade
digital.
* Paulo Dalla Nora é cofundador do Poder do Voto, aplicativo que tem como objetivo
proporcionar ao eleitor brasileiro maior clareza da representação política e auxiliar na
construção do debate político
saudável e do acompanhamento voto a voto
dos parlamentares.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Sexta
28/09

Clima

Temperatura

Umidade

24 ºC
16 ºC

80%
84%

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

Sábado
29/09

24

ºC

15 ºC

88%
92%

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

Domingo
30/09

28 ºC
15 ºC

83%
89%

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

Segunda
01/10

30 ºC
16 ºC

79%
82%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 28/09/2018
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ATENTADO À VIDA DE BOLSONARO NÃO MUDOU A ROTINA DOS DEPUTADOS

Candidatos não se sentem ameaçados
Fotos: Divulgação

Campanha
chega à reta
final sem a
preocupação
com segurança
Sandro A. Carrilho
O caso do presidenciável
Jair Bolsonaro (PSL), esfaqueado na barriga na tarde de 6 de
setembro, numa quinta-feira,
durante evento de campanha,
em Juiz de Fora (MG), não
mudou em nada a rotina dos
cinco deputados dos Campos
Gerais, dois federais e três
estaduais.
Enquanto a nação acompanhava estarrecida a notícia
de que o desconhecido Adelio
Bispo de Oliveira era o autor da
facada em Bolsonaro, na região
do abdômen, o Página Um
procurou os deputados Sandro
Alex (PSD), Aliel Machado
(PSB), Plauto Miró Guimarães
Filho (DEM), Márcio Pauliki (Solidariedade) e Péricles
de Mello (PT), para saber se
o fato mudou a rotina deles
quanto a precauções de segurança. Para surpresa, todos

Sandro Alex Cruz
de Oliveira (PSD)

Aliel Machado (PSB)

Plauto Miró Guimarães
Filho (DEM)

Márcio Pauliki
(Solidariedade)

Péricles de Mello (PT)

foram unânimes ao afirmar que
nunca contrataram seguranças,
nem durante a campanha, e não
pretendem fazê-lo.
Segundo a assessoria de
Plauto Miró, “o candidato não
se utiliza de seguranças. Ele
afirma que nunca viu a necessidade desse tipo de aparato, pois
suas campanhas sempre foram
tranquilas. Nunca ocorreu um
evento que justificasse tal necessidade”. Já a assessoria de outro
deputado estadual, Péricles de
Mello, responde u em nota que
“um dos eixos centrais do meu
mandato é a cultura de paz.
Como homem público, nunca
usei segurança particular, e

nunca houve nenhum episódio
envolvendo algum tipo de agressão física. Não pretendo mudar
meu procedimento a esse respeito”. Para Márcio Pauliki,
que concorre à federal, ele se
limitou a responder que “nunca
tive segurança, e não vejo que
seja necessário. Também nunca
houve qualquer incidente”. A
reportagem do Página Um também ouviu o deputado federal
e candidato a reeleição Aliel
Machado que respondeu “não
precisei alterar nada de minha
segurança, que envolva a minha
pessoa. Em relação a incidentes,
no ponto de vista de agressão,
nunca aconteceu nada fora da

normalidade, e não há necessidade. De fato o momento é crítico da política, há um desgaste
muito grande desse sistema,
mas não há nenhum problema
nesse sentido. Não aconteceu
e espero que não aconteça. O
importante é destacar as minhas
origens, venho dos movimentos
sociais, sou morador de bairro
em Ponta Grossa, tenho uma
identidade muito forte com a
população e isso ajuda a facilitar
um pouco”. Para outro candidato que concorre à reeleição,
Sandro Alex (PSD), "não tenho
nenhuma segurança particular,
mas sim as pessoas da cidade que
me acompanham. Quando estou

em cada cidade, tem liderança
que me acompanha, nunca estou
sozinho, sempre com alguém
da comunidade. Nunca ocorreu incidentes, o que às vezes a
gente enfrenta são discordâncias
políticas. Por exemplo, os petistas tem uma certa dificuldade
com esta democracia, às vezes
a gente está em algum lugar e
eles querem colocar que o Lula
está preso como sendo culpa da
gente. Que a Dilma não deveria
ter sofrido processo de impeachment, por mais que exista o crime
de responsabilidade, mesmo não
sendo eu que atesto. Eles tem
uma conduta mais agressiva do
tipo verbal, mas físico eu nunca

tive”, finalizou Sandro Alex.

ELEIÇÕES 2018

RATINHO VENCERIA NO 1º TURNO

Beto Richa defende seu legado
A campanha eleitoral brasileira de 2018 é a mais peculiar
desde a redemocratização, há
30 anos. Fatos novos movem as
peças no xadrez eleitoral a cada
dia e é difícil antever o resultado
das urnas.
No Paraná, a corrida pelo
Senado Federal chama mais
a atenção. O ex-governador
Beto Richa tinha a eleição praticamente certa, mas sofreu um
revés a poucos dias do pleito.
Condenada por ministros do
Supremo Tribunal Federal (STF)
e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), pelo Conselho Nacional
do Ministério Público (CNMP)
e pela seção paranaense da
Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB-PR), a ação do Grupo de
Atuação Especial de Combate ao
Crime Organizado (Gaeco) do
Ministério Público do Estado do
Paraná (MPE-PR), que acabou
prendendo Richa quando ainda
iniciava investigações sobre possíveis fatos ocorridos nos anos
de 2012 e 2013, pode interferir
diretamente no resultado da disputa eleitoral.
Como fica a situação
da sua candidatura neste
momento?
Beto Richa – Eu mantenho a candidatura ao Senado.
Continuo me reunindo com as
pessoas, percorrendo as cidades paranaenses, apresentando
propostas e demonstrando os
resultados de mais de 7 anos de
gestão eficiente no governo do
Paraná. Coloquei o Estado numa
condição sem igual no País, com
caixa equilibrado, contas em dia
com fornecedores e servidores,
dinheiro para investir e obras
realizadas em todas as regiões.
Isso é inegável. Não se apaga.
Tenho uma história, um legado a
honrar. Tentaram me desmoralizar, me humilhar. Não deixaram
que eu me defendesse. Atacaram
minha família. Mas, a Justiça
vai provar a verdade e a minha
inocência. Tenho a consciência
em paz. Não quero privilégio
de nenhuma natureza. Só quero
as garantias legais a que todos
os brasileiros têm direito. Fui
vítima de um estado policial que
alguns querem implantar no País.
Órgãos de investigação se com-

Divulgação

“

Eu estou sob um
ataque raivoso.
Mas, vou continuar
a lutar pela
minha honra e
da minha família.

Beto Richa tinha a eleição nas
mãos, mas sofreu um revés
portam hoje como um verdadeiro
partido político, só que com um
poder de polícia que nem os
regimes autoritários davam ao
partido.
O que o senhor pretende
fazer e como espera reverter
esse quadro?
Beto Richa - Eu estou sob
um ataque raivoso. Mas, vou continuar a lutar pela minha honra e
da minha família. Vou lutar para
preservar a memória do meu pai,
o grande brasileiro que foi José
Richa. E lutar por um País mais
justo e mais decente. Fui preso
sem haver um inquérito, um
processo. Nunca fui chamado
para ser ouvido. Estou falando
da garantia legal a que todos
os brasileiros têm direito. Não
é apenas a minha liberdade que
está em jogo. É a de todos. A lei
precisa ser respeitada, porque
caso contrário torna-se um vício,
uma droga perigosa, moldada
pela truculência do aparato de
Estado.
Devem estar preocupados
com a possibilidade de eu me
eleger. Sei que eu tenho muito
pra mostrar, porque fiz muito
pelo Paraná. Os números estão
aí para comparar. Estados como
Rio de Janeiro, Rio Grande do
Sul, Minas Gerais, economias
muito maiores que o Paraná estão
quebrados, porque não fizeram a
lição de casa. O Paraná fez. Sou
muito grato aos paranaenses por
terem me dado o voto de confiança e a oportunidade de mostrar que é possível governar para

transformar a vida das pessoas.
Nunca decepcionei as pessoas
que confiam em mim e não será
agora.
O senhor fala de muitas
coisas que fez no governo.
Qual a sua principal realização no governo?
Beto Richa - Eu falo de realizações em todas as áreas da
administração pública, porque
trabalhamos muito e temos números superlativos e reconhecimento
em todas essas áreas. Encheria
páginas do jornal. Gosto muito
quando as pessoas me contam
como a vida delas melhorou por
conta de uma ação de governo.
Alguém que recebeu uma doação
de órgão, que recebeu o documento de regularização da casa
onde vive, ou que recebeu uma
casa nova; gente que conquistou
um emprego em uma empresa
que ajudamos a trazer para o
Paraná, ou que conseguiu começar um pequeno negócio com
financiamento do governo; gente
que teve problema de segurança
e foi atendida por uma viatura
policial. São coisas que envolvem
grandes números e, também,
tocam a vida das pessoas e me
comovem. E temos milhares dessas histórias para contar. Essa é
a principal realização. Governar
para as pessoas. Isso é o resultado real do que digo sobre a
transformação do Porto de Paranaguá; das milhares de viaturas
e armamentos que compramos
para as polícias; dos recursos
investimos para criar o serviço
aeromédico com helicópteros;
dos recursos que investimos para
melhorar o atendimento de saúde
nos hospitais públicos e filantró-

Quadro clínico
de Bolsonaro
O candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro,
teve a alta adiada depois que
foi identificada uma contaminação do cateter colocado em
seu braço. O médico que trata
o presidenciável no Hospital
Albert Einstein, Antônio Luiz
Macedo, disse ao Estado que
a bactéria encontrada foi um
“germe simples de pele, de fácil
tratamento”. Segundo ele, Bolsonaro está tomando antibióticos “por segurança”, mas deve
ter alta neste sábado (29).

Ratinho Junior chega a
44% e Cida com17%
Fotos: Divulgação

picos.
O senhor acredita que o
eleitor vai lembrar disso na
hora de votar?
Beto Richa - Eu confio e
tenho certeza que o eleitor tem
capacidade de avaliar e comparar o resultado do meu trabalho. Encontrei o Estado em
2011 com uma dívida de R$
4,5 bilhões. Contas de água, luz
e telefone atrasadas. Saneei as
finanças, realizei 22 mil obras
em todos os municípios e deixei
o Paraná com R$ 6,7 bilhões em
caixa. Então, eu sei que o eleitor
paranaense vai saber reconhecer
todo o trabalho que fizemos. Eu
tenho o que mostrar e minha
administração foi reconhecida
pela eficiência. A folha de pagamento dos servidores do Estado
passou de R$ 800 milhões para
R$ 1,7 bilhão mensais. Dobrou,
para uma inflação de 55%. O
salário médio dos professores
cresceu 146% desde 2011. Isso
não é valorizar o servidor?
Quem anda pelo interior, e eu
estive nos 399 municípios paranaenses, reconhece a melhoria
das estradas. Impulsionamos a
duplicação de 500 quilômetros
de rodovias e a manutenção de
12 mil quilômetros de estradas
estaduais.
E como está a relação com
seus antigos aliados?
Beto Richa - Esse é um
momento delicado. Muitas pessoas se afastam. Mas é nessas horas que você descobre
quem estava com você nos bons
momentos apenas por oportunismo. Felizmente, tenho muitos amigos e parceiros. Posso
percorrer o Estado e sou reconhecido pelas coisas boas que
fiz. Reduzimos a miséria em
57%, reduzimos a mortalidade
materna em 47%, reduzimos a
mortalidade infantil em 15%,
reduzimos o índice de homicídios
em 33%, a menor taxa em uma
década. Hoje, 36% das receitas
de impostos vão para o sistema
de ensino. Investimos muito em
infraestrutura. É obrigação de
um governante fazer direito. Mas
muitos não conseguiram entregar
nem uma parte do resultado que
meu governo produziu.

Ratinho Junior

Cida Borghetti

A RPCTV divulgou, na tarde
desta quinta-feira (27), a terceira pesquisa estimulada Ibope,
com as intenções de votos para
o governo do Paraná. O levantamento mostra que Ratinho Junior
cresceu e tem 44% dos votos,
dois pontos a mais do que na
consulta anterior. Cida Borguethi
(PP) aparece em segundo lugar
com 17% dos votos, seguida por
João Arruda (MDB), com 10%
e Professor Rosinha (PT), com
6%. Se a eleição fosse hoje e
considerando os votos válidos,
Ratinho Junior garantiria a vitória
em primeiro turno.
A pesquisa, encomendada
pela RPCTV, foi registrada no
TRE com o número PR-07128
/2018 e no TSE com o número
BR-03369/2018 , ouviu 1204
eleitores, com 16 anos ou mais,
de todas as regiões do estado
entre os dias 24 e 26 de setem-

bro. A margem de erro é de 3
pontos percentuais para mais ou
para menos. O nível de confiança
utilizado é de 95%. Isso quer
dizer que há uma probabilidade
de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral,
considerando a margem de erro.
O candidato Ogier Buchi
(PSL) teve o pedido de impugnação da divulgação da pesquisa
negado pela justiça. O desembargador Tito Campos de Paulo
autorizou a divulgação, com a
inclusão do seguinte esclarecimento: “A pesquisa está sendo
impugnada por representação
eleitoral em razão de alegadas
discrepâncias técnicas concernentes à estratificação do eleitorado”.
A pesquisa anterior, citada na
matéria, foi registrada no TRE com
o número 04985/2018 e no TSE
com o número BR-01988/2018.

CRESCIMENTO METEÓRICO

Oriovisto pode levar a
segunda vaga ao Senado
A pesquisa Ibope divulgada
nesta quinta-feira (27) mostrou
também a arrancada meteórica
do professor Oriovisto (Podemos)
na corrida pelo Senado Federal.
Ele saiu de três pontos percentuais para 15 e está tecnicamente
empatado em segundo lugar.
Com um discurso diferente dos
políticos profissionais, o fundador
do grupo Positivo é um fenômeno
que vai entrar para a história das
eleições no estado do Paraná.
Saiu praticamente do anonimato
político a passos largos para uma

viabilidade real de conquistar uma
das cadeiras ao Senado Federal.
Oriovisto aparece com 15%,
atrás de Roberto Requião com
39%, Beto Richa com 17%, e Flavio Arns com 16%.
Na pesquisa espontânea, Oriovisto já é o segundo colocado na
pesquisa Ibope, atrás apenas de
Roberto Requião.
A pesquisa, encomendada
pela RPCTV, foi registrada no
TRE com o número PR-07128
/2018 e no TSE com o número
BR-03369/2018.
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EM UMA SEMANA

Seis candidatos assinam compromisso
Intenção é
comprometer
os políticos
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Ao longo da semana a Associação Comercial e Empresarial
de Castro (Acecastro) recebeu,

ao todo, seis candidatos para
a apresentação e assinatura da
carta de intenções - documento
elaborado por nove entidades
da sociedade civil organizada
de Castro, onde políticos comprometem-se com a pauta de
reivindicações para o município. Conforme já noticiado pelo
Página Um, na segunda-feira
Osmar Serraglio (PP) e Sandro Alex (PSD), ambos can-

didatos à reeleição a federal,
passaram pela entidade para
assinar o termo.
Já na quarta-feira (26)
foi a vez de Luiz Hauly Filho
(PSDB), candidato a deputado
estadual, e de seu pai, Luiz Carlos Hauly (PSDB), candidato
à reeleição a federal. Concorrendo por Castro a deputado
estadual, o policil militar Nelson Machado da Silva (MDB)

esteve na Acecastro no dia 26 e
na quinta-feira (27) foi a vez da
castrense Monica Melo (PSL),
que também pleiteia vaga como
deputada estadual, a assinar o
documento.
Na segunda-feira (1), será
a vez do candidato a deputado estadual José Aparecido
(MDB), que deve comparecer
às 16 horas para deixar sua
rubrica no termo.

Divulgação

Luiz Hauly Filho e o seu pai Luiz Hauly assinam 'compromisso'

ENTREVISTA

Divulgação / Matheus de Lara

"Num primeiro momento,
ainda na segurança, iríamos
focar na tentativa da elevação da Companhia de Polícia
de Castro à Companhia
Independente".
Policial militar Nelson Machado
da Silva é candidato a deputado

ELEVAÇÃO DA 3ª COMPANHIA PARA 'COMPANHIA INDPENDENTE' É UMA DAS SUAS LUTAS

Policial quer ser deputado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Na semana passada a redação
do Página Um recebeu o policial
militar Nelson Machado da Silva,
candidato a deputado estadual no
Paraná, pelo MDB. Com a visita
do PM, o jornal continua a série
de entrevistas com os candidatos,
dessa vez um representante de
Castro, que concorre nas eleições de 7 de outubro. O objetivo
é entrevistar os seis candidatos
locais até na semana que antecede
as eleições. Confira um breve histórico do candidato e o resultado
do diálogo com o mesmo: Nelson Machado da Silva é natural
de Castro, onde vive atualmente
com maior parte de sua família, é
casado, e tem um filho. “Sempre
procurei estar em Castro, tenho
aqui minha residência e a maioria
de meus familiares também vivem
aqui”.
Desde o ano de 2002 é policial militar, acumulando experiências de atuação tanto em Curitiba,
como na cidade natal. “Quando
entrei para a polícia só havia vaga
em Curitiba, onde iniciei e trabalhei por oito anos e meio. Comecei no 12º Batalhão, que cuida da
área central de Curitiba, uma área
de difícil atuação. Certo tempo
depois fui para o 13º Batalhão,
que fica na periferia e é uma área
com bastante ocorrência de tráfico e roubo, foi uma atuação com
bastante êxito. Depois, trabalhei
por quatro anos e meio escalado
na casa de custódia de Curitiba,
mas apoiando também em trabalhos realizados nos presídios
da capital, em seguida, vim para
Castro, e aqui tive a oportunidade
de participar da operação que fez
a maior apreensão de craque até
agora registrada no município, em
2011, quando aprendemos nove
quilos de drogas e conseguimos
deter dois indivíduos”, descreveu
o candidato.
Na política Nelson iniciou
como candidato a vereador no
ano de 2012, mas, segundo ele,
sua aspiração começou ainda na
adolescência. “Nessa idade participei de grupos de jovens, onde
despontou a minha liderança, e no
colégio, estive a frente da comissão de formatura. Além disso,
sempre tive o desejo de participar mais da política, e de poder
solucionar alguns problemas da
nossa sociedade”, afirmou Nelson. Além da candidatura atual, a
deputado estadual, e da de 2012,
à Câmara Municipal de Castro,
Nelson também pleiteou vaga de
vereador, no ano de 2016, em

Divulgação / Matheus de Lara

“

Agora, falando em outras áreas, existem várias
demandas nas quais eu gostaria de atuar. Por
exemplo, na busca pelo respeito aos direitos
básicos de policiais, professores e outras partes do funcionalismo.

Nesses direitos entra ainda
a situação do ParanaPrevidência, trata-se nesse caso, de um
dinheiro que é pago somente
pelos funcionários, ou seja, é um
fundo específico do funcionalismo
do estado, e eu não entendo que o
governo possa usar esse dinheiro
como bem entende, correndo o
risco de amanhã ou depois não
termos mais acesso a esses valores. Ou quando o policial mais
precisar, que é na sua velhice,
não ter mais esse amparo. Assim,
eu sou favorável à revisão e a um
plano bem especifico para defender esse caixa.

Na política, Nelson Machado da Silva iniciou como
candidato a vereador no ano de 2012, mas, segundo
ele, sua aspiração começou ainda na adolescência
ambas as primeiras tentativas,
ficou como suplente.

Página Um – O que motivou sua candidatura a deputado estadual?
NS – Quero poder representar
o funcionalismo estadual, sobretudo, a Polícia Militar do Paraná.
Muitas das nossas necessidades
são por falta de representatividade, afinal, não podemos nos
sindicalizar, por exemplo, e nem
fazer greve. Este seria um primeiro motivo para eu querer me
eleger, sendo que a principal motivação, é claro, é o bem comum da
população como um todo.
Por outro lado, é pelo contato que temos diariamente com
o povo, com pessoas das mais
diversas classes financeiras. Isso
nos faz enxergar uma grande
necessidade de atuar para otimizarmos a utilização dos recursos públicos, para melhorar a
qualidade de vida da população,
na questão, principalmente, da
segurança pública, onde é preciso
investir muito mais.

P1 – Como tem sido seu
apoio em Castro e na região?
NS – Nosso celeiro realmente
é Castro, até mesmo pelo contato
diário que fazemos com a população, mas pelo fato de ter trabalhado por um bom tempo em
Curitiba, certamente terei votos lá
também, e, nas cidades atendidas
pela nossa companhia de polícia.
Dessa forma, eu estou bastante
confiante e acredito que vamos
dar boas respostas no próximo
dia sete.
P1- Além da segurança,
para quais outros aspectos
sociais o senhor pretende olhar
com prioridade, se eleito?
NS – Num primeiro momento,
ainda na segurança, iríamos focar
na tentativa da elevação da Companhia de Polícia de Castro à
Companhia Independente, e isso
é algo que não é difícil e nem
caro para sair do papel, depende
basicamente da assinatura do
governador. Com essa ação poderíamos triplicar o efetivo local,
além disso, o Batalhão de Ponta

Grossa ganharia uma folga, porque hoje muitos policiais de lá
precisam se deslocar para prestar
serviço em Castro e nas cidades
que a nossa companhia atende.
Essa questão da segurança é
urgente, a população não aguenta
mais chegar no banco para ser
atendida pela manhã e dar de
cara com bandidos fortemente
armados, como ocorreu recentemente em Carambeí, por isso,
precisamos muito dar atenção a
essa questão e, imediatamente
melhorar o efetivo.
Agora, falando em outras
áreas, existem várias demandas
nas quais eu gostaria de atuar.
Por exemplo, na busca pelo respeito aos direitos básicos de policiais, professores e outras partes
do funcionalismo. Um exemplo
muito básico da falta de respeito
aos nossos direitos é a nossa
data-base. Vejamos, o salário
mínimo tem um aumento todo
ano, e o salário dos policiais há
três anos não tem essa reposição,
e com isso ocorre uma defasagem
do salário.

P1 – Suas propostas abrangem busca de recursos para a
educação e saúde públicas do
município?
NS – Sim. Para a educação,
primeiramente, dar atenção à
questão dos direitos dos profissionais. Porque acontece muito,
por exemplo, de abrir Processos
Seletivos Simplificados (PSS), e
não abrir concursos, e isso desestimula muito o professor. Isso precisa ser revisto, precisamos abrir
mais concursos e isso já não pode
esperar. Além disso, a educação
como um todo é uma questão
muito relevante, o ensino médio,
por exemplo, ele tem fundamental importância na formação dos
cidadãos, a sala de aula é um
laboratório, assim há uma grande
necessidade de investimentos e
de atenção.
Já para a área da saúde, eu
pretendo lutar para trazer a Castro mais um hospital grande, ou a
ampliação do que já existe, para
o atendimento de toda população,
mas também com pelo menos uma
ala especializada no atendimento
aos pacientes diagnosticados com
câncer. Isso também diminuiria o
deslocamento de pacientes para
outras cidades para se tratarem. Já temos um hospital com
grande potencial de atendimento
aqui, mas que nem sempre está
em pleno funcionamento, e isso
não é só de competência do prefeito, depende também, e muito,
do estado. Dessa forma, também
quero trabalhar na cobrança e

busca de mais apoio e parcerias
que possam beneficiar a saúde de
nossa cidade.
P1 – E voltando-se para a
realidade econômica de Castro, com que ações o senhor
pretende contribuir, se for
eleito deputado estadual?
NS – Comecemos falando das
estradas, um item que precisa de
mais conservação e investimentos
para contribuir com o crescimento
econômico da cidade e região.
Nossas vias são um ponto importante para a produção e escoamento e impactam bastante no
agronegócio, uma atividade que já
está sendo bem administrada na
nossa cidade, e que tem enorme
relevância para a economia local,
porém, que muitas vezes é prejudicada por falta de investimentos
e de infraestrutura.
P1 – O senhor participou
recentemente de uma sabatina na qual afirmou ser favorável a revisão do aumento do
ICMS e IPVA. Como enxerga
essa questão?
NS - Na verdade eu sou a
favor da redução de impostos,
porque com taxas elevadas de
desemprego, como a que temos
no presente, o aumento de impostos tende a aumentar também o
número de desempregados, porque sobrecarrega o empregador,
por isso a necessidade de revermos isso.
P1 – Ao afirmar ser contrário à cobrança do pedágio
no estado, o senhor traz propostas que possam mudar ou
solucionar essa demanda?
NS – Eu entendo o pedágio
como manutenção das vias, no
entanto, isso acaba fazendo com
que o contribuinte pague duas
vezes, porque já existem impostos que são destinados para isso.
Nesse sentido, o que pode ser
feito é um estudo mais aprofundado, para a criação, de repente,
de um pedágio mínimo, e em
alguns casos, até mesmo da isenção da cobrança para uma parcela
maior da sociedade.
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CAMPANHA ELEITORAL EM CASTRO

Propaganda se concentra no centro
Divulgação / Renato de Oliveira

Regras para
a campanha
eleitoral estão
mais rígidas
neste ano
Da Redação
Faltam oito dias para o primeiro turno das eleições 2018,
e, bem diferente de campanhas
de anos anteriores, a propaganda eleitoral nas ruas de Castro está se concentrando, em
sua maioria, em alguns poucos
pontos da região central. Já nos
bairros, a presença das chamadas ‘formiguinhas’ é reduzida.
Isso tudo se deve às regras
eleitorais que estão mais rígidas, a propaganda nas ruas só
pode ser feita através de bandeiras de partidos e candidatos, e por meio da distribuição
de material publicitário. Estão
proibidos cavaletes, bonecos, e ainda, a colocação de
outdoors, assim como a circulação de carros de som. Os
chamados trios-elétricos só
podem sair ás ruas durante
a realização de carreatas.
Semáforos são os locais preferidos pelos coordenadores

Poucas bandeiras e 'formiguinhas' a uma semana das eleições

de campanhas para espalhar
as ‘formiguinhas’, e com isso,
ganhar a atenção dos eleitores.
Se as regras eleitoras
estão mais rígidas, os próprios candidatos também
estão economizando nas
campanhas, evitando gastos
excessivos. Ganha com isso, a

própria população que se vê
livre de enxurradas de papeis
de campanha, espalhados pela
cidade.
E, de maneira geral, as
regras para as campanhas
eleitorais em 2018 impedem
a veiculação de propagandas
em bens públicos e bens de

uso comum (lojas e cinemas,
por exemplo). Por conta disto,
é proibido pendurar placas e
faixas em locais como postes,
semáforos, pontos de ônibus,
viadutos e passarelas.
Os órgãos competentes
para acionar a Justiça Eleitoral
são o Ministério Público e os
partidos políticos, mas qualquer cidadão pode denunciar
propagandas eleitorais irregulares. As punições para quem
descumprir as regras vão
desde multas até a cassação
do registro da candidatura.
A expectativa é de que o
volume de propaganda eleitoral aumente nos últimos dias
que antecedem as eleições, do
dia 7 de outubro (data para a
votação em primeiro turno).
Oportunidade
A propaganda de rua serve
também como um serviço extra
e a oportunidade de um trabalho temporário. Este é o caso
de Suelem de Lima Klempovus, que está há pelo menos
dois anos desempregada. "É
uma oportunidade para faturarmos uma grana extra",
confirmou para a reportagem
do Página Um. O último trabalho de Suelem, de 26 anos,
era como diarista.

Dimensões: 4,6cm x 7cm

CNPJ contratante: 31.234.532/0001-17
Valor pago: R$ 210,00
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Castro já tem sua 'Garota do Comércio'
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Depois de assistirem a um glamoroso desfile, os jurados escolheram Antonielly Bachmann como
a Garota do Comércio 2018. O
concurso, neste ano em sua oitava
edição, contava com 18 candidatas, que desfilaram no sábado
(22), no palco do Teatro Bento
Mossurunga. Na mesma noite também foram eleitas Gabriela Westphal, como Primeira, e Bianca de
Fátima Lima, como Segunda Princesa do Comércio 2018.
Nesta edição do concurso, a
organização também trouxe novamente a seleção da ‘Miss Face’.
Trata-se da escolha de uma candidata que também foi coroada,

assim como as vencedoras, no dia
em que desfilaram, por ter recebido
o maior número de curtidas, por
meio da rede social Facebook. “É
como se fosse uma miss simpatia.
Nós fizemos isso na primeira edição, e decidimos trazer novamente
agora”, conta Cleverson Bueno,
organizador do evento. A miss face
de 2018 foi Bruna Prado.
Durante o evento também foi
homenageada a comunidade árabe
de Castro, por meio da apresentação de danças típicas, feita por um
grupo folclórico árabe de Ponta
Grossa, além disso, o público presente também teve a oportunidade
de conhecer mais sobre a história
dessa cultura local. “Nos apoiou
bastante nessa parte o senhor
Imad Safaoui, que é descendente

de árabe e já vive e trabalha há
muitos anos em Castro”, descreve
Bueno.

Comunidade
Árabe de Castro foi
a homenageada
Boa ação
Neste ano, como de costume,
a organização do evento arrecadou alimentos não perecíveis para
doação. A instituição escolhida
para ser beneficiada com os mais
de 200 quilos de alimentos arrecadados foi a Casa da Criança e
do Adolescente Padre Marcelo
Quilici.

HAPPY HOUR

Castro terá desfile de
moda neste sábado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM

muito importantes para que
ocorra o desfile”, finalizou.

Neste sábado (29) a Câmara
da Mulher Empreendedora de
Castro e o Sistema Fecomércio, com o apoio do Sindicato
do Comércio Varejista de Castro (Sindicastro), realizarão a
segunda edição do Happy Hour
Mulheres
Empreendedoras.
Trata-se do tradicional desfile de
moda, que reúne e apresenta ao
público os principais lançamentos da estação das lojas participantes. O evento, que já teve em
anos anteriores a Rua Dr Jorge
da Silva como palco, neste ano
será realizado no Salão do Filetto
Eventos.
Marcado para iniciar às
15h30, o happy hour começa
com um café, e em seguida
acontecem os desfiles, que nesta
edição contam com cerca de 40
modelos, entre mulheres, homens
e crianças. O público presente
terá a oportunidade de ver em
primeira mão as roupas, calçados
e acessórios, que fazem parte da
coleção primavera-verão e que
serão comercializados nos 12
estabelecimentos participantes.
“A ideia é, além de promovermos
mais integração e um momento
de encontro e lazer entre os
comerciantes da cidade, também
divulguemos os lançamentos da
estação, para despertar o interesse dos clientes, que depois
do desfile poderão visitar as
lojas, provarem e adquirirem os
produtos”, destaca Jocimara de
Oliveira Van Mierlo, presidente
reeleita da Câmara da Mulher
Empreendedora de Castro.
Durante a entrevista, Jocimara
também destacou a importância
dos parceiros e patrocinadores
do evento, e agradeceu a participação de todos. “O evento
só é realizado anualmente, na
verdade, garças ao emprenho e
envolvimento de cada parceiro
e cada patrocinador, todos são

Expositores
Neste ano o evento irá contar
com cinco stands de empresas
prestadoras de serviço ou que
comercializam produtos diversos na cidade. Estarão presentes a Natura, por meio de suas
líderes de negócio da região, a
Tupperware, a Prime Café Gourmet, a Supera e Acesso Saúde.
Além de fazer divulgação de cada
estabelecimento, os espaços
também servirão para disponibilizar os produtos para comercialização no local.
Arrecadação
Todos os recursos arrecadados por meio do evento serão
destinados à Rede Feminina
de Combate ao Câncer, e para
ajudar no custeio da cirurgia
do pequeno castrense Vinicius
Gustavo, popularmente conhecido como Vini pipoquinha. A
família de Vini vem levantando
recursos para pagar seus tratamentos, e uma cirurgia que está
marcada para acontecer no dia 5
de outubro. Ele tem dois anos e
foi diagnosticado com Síndrome
de Michels, Paralisia Cerebral
e Microcefalia, de acordo com
informações disponíveis em uma
rede social, feita para a campanha de arrecadação.
Ilustração

(42)
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Regularização de Imóveis
Retiﬁcação Desmembramento Uniﬁcação Usucapião

Georreferenciamento Rural
Certiﬁcação no Sigef (INCRA)

Levantamentos Topográﬁcos
Projetos de Engenharia
Locação de Obras
Regularize já
o seu Imóvel
Rural e Urbano

Topgan.topograﬁaeAgrimensura@gmail.com
Facebook.com/TopGanTopograﬁaeAgrimensura

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148
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VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (12) 9
9101-1022.
VENDO
TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS
EM PONTA GROSSA
Alugo no centro de Ponta Grossa,
uma quadra do antigo supermercado Big, duas do Paraguaizinho e
Palladium, casa de fundos contendo
2 quartos, sala, cozinha e banheiro.
Valor de R$ 600, (já incluso água)
mais luz. Sem garagem. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

A forma mais barata de fazer negócio!

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

6(1$&3$5$1É&2175$7$
,16758725'(('8&$d®2
352),66,21$/ É5($'(6$Ô'(
9DJDQSDUD&$6752

3UpUHTXLVLWRV(QVLQR6XSHULRUFRQFOXtGRHP
(QIHUPDJHP([SHULrQFLDQDiUHDFRP
DVVLVWrQFLDGHHQIHUPDJHPHPLQVWLWXLomRGH
VD~GH+DELOLGDGHGRFHQWH

$FHVVHZZZSUVHQDFEUWUDEDOKHBFRQRVFR
FDGDVWUHVHXFXUUtFXORYHULÀTXHRV
SUpUHTXLVLWRVHFDQGLGDWHVHDWp

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.
DIARISTA ZELI
Residencias / Empresas. Limpezas faxina em geral, conservação e
organização. Telefone (42) 9 99568082.

VENDE-SE SPIN
2013, branca, completa. Valor: R$
35.000,00. Telefone: (42) 9 99386091.
VENDE-SE MOTO
MUK 200 CUSTON 2009
Valor R$ 5.000,00. Telefone: (42) 9
9938-6091.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148
Áries: A Lua realça o seu
poder de comunicação e você
saberá direitinho o que dizer
para convencer as pessoas do
que quiser.

Libra: A Lua desperta o
desejo de viver novas experiências. Pode iniciar um curso
que vai fazer diferença para sua
carreira.

Touro: O céu anuncia uma

Escorpião: Os astros darão

fase muito lucrativa para você.
Se quer aumentar seus ganhos,
a ordem é trabalhar.

coragem para fazer todas as
mudanças que deseja em sua
vida.

Gêmeos: A Lua indica um
dia animado e cheio de novidades, do jeitinho que você gosta.
Seu alto-astral vai contagiar as
pessoas.

Sagitário: Aposte na cooperação com os colegas para
vencer as tarefas. Terá sorte em
todo tipo de acordo ou parceria
que fizer hoje.

Câncer: Falar menos e ouvir
mais é a dica dos astros. Uma
postura discreta no trabalho vai
facilitar as coisas para você.

Capricórnio: Encare as obrigações logo cedo para ter mais
tempo depois para cuidar de
você e de seus interesses.

Leão: Junte-se aos colegas
e trabalhe em equipe. Além do
serviço render mais, isso também dará mais ânimo para você
cumprir suas metas.

Aquário: No trabalho, use a
criatividade para agilizar as tarefas e conseguir o que quer. Vai
contagiar a todos com seu entusiasmo.

Virgem: O céu estimula a sua
busca pelo sucesso. Quem trabalha vai mostrar seus talentos e
conquistar o seu lugar ao sol.

Peixes: A Lua deixa seu signo
ainda mais amoroso e apegado à
família. No trabalho, use sua experiência para agilizar as tarefas.

RESUMO DE NOVELAS
O TEMPO NÃO PARA
Sábado (29/09)
Marocas aceita a proposta de Samuca. Cesária
fica surpresa quando se dá
conta de que Marino está
vivo. Amadeu pergunta a
Monalisa se ela aceita ter
um filho com ele por meio
de inseminação artificial.
Carmen comunica a Samuca
que Emílio foi eleito presidente da SamVita. Emílio
mantém o afastamento de
Betina da empresa. Agustina
diz a Dom Sabino que não
confia em Amadeu e Mariacarla. Betina tenta convencer Samuca e Marocas a se
aliarem à ela. Samuca diz a
Betina que a decisão será
de Marocas. Waleska avisa
a Coronela que o julgamento
foi marcado. Emílio se
sente pressionado quando
Samuca, Marocas, Carmen
e Betina exigem a marca
da Miudeza e as patentes
criadas pela filha de Dom
Sabino.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL
Votações Christiane
Curso prático de artes,
Status (?): Keanu (?): o Neo da
www.coquetel.com.br
© Revistas
COQUETEL
de rápida duração
estado atu- série "Matrix" (Cin.)
Pronome (?), atriz

Dar algo
em retribuição
Dar
algo
em
retriGraceja
buição
Graceja

Sílvio Romero, poetaSílvio
e crítico
Roliterário
mero,
poeta e crítico Madeira
literário
muito
escura
e
Madeira
resistente
muito
escura e
resistente

Maior
cidade da
Noruega
Maior
Três
vezes
cidade
da
Noruega
Três vezes

"Não há
bônus sem
(?)"
(dito)
"Não
há
bônus sem
(?)" (dito)

(?) Lobo,
cantor e
compositor
(?) Lobo,
carioca
cantor e
Espírito compositor
Santo
carioca
(sigla)
Espírito
Percorrem
Santo
(sigla)
Percorrem

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

Narcóticos
Anônimos
(sigla)
Narcóticos

Vermelho,
em inglês

Vermelho,
em inglês

Anônimos
(sigla)
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Solução
Solução

O
R U
F
T I QU E N E R V O S
NU S A
AR V O LS
SN SS ÃA
A I OL
AS NSU Ã
D OI RO
OA NSU L
RD OO R
AO S EL
DR AO D
OA N UE
D DA D
BO AN NU
O MD A
B A N
O M A

RT
LO
OR
NL
IO
N
OI
B
SO
EB
SS
SE
OS
RS
O
R
T
O

BANCO

Tarsila do
Amaral,
pintorado
Tarsila
brasileira
Amaral,
O pH igual pintora
a 7 (Quím.) brasileira
Que
desO pHé igual
aprezível
7 (Quím.)
A condição
Que é desda pedra
prezível
no
Apainite
condição
mundo
da
pedra
Sociedade painite no
com fins
mundo
específicos
Sociedade
Fazer
com voar
fins
específicos
Fazer voar

Rocha
Lima,
gramático
Rocha
brasileiro
Lima,
gramático O espírito
brasileiro que causa
transtorO espírito
nos
que (Rel.)
causa
transtornos (Rel.)

R E O
C F O M P ER
RT II Q U IE N VE
T RE A CN SO GM RP EE
R
I RT I A RI E SV
T OR ARN LS AG SR E
O RI T I EA NR TE AS
IO MR L TA AS
O OR I NE EN UT TA
F RI IM A T RA R
AO N N EE NUT IT
E FNR FI AA S RE A R
CA AN L E NS T RI
E EN MF AA SS E E
SC EA RL R AS DR
E M A S
E
S E R R A D

Substância
do gesso
Aves
Substância
também
do
gesso
chamadas
Aves
detambém
nhandu
chamadas
Cadeia
de
aonhandu
longo
do
litoral
Cadeia
sudeste
ao
longo
e sul
do
doBrasil
litoral
sudeste
e
sul
do
BANCO
Brasil

Átomo
com carga
elétrica
Átomo
Venerado
com
carga
elétrica
Pássaro
preto que Venerado
cata
insePássaro
tos
do que
boi
preto
cata insetos do boi

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

Irineu
Marinho,
jornalista
Irineu
fluminense
Marinho,
Ajornalista
vogal do
fluminense
vocativo
A vogal(?):
do
Frente
avocativo
massa
polar que
Frente
(?):
sea desloca
massa
epolar
empurra
que
a tropical
se
desloca
e Função
empurra
adas
tropical
maiúsculas
Função
num
tuíte
das maiúsculas
num tuíte

Deus da
guerra
Produtor
Deus da
de
urina
guerra
Produtor
de urina

Diz-se do
corpo feminino,
Diz-sepor
do
sua
forma
corpo
feminino, por
sua forma

2/it. 3/quo — red. 4/ares — oslo — sale. 6/infame — reeves. 8/obsessor.

Ato como
o pecado
Post-(?),
Ato
como
oadesivo
pecado
Margens
Post-(?),
adesivo
Professor
Margens
do mestrando
Professor
do mestrando

Locais
apreciados
por
gasLocais
trônomos
apreciados
por gastrônomos

Venda, em
inglês
Venda, em
inglês

ESPELHO DA VIDA
Sábado (29/09)
Margot pede que Vicente
lhe envie um sinal e pergunta sobre Pedro. Isabel
envia flores para Cris no
hospital, e Alain se enfurece. Américo ameaça Ana e
afirma que encontrará Cris.
Lenita reclama da pensão
que Marcelo paga para Pat.
Pat tenta convencer Alain
de que sabe atuar. Alain se

Votações CabeleireiChristiane
substituído
(?),
atriz
(pop.)
por
"vocês" ro
Pronome
substituído Cabeleireipor "vocês" ro (pop.)

al
das coi(?): o Neo
O brasileiro
queda
Status
(?): Keanu
sas (lat.)
fora do Brasil
série "Matrix"
(Cin.)
estado
atu- mora
al das coiO brasileiro que
sas (lat.) mora fora do Brasil

Curso
prático
Região
comodea artes,
ilha
dede
rápida
duração
Guadalupe
Região
como
a
ilha
Contração
de Guadalupe
muscular
típica
do
Contração
estressado
muscular
típica do
estressado
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interessa pela história de
Júlia. Cris tem alta do hospital e garante a Margot
que descobrirá tudo sobre
a tragédia de Júlia. Américo
descobre o telefone de Cris.
Ana se preocupa com Cris
por conta de Américo.
SEGUNDO SOL
Sábado (29/09)
Laureta explica suas
desconfianças sobre Galdino e Luzia para Karola,
que volta a ficar ao lado
dela. Ícaro insiste em largar
tudo para viver com Rosa,
mas a menina deixa sozinha
a casa de Laureta. O médico
confirma o diagnóstico de
Rochelle, e a família se une
para apoiar a menina. Nice
comemora seu sucesso com
Maura. Beto pede ajuda
a Ionan para investigar o
paradeiro de seu bebê com
Luzia. Laureta e Karola
armam para desmascarar
Galdino e Luzia. Karola
implora o perdão de Valentim. Agenor agride Nice e
Cacau, e é escorraçado do
restaurante. Laureta contrata Jennifer para fingir que
é Emily, a suposta filha de
Luzia e Beto. Galdino alerta
Luzia sobre a existência de
Emily, e Groa desconfia.
Laureta avisa a Viana sobre
o paradeiro de Luzia. Ionan
conta a Beto sobre a possível prisão de Luzia. Na
rodoviária, Luzia vê quando
Emily chega.

SÁBADO, 29 DE SETEMBRO A 1º DE OUTUBRO DE 2018
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EM PROTESTO AOS PMS QUE ABUSAM DO PODER E NÃO HONRAM A FARDA QUE VESTEM
OPERAÇÃO 'MIDAS'

Desmantelada quadrilha na região
Divulgação

Ação integrada
combateu
crimes de
roubos e
latrocínio
Da Redação
Na quinta-feira (27), dois
rapazes com idade de 27 e 29
anos, foram presos pela Polícia
Civil de Ponta Grossa, suspeitos
de crimes em Palmeira e Piraí do
Sul e ainda de integrarem uma
quadrilha de assaltantes de roubo
de cargas na região. Outros dois
suspeitos também foram detidos
na operação batizada de 'Midas'.
De acordo com o boletim
policial, os dois primeiros presos são suspeitos de terem
participado no roubo de uma
carga de óleo diesel no dia 12
de setembro, em Ponta Grossa.
Nesta ação, um motorista que
teria sido tomado como refém,

Quatro presos em duas operações da polícia

auxiliou nas investigações e acabou reconhecendo a dupla.
“Eles são suspeitos de terem
feito o veículo da vítima parar na
estrada, nas proximidades do
Parque Vila Velha e mantiveram
a vítima em cativeiro durante
muitas horas, enquanto a carga

foi subtraída, e o veículo acabou
abandonado em uma cidade
vizinha”, comentou o delegado
Maurício Souza da Luz, da Furtos e Roubos, de Ponta Grossa.
Os outros dois presos são
suspeitos de praticar assaltos
a lojas na região, um deles em

NO JARDIM PRIMAVERA

Em ação coordenada pelo
delegado Lucas Mariano Mendes, da 43ª DRP de Castro, em
conjunto com a Polícia Civile
Guardas Municipais, um dos
envolvidos na morte de Cristiano Pilat Gomes, em agosto no
Jardim Primavera, foi preso na
quinta-feira (28).
De acordo com o boletim
policial, duas pessoas foram identificadas como suspeitas e eram
procuradas pela Justiça, com
mandados de busca e apreensão.
Depois de algumas diligências,
D.C.L, de 19 anos, foi localizado, interrogado e se encontra
agora à disposição da Justiça.
Já um outro comparsa, W.B.D,

Operação 'Midas'
A ação integrada operação
'Midas', teve início na a quartafeira (26) e seguiu até quinta-

VIÚVA DE 'CHICO BALA'

Preso suspeito de
homícidio em Castro
Da Redação

agosto. Na ação, clientes e funcionários foram rendidos e ameaçados com armas.

feira (27), organizada pelo
Conselho Nacional dos Chefes
de Polícia (CONCPC) em parceria com o Ministério da Segurança Pública. 10.249 policiais
civis de todas as regiões do Brasil participaram das ações, que
visam combater os crimes de
roubo e latrocínio.
Ao longo dos dois dias em
que ocorreu a Operação Midas,
2.494 pessoas foram presas e
164 adolescentes foram apreendidos, totalizando 2.743 pessoas presas/apreendidas. Com
relação aos adolescentes apreendidos, 70 apreensões foram
durante cumprimento de mandado por roubo, 20 apreensões
por cumprimento de mandado
referente a latrocínio, 74 apreensões por mandado relativo a
outros crimes e 85 apreensões
em flagrante. 160 armas de
fogo foram apreendidas, 103
veículos recuperados, além
de apreensão de drogas como
maconha, cocaína, crack, LSD
e ecstasy.

Justiça condena mulher a 16 anos

de 22 anos, não foi encontrado
e continua foragido. " Os crimes
contra a vida são prioridade para
a Polícia Civil. Portando, tomaremos outras medidas para que o
foragido seja encontrado, preso
e entregue à Justiça e, desde
ja, agradeço a colaboração da
Guarda Municipal", afirmou o
delegado em rede de Facebook".
O crime
Cristiano Pilat Gomes, de 36
anos, que tinha residência na vila
Farias, mas que frequentemente
era visto perambulando pelas
ruas, foi morto por vários golpes
de faca na região do abdômen,
quando transitava pelo bairro Jardim Primavera. Ele morreu antes
mesmo do atendimento médico.

Da Redação
Carambeí - Dezesseis anos
e quatro meses de prisão em
regime fechado, foi a condenação
recebida por Gisele de Fátima
Kordel, mulher de um agropecuarista de Carambeí, conhecido
como 'Chico Bala', assassinado
em fevereiro de 2015. A viúva
era apontada como suspeita
no envolvimento na morte do

Série de roubos leva
rapaz para Delegacia

motivações do crime, seria a
possibilidade dos autores receberem um seguro de vida do
qual a Gisele, esposa da vítima,
seria beneficiária.
Uma outra hipótese, também financeira consistiu no fato
da viúva, junto com Cleberson
poder usufruir da administração de todos os bens do casal,
patrimônio considerado bastante
substancial.

NO 'BAR DO DI'

Detida por prática de jogos de azar
Da Redação
Por envolvimento com jogos
de azar, mulher de 46 anos acabou detida em Castro. A prisão
foi registrada na tarde de terçafeira (25), no Jardim Araucária.
Uma viatura da polícia militar deslocou-se até a rua Rosana

EM CARAMBEÍ

marido. A setença saiu na quintafeira (27), em audiência no Tribunal do Júri de Curitiba.
Em junho, o Ministério
Público já havia condenado Cleberson Bruno Galvão, conhecido
como 'Bruno', a 14 anos de prisão. Bruno teria agido a mando
de Gisele Kordel e matado
Álvaro Adriano Viersman, com
três disparos de arma de fogo.
Segundo o MP, uma das

Cardoso Amato, após receber
denuncia anônima de que no 'Bar
do Di', estaria acontecendo a prática de jogos de azar. No local
indicado, os policiais encontraram duas máquinas caça-níquel,
que estavam no interior do estabelecimento.
Assim que o proprietário do

bar percebeu a chegada dos policiais, tratou de abandonar o local.
Em função desse fato, a mulher
do dono do bar acabou detida e
encaminhada para a delegacia de
polícia civil, para a lavratura de
Termo Circunstanciado.
Duas máquinas caça-níqueis
também foram apreendidas.

EM JAGUARIAÍVA

Divulgação

Engavetamento envolve caminhões
Da Redação
Jaguariaíva - Na quartafeira (26), um engavetamento
na rodovia PR-092, em Jaguariaíva, envolveu três caminhões

e deixou duas pessoas com ferimentos.
Policiais rodoviários atenderam a colisão na altura do quilômetro 198, onde foi registrado
um engavetamento entre três

veículos. Duas pessoas que estavam nos caminhões sinistrados,
tiveram ferimentos considerados
leves e foram encaminhadas por
socorristas, para atendimento
hospitalar.

Rapaz tinha prisão preventiva decretada, disse a Civil
Da Redação
Carambeí - Depois de assaltar os próprios companheiros de
time e levar parte de seus pertences, um jovem de 19 anos foi
preso em Carambeí, na quartafeira (26). O rapaz é suspeito
ainda de ter participado de pelo
menos oito roubos.
De acordo com a polícia civil, o
suspeito já tinha prisão preventiva
decretada, além seis mandados
de busca e apreensão. A suspeita
é de que o rapaz seja autor de um

roubo praticado a um supermercado de Carambeí, no dia 17 de
agosto, onde teria rendido funcionários e clientes, e chegando
inclusive a disparar tiros no local.
Na ação, o suspeito levou cerca de
R$1mil. Para fugir do local, roubou um carro que pertence a um
dos donos do estabelecimento,
mas acabou se envolvendo em um
acidente e abandonou o veículo.
Contra ele, ainda pesam roubos
a uma revendendora de gás, uma
farmácia e outras três residências,
em Carambeí.

EM CARAMBEÍ

Polícia deflagra operação Duas Rodas
Da Redação
Carambeí - Na quarta-feira
(26), uma grande operação policial denominada de 'Duas Rodas',
foi deflagrada em Carambeí em
cumprimento a mandados de
busca e apreensão, e um mandado de prisão preventiva.
A ação envolveu quatro bair-

ros - AFCB, El Dourado, Novo
Horizonte, Bela Vista, e resultou
na prisão de J.W.G, de 18 anos,
reconhecido como participante
de oito roubos na cidade. Os
policiais recuperaram ainda uma
motocicleta, produtos de beleza
que foram reconhecidos pelas
vítimas. A motocicleta apreendida tinha indícios de ter o chassi

adulterado.
Na operação participaram
policiais civis de Carambeí, do
2º Distrito Policial de Ponta
Grossa, 3ª Cia de Castro e peritos do Instituto de Criminalística
de Ponta Grossa. Toda a operação foi coordenada pelo delegado
de Carambeí, Marcus Vinicius
Sebastião.

NO JARDIM PANDORF

Preso por
violação de
domicílio
e ameaça

Da Redação
J.P.L, de 43 anos, foi preso
na quarta-feira (26) em função
de um mandado pelos crimes de
violação de domicílio e ameaça,
em Castro.
O caso foi registrado no
bairro Jardim Pandorf, onde
policiais civis acabaram descobrindo o paradeiro do suspeito.
Detido, o rapaz acabou sendo
encaminhado para delegacia
de polícia civil, onde passará
a responder a Justiça por seus
crimes.

ACIDENTE FORJADO

Motorista é
assaltado na
rodovia PR-151
Da Redação
Sengés - Uma colisão do
tipo traseira, foi a forma que
assaltantes utilizaram para roubar um carro de luxo que trafegava pela rodovia PR-151, em
Sengés, na tarde de quinta-feira
(27).
De acordo com relatos de um
condutor de uma Mitsubischi I/
MMC ASX, placas EVN-0654,
que seguia pela rodovia sentido
Avaré/SP, com destino a Curitiba, próximo a Sengés, a batida
teria sido forjada por ocupantes
de veículo Volskvagem Gol que
o estaria seguindo pela rodovia.
A vítima relatou para a polícia, que o veículo Gol bateu
em uma traseira da Mitsubishi,
obrigando o motorista a descer.
Quando a vítima deixou o carro,
foi rendida por um homem que
estava com arma de fogo e
anunciou o assalto.
Um outro bandido tomou o
celular da vítima e jogou o aparelho em um matagal. Os ladrões
fugiram com o carro e a vítima
só conseguiu pedir ajuda horas
depois. O caso, agora, segue em
investigação policial.

EM PONTA GROSSA

Mulher é
presa no
Fórum Eleitoral
Da Redação
Ponta Grossa - Faltando
dez dias para as eleições, uma
mulher foi detida em Ponta
Grossa, ao tentar regularizar o
título de eleitor. Servidores do
Fórum Eleitoral, ao fazerem
pesquisa no sistema, descobriram que havia contra ela, um
mandado de prisão.
Na quinta-feira (27), equipes da Polícia Militar foram
acionados e a mulher de 53
anos, que não teve o nome revelado, acabou presa e encaminhada para a 13ª Subdivisão de
Ponta Grossa, onde irá responder perante a Justiça.
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Divulgação

Divulgação

A bela Pâmela de Jager,
em clique de Fabiana
Guedes e produção
de Lu Moura

Divulgação

Leila Dobis Grik, na Filadélfia (EUA),
adquirindo conhecmento na Semana
de Estratégia e Liderança em Wharton
Executive Education! Com muitos
aprendizados e ensinamentos que
serão colocados em prática no Sicredi

Divulgação

Ênfase para
a belíssima Lu
Salgado em
destaque
pelas lentes
do talentoso
fotógrafo
Diego Silva

Dubai

Os castrenses Aline de Boer,
Elizabeth Rolim com o casais Maria
Helena Albuquerque e Sebastião
da Silva, Maria Cláudia Schultz
e Paulo Schultz, na exótica
e extravagante Dubai, antigo
entreposto comercial com
pequenas construções à beira do
Golfo Pérsico há algumas décadas.
Hoje, parte integrante dos Emirados
Árabes Unidos, Dubai é um
dos destinos mais populares
e desejados no Oriente Médio

Divulgação

Quero neste
dia tão especial,
expressar a você
Elaine Gaino as
palavras mais
bonitas do
universo e dizer o
quanto você
é especial.
Feliz aniversário,
amiga!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Daphiny

Parabéns a Giselle e Luis
Fernandes que no dia 19 de
agosto comemoraram 3 anos de
feliz união, sustentados pelo amor, Para enfeitar a coluna, toda a
beleza de Joniely Socela
amizade e cumplicidade

Em ritmo de preparativos para
seus 15 anos, Daphiny Gomes,
primogênita do casal Celia Maria
Kuff Gomes e Pierry Goltz Gomes

PG realiza Festival da Cerveja
Acontece no dia 10 de novembro o Ponta Lagoa Brew Festival.
Programado para a sede campestre do Clube (Avenida Presidente
Kennedy, Km 0 - Bairro Vendrami), serão 12 horas de programação com início ao meio-dia.
O Festival tem como objetivo
reunir amigos e família em um
ambiente com diversas atrações.
Haverá praça de alimentação
com food trucks e espaço kids.
Entre os atrativos principais estão
várias cervejarias participantes.
Além disso, o evento contará
também com um palco recheado

28/09

Adriane Oliveira, Deny de
Beer, Jenyfer Martins Oliveira, Lupércio Manoel e Souza, Luiz Carlos Wiltemburg,
Gilberto Voorluys, Gustavo
Bertolini, Guta Stresser, Mauricio Mercer, Patrícia Salles,
Sabrina Pianowski
Stela Nicolas da Costa

29/09

Jonathan Henning Silva, Joslei Miguel da Silva, Juliana

de atrações. Entre elas estão 'Os
Intrusos', 'Camargo e os Bacanas', 'Novos Malandros', 'Jéssica
Casagrande', 'Ursos Caipiras',
'Manu e Erick' e DJ FB. 'Sócios
do Clube terão acesso gratuito.
Para não sócios os ingressos
partem de R$ 40 e os mesmos
devem ser adquiridos por um
sócio antecipadamente na sede
central do Ponta-Lagoa (Rua
Marechal Deodoro da Fonseca,
116). Crianças até 12 anos não
pagam entrada. Mais informações
podem ser obtidas através do
telefone (42) 3028-6008.

Rodrigues, Juliane S. Budal,
Leandro Brascher, Marcelo
Motta Braum, Mauro Jakubovitch, Silvana Nascimento

30/09

Giselle Bortolino Andrade
Patricia Vieira Alves

01/10

Andréia Dalazuana,
Ângela Menarim,
Daniele Vaz Barbosa

