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Divulgação

CONCORRENDO POR CASTRO

José Aparecido quer faculdade
Seguindo com a série de entrevistas
entre candidatos de Castro que pleiteiam vaga a deputado estadual, ou
federal, nestas eleições, o Página Um
traz nesta edição um bate-papo com o

ex-vereador José Aparecido. Natural de
Castro, casado, e pai de três filhos, ele
se lança a uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná pelo MDB, mesmo
partido do prefeito Moacyr Fadel, mas

não conta com o seu apoio. Com a experiência de já ter sido vereador em mandato
tampão, ele diz que entre tantas propostas, vai lutar para trazer uma faculdade
presencial para a cidade.
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EM CASTRO

Divulgação

UTI é
inaugurada
e aguarda
vistoria

NESTA QUARTA-FEIRA

Piana e
Oriovisto
cumprem
agenda

Foi inaugurada na tarde
de ontem (1º) a ala da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Anna
Fiorillo Menarim, atualmente administrado pela Cruz
Vermelha. O setor conta
com nove leitos, que serão
disponibilizados para os
pacientes atendidos através
do (SUS), e um leito, para
pacientes através de convêpágina 5
nios.

Às vésperas do primeiro turno, o candidato a vice-governador pelo Paraná,
Darci Piana (PSD), e ao Senado Federal,
professor Oriovisto Guimarães (Podemos),
serão recebidos nessa quarta-feira (3), em
Castro, na companhia do deputado federal
Sandro Alex (PSD). Eles chegam às 11h30
e participam de almoço com empresários
locais e na sequência, de uma caminhada
por toda a extensão da Rua Doutor Jorge
Xavier da Silva.
página 5

SEGURANÇA

Polícia caça
assaltantes
página 7

JOSÉ Aparecido é candidato
a deputado estadual pelo MDB

ORIOVISTO Guimarães

(PODEMOS)

DARCI Piana

(PSD)

SEIS NOVOS CAMINHÕES

Divulgação / Coletivo Iazy

Divulgação

Moacyr reconhece empenho de Plauto
Divulgação

CONVÊNIO permitiu a vinda de 6 caminhões

Castrense
representou
a cidade

A aquisição dos seis caminhões caçamba, avaliados em
R$ 1.579,050,00, mereceu
reconhecimento do prefeito
Moacyr Elias Fadel Junior
(MDB) ao trabalho do deputado Plauto Miró Guimarães
Filho (DEM). A seis dias da
eleição, Moacyr recebeu a
notícia e de imediato postou
nas redes sociais essa conDivulgação

Divulgação

HUMORISTA Hallarino Junior trouxe a personagem 'Lurde'

VITÓRIA Machado

Nos dias 29 e 30 de setembro a jogadora castrense
de futsal, Vitória Machado,
esteve em Concórdia (SC),
onde participou da 4° Competição Regional Futsal de Base,
categoria Sub-11, pela equipe
da Chapecoense. Com 11 anos
e estudando Colégio Maria
Aparecida Nisgoski, ela foi
página 5
destaque.

SECRETARIA DE SAÚDE DE TIBAGI

JAGUARIAÍVA

A Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) abriu, nesta segunda-feira (1º), programação
especial ao Outubro Rosa, de
prevenção ao Câncer de Mama e
colo de útero, e trouxe o humorista
página 4
Hallorino Junior.

Será no domingo (21), a
aplicação das provas objetivas do
Concurso Público 001/2018 da
Prefeitura Municipal de Jaguariaíva para 28 cargos e 65 vagas.
Números de inscritos chegou a
página 4
1.635.

Outubro
Prefeitura
Rosa com muito divulga local
humor
de provas

quista, inclusive posando em
frente aos veículos.
Apesar de, em um primeiro momento ter omitido
o nome de Plauto em sua
rede social, Moacyr gravou
um vídeo na tarde do dia 1º
onde elogiava o trabalho do
deputado, corrigindo o lapso
página 3
de memória.

MOVIMENTO
CONTRA
BOLSONARO
CHEGA A CASTRO
página 5

GINÁSIO
PAGNACCO RECEBE
MAIS DE 500
CARATECAS
página 5
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EDITORIAL

29 ANOS
Nessa segunda-feira (1º de outubro), o Página Um celebrou 29 anos de existência. Quase três décadas de história, de um veículo de
informação consolidado cuja marca registrada é a credibilidade e referência na mídia impressa.
Foi exatamente numa manhã ensolarada de 1º de Outubro de 1.989, como a de ontem, que em frente a matriz da igreja de Sant`Ana,
templo religioso que se confunde com a própria história de Castro, que quatro jornalistas recém-formados na Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), egressos da primeira turma de Jornalismo, distribuiam para a população, o primeiro exemplar do jornal, com tiragem de 2 mil
exemplares. Hoje, este mesmo jornal alcança mais de 27 mil leitores com as redes sociais.
A criação do Página Um deve-se ao projeto elaborado nos bancos escolares por Renato de Oliveira, Ana Maria Tonial (in memoriam), Sandra Gardinal, Claudia Carneiro e a Sandro Adriano Carrilho. Dessa turma de jornalistas, apenas Sandro Carrilho, hoje na condição de Diretor
e Editor, e Renato de Oliveira - como colaborador - permanecem a frente desse periódico. Valentes, são eles, junto com a sua equipe, a contar
a história da Cidade Mãe do Paraná, hoje também a Capital Nacional do Leite.
OUTUBRO ROSA
Lindas rosas a toda mulher,
Que ela viva de bem com a vida,
Usando o sutiã que bem quiser,
Que ela sempre se sinta querida.
Que em seu peito durma alegria,
Na certeza de uma dor ausente.
Que o câncer não
seja companhia,
Mesmo se ele se mostrar latente.
Que toda mulher cuide da mama,
Examine-se constantemente.
Pois Câncer pode ser
grande drama,
Matando sem dó, infelizmente.
É melhor fazer a prevenção,
Para não ter uma má surpresa.
Prevenir pode ser solução,
A vida sem câncer é beleza.
Outubro Rosa chegou sorrindo,
Recitou uma modesta poesia.
Diz que câncer não
está dormindo,
E mama uma doce melodia.

Sandro A.
Carrilho
FIGURINHAS
O final de semana foi
intenso em Castro, com figurinhas carimbadas e outras nem
tanto, desfilando na cidade.
No sábado (29), o município
recebeu Sandro Alex (PSD),
que caminhou pelo centro de
Castro, assim como Márcio
Pauliki (Soli), que ao lado do
Dr. Zeca (PDT), desceu de
helicóptero no distrito do Socavão. Christiane Yared (PR),
deputada federal que perdeu
um dos filhos em acidente automobilístico envolvendo o deputado Luiz Fernando Ribas Carli
Filho, participou de reunião
no domingo (30), a convite
do advogado Mário Francisco
Miranda, e trouxe a tiracolo o
candidato a deputado estadual
Karl Dietz (PR).
YARED
De concreto, Christiane
Yared elogiou o IDEB de Castro e disse que, com a sua reeleição, irá direcionar algumas
de suas emendas para Castro. A
candidata participou de encontro com 30 simpatizantes.

LUCINEIDE

Ingovernabilidade à vista
* Gaudêncio Torquato
“Nenhum homem pode banhar-se
duas vezes no mesmo rio, pois na
segunda vez o rio já não é o mesmo,
tampouco o homem”. Nada mais adequado de que o conhecido pensamento
de Heráclito de Éfeso (535 a.C. a 475
a.C) para lembrar ao candidato do PT
à presidência da República, Fernando
Haddad, de que os bons tempos do
primeiro mandato do presidente Lula
(2002-2006) não voltarão. As águas
do rio, hoje, são bem diferentes. A felicidade que promete ao povo não passa
de mais uma quimera.
O país ainda sofre os efeitos da
maior recessão econômica de sua história, fruto do desgoverno da ex-presidente Dilma. Lembrando um pouco:
o desemprego subiu de 5,30% para
11,5% (12, 3 milhões), a inflação
saltou de 5,90% para 9,28%, o PIB
partiu de um crescimento de 7,53%
ao ano para uma retração de 3,90%
ao ano, a dívida interna aumentou em
mais de 70% e algumas das maiores
empresas tiveram perda expressiva de
valor de mercado, como a Vale, com
queda de 63,45% no valor da ação, e
a Petrobrás, com recuo de 55,85% na
cotação do papel.
Em vez de garantir que o Brasil
pode “voltar a ser feliz”, o ex-prefeito
de São Paulo deveria dizer, caso eleito,

como governaria um país dividido
entre “nós e eles”, a ala do PT com
seus mocinhos, e a ala dos adversários, povoada de bandidos. Pelo que se
conhece, a ala que prega a dualidade é
majoritária na sigla. E não abandonará
a oportunidade para dar o troco nos
“golpistas”, como chama todos aqueles que aprovaram o impeachment de
Rousseff.
Da mesma forma, o capitão Jair
Bolsonaro, candidato do PSL à presidência, deveria tentar mostrar como
governaria um país rachado ao meio
sob a sombra de uma identidade profundamente impregnada de conservadorismo e de uma história pontilhada
de manifestações de racismo, homofobia e misoginia. Mais: que papel terão
as Forças Armadas em seu governo,
sabendo-se da defesa que faz dos anos
de chumbo e do aceno a militares, com
os quais quer compartilhar a administração.
O fato é que a ingovernabilidade
paira sobre o próximo ciclo governamental, qual seja o vitorioso, um dos
dois, como é mais provável. O Brasil
é muito diferente do território governado por Lula, a partir de 2002. As
condições internacionais são também
bem diferentes. E, como se sabe, a
governabilidade de uma Nação é tam-

bém resultante da geopolítica mundial,
principalmente nesse ciclo de contundentes batalhas comerciais e teias
protecionistas, envolvendo Estados
Unidos, China e países europeus.
Se o PT voltar ao centro do poder,
com Haddad na cadeira presidencial,
abrirá largas fissuras nas alas que
abriga, a partir dos componentes
“duros” do partido, como a presidente
Gleisi Hoffman, vestindo a nova roupa
de deputada e liderando o movimento
pelo indulto ao presidente Luiz Inácio.
O próprio poderá não desejar a liberdade sob o perdão presidencial, mas o
fato é que sua figura estará no centro
dos rumos petistas. A ala que prega
mudanças no petismo, até sinalizando
com a renovação partidária e desenhando um traçado pós-Lula, insistirá
em sua posição.
Não será fácil a um eventual
governo do PT passar uma borracha
em projetos e linhas programáticas
fixadas na administração anterior.
Veja-se o caso da reforma trabalhista.
Revogar essa lei exigirá intensa articulação com deputados e senadores.
Para mudar proposições, o novo
governo teria de fazer amplas concessões aos corpos parlamentares. Que
cobrarão do presidente largos nacos
de poder. Os políticos brasileiros são

pragmáticos. Não agem sob o lume
das ideologias.
De sua parte, o capitão Bolsonaro,
cujo porte é bem menor do que exige
o comando da 9ª economia do mundo,
teria de fazer intenso cursinho de articulação para negociar com seus pares na
Câmara, onde passou anos habitando
espaços do “baixo clero”, e junto ao
Senado. Seu guru na economia, mesmo
sob as bênçãos do mercado, enfrentaria resistências para aplicar sua visão
ultraliberal (“privatiza tudo”), devendo
se submeter às correntes progressistas
das casas parlamentares.
Mais feia será a paisagem social,
onde militâncias bolsonarianas e petistas tendem a partir para o confronto,
não sendo improváveis rastros de
sangue em algumas praças de guerra.
O apaziguamento social só ocorreria
com a volta do emprego e melhoria do
bem-estar social. Moldura que demora
para ser montada.
Haddad ou Bolsonaro, cada qual a
seu modo, terá de enfrentar o desafio:
unir as bandas de um país conflagrado
por bílis, ódio e desejo de vingança.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

QUE FEIO
A política chega a enojar.
Para conquistar aqueles votos
a mais nessa reta final de eleições, o prefeito Moacyr (MDB)
credita a Alexandre Curi (PSB)
e a Osmar Serraglio (PP),
como sendo eles os responsá-

veis pela reabertura do Hospital
Anna Fiorillo Menarin, o que
todos sabem que não é verdade.
Justamente seus candidatos à
deputado estadual e federal. Se
não bastasse isso, confecciona
propaganda e distribui na rede
social. Alexandre Curi e Osmar
Serraglio, não precisam disso.
Equívoco?
Moacyr Fadel também quis
passar batido, mas não teve
jeito. Para trazer os seis caminhões caçamba para Castro,
teve que dar 'nomes aos bois'.
Pela manhã, com a memória
fraca, postou na sua rede social
a conquista dos caminhões e
quis fazer média com Alexandre
Curi. Mais tarde, com a memória voltando, corrigiu o equívoco
e não só creditou a quem é de
direito, como gravou um vídeo
elogiando Plauto Miró Guimarães Filho pelos recursos destinados para a compra.
SEM PEDIATRA
O Hospital Anna Fiorillo
Menarim, administrado pela
Cruz Vermelha, não conta mais
com pediatra, mas mantém
a ala neonatal. A justificativa
apresentada pela direção se
apoia no argumento de que a
unidade hospitalar é de baixo
risco. O caso que está sendo
investigado pelo Página Um,
já tem alerta no Conselho
Regional de Medicina (CRM).

Consumidores defendem
novos hábitos
* Rodrigo Berté
Após amargar mais de três anos
de recessão, agravada, entre outros
fatores, pelo desemprego, consumo
apertado ou estreitado por contas,
dívidas e queda de classes, as pessoas
começam a se recompor aos poucos e
trazem hábitos novos de brasilidade.
É comum encontrarmos pessoas nas
ruas, ou mesmo as que conhecemos,
que passaram por muitas dificuldades, ou ainda estão passando. Elas
nos contam como viraram o jogo e
como estão olhando para o futuro.
Há um comportamento diferente
no consumidor, tornando-o mais exigente e mais consciente na hora de
comprar. Na mesma sintonia vieram
empresas baixando custos, abarcando
novas tecnologias e que têm passado
por estratégias de revisão no atendimento ao consumidor, com o objetivo
de entender melhor o cliente atual e
como ele está se comportando.
Chegamos a mais de 61 milhões
de brasileiros inadimplentes, segundo
a Serasa Experian, o que vem gradativamente baixando aos poucos. A
retomada do consumo vem acontecendo aos poucos, como também a
mudança de comportamento do consumidor.
O consumidor das crises anteriores não era tão empoderado como o
atual, tendo em vista a grande quan-

tidade de informações. Nas situações
de recessão anteriores, para pesquisar preços ele tinha que ir até a loja
ou ao supermercado, agora, tudo está
facilitado com a internet. Outro ponto
de destaque é que se deixou de lado
a compulsividade, inimiga do consumo
consciente, e passou-se a comprar o
que realmente é necessário, evitando o
desperdício.
Por outro lado, e muito mais
importante, é a avaliação do impacto
dos produtos sobre o meio ambiente e
os aspectos sociais. Os novos hábitos
vão além do planejamento das compras: hoje são mais comuns as pesquisas feitas na internet para comparação
de produtos e ofertas, a análise de
como são obtidos, e até a verificação
mais minuciosa da real necessidade de
compra.
A crise atual afetou todas as classes
sociais. A mudança de comportamento
e os novos hábitos dos consumidores
poderão ter efeito positivo na próxima
década, com baixa no endividamento e
o empoderamento na tomada de decisão para se efetuar a compra.
* Rodrigo Berté – Diretor da
Escola Superior de Saúde, Biociências, Meio Ambiente e Humanidades do Centro Universitário
Internacional Uninter.

02/10 - Dia do Anjo da Guarda
Dia Internacional da Não Violência
03/10 - Dia do Profissional de Organização
Dia do Petróleo Brasileiro
Dia Mundial do Dentista
Dia Nacional das Abelhas
04/10 - Dia de São Francisco de Assis
Dia da Natureza / Dia do Barman / Dia do Cão
Dia do Poeta / Dia Mundial dos Animais
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
02/10

Clima

Temperatura

24 ºC
16 ºC

Umidade
85%
88%

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

Quarta
03/10

24

ºC

15 ºC

83%
90%

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

Quinta
04/10

20 ºC
12 ºC

82%
89%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 01/10/2018
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6 NOVOS CAMINHÕES

Moacyr reconhece empenho de Plauto
Divulgação

Veículos irão
somar-se ao
restante da frota

LEI PIONEIRA

Richa incluiu as APAEs no
sistema público de ensino

Da Redação
A aquisição dos seis caminhões caçamba, avaliados em
R$ 1.579,050,00, mereceu
reconhecimento do prefeito
Moacyr Elias Fadel Junior
(MDB) ao trabalho do deputado Plauto Miró Guimarães
Filho (DEM). A seis dias da
eleição, Moacyr recebeu a
notícia e de imediato postou
nas redes sociais essa conquista, inclusive posando em
frente aos veículos.
Apesar de, em um primeiro
momento ter omitido o nome
de Plauto em sua rede social,
Moacyr gravou um vídeo na
tarde do dia 1º onde elogiava
o trabalho do deputado, corrigindo o equívoco. “Mais
uma grande conquista para
Castro, principalmente para
o nosso interior do município,
a aquisição de seis caminhões
que irão beneficiar o nosso
interior, as nossas estradas
rurais, e a nossa malha viária.
Tem que agradecer o nosso
companheiro e amigo Plauto

“

Convênio de R$ 1.579.050,00 permitiu a vinda desse caminhões foi assinado em 16 de fevereiro

Miró Guimarães pelo recurso
destinado ao município de
Castro”, disse o prefeito em
frente aos veículos.
O convênio que permitiu
a vinda desses caminhões foi
assinado no dia 16 de fevereiro, através de recursos
provenientes da Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Urbano, via deputado
Plauto. Na ocasião, Plauto
dizia “estou muito feliz em
contribuir com a cidade de
Castro na conquista deste
recurso, disponibilizados pelo
governador Beto Richa. Principalmente porque é para a

Tem que
agradecer o nosso
companheiro e
amigo Plauto
Moacyr Fadel,
prefeito de Castro

compra de equipamentos que
tanto vão favorecer a população”.
Em fevereiro, de acordo
com a Prefeitura de Castro,

os veículos iriam integrar a
frota do parque de Máquinas e
seriam utilizados nos serviços
de reparos e manutenção de
estradas rurais. Também na
ocasião, o secretário municipal
do Interior, Ronald Cardoso,
destacava que o município
possuía uma demanda bastante grande, principalmente
nas estradas rurais. À época,
a frota da Prefeitura era de
25 caminhões, 20 máquinas,
entre patrolas, retroescavadeiras, escavadeira hidráulica, tratores de esteira, pá
carregadeira e rolo, destacava
o secretário.

Em 12 de agosto de 2013,
o ex-governador e candidato
ao Senado, Beto Richa, sancionou a lei que instituiu o
programa “Todos Iguais pela
Educação”, dando às escolas
básicas de educação especial
os mesmos direitos e recursos
da rede estadual de ensino.
A lei foi pioneira no Brasil e
permitiu que 45 mil alunos,
45 mil pessoas com deficiência, ingressassem no sistema
público de ensino.

Lei pioneira permitiu
que 45 mil alunos
pudessem ingressar
“Tenho respeito e admiração pelo trabalho desenvolvido
pelas valorosas APAEs. Minha
passagem pelo governo do
Estado do Paraná foi marcada
pela forte parceria estabelecida
com essas entidades que prestam atendimento especializado
às pessoas que mais precisam”,

ENTREVISTA

disse Richa.
A lei também abriu a possibilidade para que o governo
do Paraná repassasse R$ 401
milhões para as APAEs de
todo o Estado. “Não parei por
aí. Também investi na compra de ônibus adaptados para
o transporte dos alunos e de
materiais para prática esportiva”, lembrou Richa.
No início do mês de setembro, durante visita à APAE de
Ibiporã, Richa presenciou o
reflexo concreto das ações realizadas durante suas gestões
como governador. A entidade
atende 257 pessoas. Ao visitar
a APAE de Ibiporã fiquei com o
sentimento de que todo o esforço
foi válido. Conversei com a expresidente da Federação das
Apaes do Estado do Paraná
(Feapaes), Neusa Soares de Sá,
e com o presidente da APAE
de Ibiporã, Gilson Mensato, e
vi que podemos fazer mais no
Senado Federal para fortalecer
essa rede do bem que atende
pessoas com deficiência”, finalizou Beto Richa.

Divulgação / Matheus de Lara

''Nós vamos reivindicar
tudo o que tivermos
direito por lá, e
colocar toda
experiência adquirida
até agora a disposição
de ajudar a população''
José Aparecido foi
vereador de 2009 e 2012

SÉRIE DE ENTREVISTAS SEGUE COM JOSÉ APARECIDO

"Uma faculdade presencial"
Divulgação / Matheus de Lara

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM
Seguindo com a série de
entrevistas entre os candidatos
de Castro que pleiteiam vaga
a deputado estadual ou federal
nestas eleições, o Página Um
traz nesta edição um diálogo
com o ex-vereador José Aparecido. Ele que é natural de Castro, casado, 61 anos e tem três
filhos, é candidato novamente
pelo mesmo partido, MDB.
Sua carreira política iniciou
com a primeira candidatura à
vereador, no ano de 1982. Em
seguida, nos anos de 1996,
2000, 2004, 2008, 2012
e 2016 candidatou-se novamente, ao mesmo cargo. E, em
2014, pela primeira vez como
candidato a deputado estadual.
Durante essa trajetória, entre
os anos de 2009 e 2012, chegou a ocupar uma cadeira na
Câmara Municipal de Castro,
após o falecimento de Marcos
Simão, de quem era primeiro
suplente.

“

bém fui presidente da Comissão
de Desenvolvimento Urbano.
P1 - Qual sua principal
motivação para se candidatar a deputado estadual?
JA – O descontentamento
com a corrupção. Hoje essa
questão da corrupção está
muito desgastante, a cada dia
só aumenta, e faz com que falte
verba para a saúde e para outros
serviços públicos em geral, além
de gerar desigualdade. Na minha
opinião, os corruptos precisam
de concorrência, e para isso as
pessoas de bem precisam arriscar, precisam tentar ocupar o
lugar que hoje eles ocupam.

José Aparecido é candidato a deputado estadual pela segunda vez

Jornal Página Um – De
sua experiência como vereador, o que o senhor acha que
mais pode contribuir para
que seja eleito?

Hoje essa questão da corrupção está
muito desgastante, a cada dia só aumenta,
e faz com que falte verba para a Saúde, e
para outros serviços públicos em geral,
além de geral desigualdade.

José Aparecido - A Câmara
tem uma rotina bastante agitada,
e exige bastante do vereador.
Mas alcançamos alguns resultados nessa época, temos, por
exemplo, 400 requerimentos
e 15 projetos aprovados, dos
quais eu pude participar, como
parceiro. Um dos projetos mais
importantes, entre estes que eu
mencionei, foi o que determinou
que a espera nos bancos não
poderia ultrapassar 15 minutos.
Esse era de minha autoria, em
parceria com o então vereador,
Zé da Cuia. Na época eu tam-

P1 – Nestas eleições,
como está o seu apoio na
cidade e na região?
JA – Não estou sendo
apoiado pelo prefeito, por
exemplo, mesmo achando que
ele poderia apoiar candidatos
daqui, e que isso não é bom
para a população, porque esses
candidatos de fora, depois que
ganham a eleição, não voltam
na nossa cidade. Mas, por outro
lado, eu tenho um bom apoio
por aqui, entre os moradores e
em algumas cidades da região, e
até mesmo em Curitiba.
P1 – Quais as suas principais bandeiras como candidato a deputado estadual?
JA – As minhas metas são a

saúde, a segurança e a educação. Gostaria, por exemplo, de
pleitear a vinda de uma faculdade presencial para a cidade,
os jovens precisam estudar
para alcançar boa colocação no
mercado de trabalho, e Castro
merece, e precisa disso novamente. Já na área da segurança,
precisamos viabilizar patrulha
rural para o interior do município, onde estão ocorrendo muitos assaltos e atos de violência,
nosso interior está totalmente
abandonado. E, na saúde, nós
somos fundo de quintal de
Ponta Grossa. O povo sabe que
a saúde do município está falida,
assim, temos que lutar para que
a cidade seja menos dependente
de outros municípios.
P1 – Quais são as suas
propostas para o fortalecimento da economia do município?
JA – Eu quero poder ajudar
os pequenos agricultores do
nosso município, para que eles

tenham condições de se manter
em suas propriedades. Além
disso, teremos que pressionar
o prefeito, através de projetos,
para desapropriar áreas para a
vinda de mais indústrias, e estreitar relações com os empresários, com quem tem capacidade
para investir aqui, incentiva-los
para conhecerem nossa cidade.
Também precisamos colocar um
aeroporto em funcionamento.
Outra ideia seria incentivar os
empresários daqui para a geração de empregos.
P1 – Que outras ideias
o senhor pretende executar
para contribuir com o desenvolvimento da região que irá
representar, se for eleito?
JA - Nós vamos reivindicar
tudo o que tivermos direito por
lá, e colocar toda experiência
adquirida até agora a disposição de ajudar a população dessa
região.
P1 – O senhor é contrário
ou favorável ao congelamento
do salário do funcionalismo?
JA - Sou contra o congelamento. Acredito que deve existir
uma atualização adequada para
que o salário não fique defasado
e para que os servidores possam viver dignamente. Já entre
os comissionados, também deve
haver reajuste, mas para os que
de fato trabalham e fazem jus ao
que recebem.
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EM PONTA GROSSA

Indústria chinesa inicia operações
Divulgação

A cidade sedia
a primeira
unidade
ocidental do
Grupo Pingle
Da Assessoria
Ponta Grossa - Após
meses de negociações, o Grupo
Pingle confirmou na semana
passada a instalação de uma
nova unidade da empresa em
Ponta Grossa, com início imediato das operações. O anúncio foi feito durante viagem de
uma comitiva de executivos ao
Brasil, onde eles aproveitaram
o Congresso Internacional da
Indústria do Trigo, realizado
pela Associação Brasileira das
Indústrias do Trigo (Abitrigo),
para visitar Ponta Grossa e confirmar o investimento inicial de
R$ 3,6 milhões na cidade.
A Pingle fabrica máquinas
para moinhos de trigo e, com
intenção de crescimento gradual, a unidade está iniciando
sua operação em um barracão
de quase mil metros quadrados
no Jardim Europa. Os próximos
passos são a importação de
peças, máquinas para showroom
e oficinas de rolos, além da disponibilização do atendimento e
serviços de manutenção aos 36
clientes já existentes no Brasil.
“Essa é a primeira unidade do grupo no hemisfério

Instalação da nova unidade da empresa será imediata

ocidental, e a intenção é que
futuramente ela atenda toda a
América. Em cerca de 45 dias
o maquinário já deve ser embarcado, pois já estamos com a
documentação pronta e iniciando as atividades”, explica o
representante brasileiro da Pingle, Luiz Valentim, que também
afirma que a nova unidade faz
parte da onda chinesa de investimentos no ocidente. “Estamos
iniciando em Ponta Grossa, mas
já com previsão de ampliação
conforme a demanda de crescimento”, conta Valentim.
Inicialmente outras cidades brasileiras estavam sendo
cotadas para receber a sede da
indústria, mas após meses de

DESVANTAGEM NO AMADOR

Carambeí vence
na Copa AMCG e
perde no amador
de Ponta Grossa

negociações e viagens, tanto dos
chineses à Ponta Grossa quanto
de uma comitiva do governo
municipal ao país oriental, a
cidade foi escolhida. “Foi um
longo trabalho entre as nossas
equipes para criar uma relação
de confiança, essencial para o
fechamento do negócio. Além
do investimento monetário e da
futura geração de empregos, ter
uma gigante chinesa destaca a
cidade não só no estado, mas
no País, que possui um mercado
moageiro forte”, avalia o prefeito licenciado Marcelo Rangel.
O intermédio foi feito pela
Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Qualificação
Profissional, e o gestor da

pasta, Paulo Carbonare, destaca alguns dos aspectos que
atraem novos empreendimento.
“Nossa localização é privilegiada, possuímos qualidade de
ensino – o que significa mão de
obra capacitada -, logística que
conta com entroncamento rodoferroviário e aeroporto ativo
e apoio do poder público, que
busca oferecer suporte a quem
deseja crescer conosco”, afirma
Carbonare.
Visita da comitiva
A viagem dos representantes do Grupo Pinge contou
com programação oficial tanto
em Foz do Iguaçu, no congresso da Abitrigo, quanto em

Ponta Grossa, com a equipe
da Prefeitura Municipal. O
grupo é formado pelo brasileiro
Valentim e os executivos Bai
BingQiang, engenheiros Zheng
Wei e Lee Yaocheng e o gerente
geral Zuo Kun.
Na semana passada eles
estiveram no gabinete do prefeito em uma conversa informal
e nos últimos dias participaram
do Congresso Internacional da
Abitrigo, onde atuaram como
expositores e palestrantes. “A
notícia do nosso investimento
em Ponta Grossa foi muito positiva e atraiu as atenções para a
nossa empresa – e consequentemente para a cidade. Estavam
presentes representantes de
todos os setores da cadeia de
trigo”, conta Valentim.
Na quinta-feira (27) a
comitiva foi recepcionada com
um jantar na casa da prefeita

28 CARGOS E 65 VAGAS

SECRETARIA DE SAÚDE DE TIBAGI

Outubro Rosa com muito humor
Divulgação

Prefeitura de Jaguariaíva
divulga local de provas
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Carambeí - A equipe de
futebol de Carambeí que participa de dois campeonatos
simultâneos, terá dificuldades
em vencer o segundo jogo das
finais do Campeonato de Futebol Amador de Ponta Grossa.
Com o placar a favor do adversário, os atletas terão que correr
muito em campo para vencer a
partida de volta, que será fora
de casa. Já no Copa AMCG, a
equipe mostrou garra e venceu
o confronto com Ipiranga, com
placar de 6x3.
De acordo com o técnico da
secretaria Municipal de Esportes, Carlos Besten, o jogo contra o América vai exigir muito do
time para vencer no dia 14 de
outubro. "Teremos que vencer
de 4x1 ou 3x0 para ir na disputa de pênaltis. Todos terão
que se empenhar muito para
termos o placar a nosso favor,
principalmente porque o time
está desfalcado, faltando quatro
titulares", conta Carlão.
Já na Copa AMCG, a equipe
comemora a vitória contra o
Ipiranga, onde o placar esteve
favorável para o adversário
até os 20 minutos do segundo
tempo. "Fizemos substituições
e conseguimos virar o jogo",
conta o técnico. Com essa vitória, a equipe está na segunda
colocação, com a expectativa
de classificar-se a partir do próximo jogo.
Os jogos não acontecerão no
próximo final de semana, devido
as eleições. A agenda retorna
no dia 14 com o jogo do Campeonato de Futebol Amador de
Ponta Grossa, contra o América, no Campo do América,
em Ponta Grossa, a partir das
10 horas. A tarde, às 15h30,
a mesma equipe enfrentará em
Ortigueira, o time da casa.

“

A educação é
importantíssima
para o futuro, e o
governo de Ponta
Grossa é muito
bom por oferecer
tanta qualidade
gratuita para
essas crianças

em exercício, Elizabeth Schmidt, que preparou um cardápio brasileiro para os asiáticos.
“Recebê-los na minha casa é
o símbolo máximo de acolhimento, e foi isso que tentamos
passar. Foi um encontro extremamente positivo por estreitar
os laços entre as equipes e
mostrar que eles são bem recebidos na nossa cidade”, aponta
a prefeita em exercício.
Já na sexta-feira (28) pela
manhã foram feitas visitas na
Escola Municipal Plauto Miró
Guimarães e no CMEI Dinailce
Cândido Cordeiro, onde foi
apresentado o sistema de educação básica da cidade, que
surpreendeu os executivos. “A
educação é importantíssima
para o futuro, e o governo de
Ponta Grossa é muito bom por
oferecer tanta qualidade gratuita para essas crianças. O
nosso sistema também oferta
ensino gratuito, mas não alimentação, por exemplo”,
observou o gerente geral da
empresa Zuo Kun.
Na sequência, o almoço
foi realizado no restaurante
Madero do Shopping Palladium, onde foi apresentado o
cardápio produzido pela fábrica
ponta-grossense da rede de
restaurantes. Durante a tarde a
comitiva fez uma visita técnica
nas instalações da Cervejaria
Adriática, filial da Ambev, onde
puderam degustar algumas das
marcas produzidas pela Companhia.

Humorista Hallorino Junior trouxe a personagem 'Lurde'
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) abriu,
nesta segunda-feira (1º), programação especial alusiva ao
Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção aos cânceres
de mama e colo de útero.
A abertura contou com
show do humorista Hallorino
Junior, que trouxe a personagem
Lurde para falar sobre o tema.
De uma maneira lúdica foi apresentado para a platéia formas
de prevenção ao câncer. Ao
final, a Dra Ana Paula Berke e
a nutricionista Grazielly Bobato
Vegailo realizaram uma série de
orientações complementares ao
show, como a importância do
autoexame e da alimentação
saudável. Ao final, ainda foi realizado o sorteio de brindes para
aquelas que compareceram.
A vice-prefeita, Helynez
Santos Ribas, acompanhou
a abertura da programação e
incentivou a população a realizar
seus exames, para que a doença
possa ser tratada e curada. "A
prevenção é o primeiro caminho
para o não. Eu não quero ter.
Se eu não quero ter, eu preciso

me prevenir, preciso recorrer
aos meios de saúde para fazer
exames e estar prevenindo que
a doença não aconteça. Depois
que ela acontece, é um tratamento difícil que não é fácil
para nenhum ser humano. Se
cuidem, se tratem, se previnam,
participem da saúde. Quando
receberem o chamado, participem de todas as reuniões
que a saúde propõe. A saúde
é para isso, para prevenir que
as doenças aconteçam. Vamos
todas nós,mulheres,nos cuidar,
procurar fazer os exames, fazer
nossa própria apalpação para
ver se estamos com algum risco.
Qualquer desconfiança vamos
recorrer a saúde do município.
Ela está aí para nos atender e
servir a população”, afirmou a
vice-prefeita.
Durante o mês, todas as
Estratégia Saúde da Família
(ESF), e a Clínica da Mulher
estarão com uma programação
especial, que inclui a intensificação da coleta de preventivo, o
agendamento de mamografias e
o teste rápido de doenças como
o HIV, sífilis e as hepatites B e
C. E no dia 31 de outubro, a
programação se encerra com o

show da Lurde aberto para a
comunidade.
O Secretário de Saúde, Wilson Silva, destaca que o objetivo
dessa programação e estimular o autoexame. “Queremos
atingir a população e mostrar
a importância do autocuidado,
da saúde da mulher e que estejam realizando os exames uma
vez ao ano, para diminuirmos o
impacto dessas doenças”, falou
o secretário.
A SMS vem realizando ações
durante o ano todo para a prevenção e descoberta das doenças. Apenas nesse ano, a carreta
Cuide-se Mais, do Sesi, esteve
duas vezes em Tibagi realizando
exames para descoberta de quatro tipos de câncer. Os resultados
dos procedimentos feitos pela
carreta Cuide-se Mais estão disponíveis na clínica da mulher.
As agentes comunitárias de
saúde (ACS) também fazem o
acompanhamento dos pacientes de sua área de abrangência, e fazem serviços como o
agendamento de consultas e a
disponibilização de veículo para
consultas e sessões de quimioterapia e radioterapia em outras
localidades.

Jaguariaíva
- Será no
domingo (21), a aplicação das
provas objetivas do Concurso
Público 001/2018 da Prefeitura
Municipal de Jaguariaíva para
todos os cargos. Foram homologadas 1.635 inscrições para 28
cargos e 65 vagas, com salários
que variam de R$ 956,39 a R$
13.090,77, para jornadas de
trabalho de 20 a 40 horas semanais.
Os candidatos devem comparecer com uma hora de antecedência no dia 21, nos locais
de prova. Elas serão aplicadas
no Colégio Estadual Rodrigues
Alves e nas escolas municipais Maria de Lourdes Oliveira
Taques e Antonio Fanchin.
De manhã os portões ficarão
abertos das 8 às 8h30 para candidatos aos cargos de Agente de
Saúde, Assistente Social, Auxiliar de Cirurgião Dentista e Auxiliar de Topógrafo, cozinheiro/
merendeira, fisioterapeuta e
médico veterinário no Colégio
Estadual Rodrigues Alves. Neste
mesmo horário, na Escola Municipal Maria de Lourdes Oliveira
Taques, devem comparecer os
candidatos aos cargos de advogado, arquiteto, auxiliar de serviços gerais, instrutor de práticas
esportivas, médico generalista,
médico ginecologista/obstetra e
médico pediatra.
À tarde outro grupo de candidatos deve estar nos locais de
suas provas às 13h30, pois os
portões permanecem abertos só
até 14 horas. As provas para os
cargos de documentador escolar,
eletricista instalador, eletricista
predial, fiscal de obras, mecânico, motorista C D e E e operador de máquinas pesadas serão
aplicadas no Colégio Estadual
Rodrigues Alves. Já na Escola
Municipal Maria de Lourdes
Oliveira Taques estarão os candidatos aos cargos de operação de

Salários variam de R$ 956,39
a R$ 13.090,77
projeção cinematográfica, professor, professor de música, projetista, técnico em contabilidade
e técnico em informática. As provas para educador infantil serão
feitas na Escola Municipal Antonio Fanchin também à tarde.

Concurso terá
1635 incritos
Os candidatos deverão portar documento oficial com foto
e caneta azul ou preta. Não será
permitido fazer a prova portando
celular.
Além de prova escrita objetiva, de caráter eliminatório e
classificatório no dia 21, para
todos os cargos, bem como prova
prática, de caráter classificatório
e eliminatório e prova de títulos,
de caráter apenas classificatório,
ambas para cargos específicos.
O prazo de validade deste certame será de dois anos, contados
a partir da data de publicação da
homologação do resultado final,
podendo ser prorrogado uma
única vez por igual período, de
acordo com as necessidades da
Prefeitura de Jaguariaíva. O edital completo com a relação nominal dos candidatos, ensalamento
e outras publicações do concurso
podem ser consultados no site
http://saber.srv.br/concursos/
concurso/59 e www.jaguariaiva.
pr.gov.br .
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ÀS VÉSPERAS DA ELEIÇÃO

Piana e Oriovisto cumprem agenda
Fotos: Divulgação

Candidatos
fazem
caminhada
pelo centro

45 dias depois
Os dois candidatos retornam ao município 45 dias
após visitarem o Agroleite,
em um momento bastante
diferente. Piana faz dobradinha com Ratinho Junior, primeiro colocado em todas as
pesquisas de opinião pública,
e Professor Oriovisto ocupa a
segunda posição na pesquisa
Ibope/RPC, avaliação estimulada, divulgada na quintafeira (27).
Na última vez em que
esteve em Castro, o ex-presidente do Sistema Fecomércio
Sesc Senac Paraná e coordenador do G7, empresário
Darci Piana, respondia à
reportagem do Página Um
que o maior desejo do parana-

Da Redação
Às vésperas de mais uma
eleição, o candidato a vicegovernador pelo Paraná,
Darci Piana (PSD), e ao
Senado Federal, professor
Oriovisto Guimarães (Podemos), serão recebidos nessa
quarta-feira (3), em Castro,
na companhia do deputado
federal Sandro Alex (PSD).
Eles chegam às 11h30 e
participam de almoço com
empresários locais e na sequência, de uma caminhada por
toda a extensão da Rua Doutor Jorge Xavier da Silva. No
roteiro de Piana e Oriovisto,

Darci Piana (PSD)

'ELE NÃO'

Movimento
contra Bolsonaro
ocorreu em
Castro também

Oriovisto Guimarães (PODEMOS)

Em Castro também teve
manifestação contra o candidato
a presidente Jair Messias Bolsonaro, do PSL, no domingo (29).
Os mais de 100 participantes do
evento, segundo a própria organização, se concentraram na
Praça Manoel Ribas, ao longo
da tarde. A ação foi organizada
por membros do grupo intitulado ‘movimento resistência’.
Durante o ato, houve declamação de poesias, apresentação
de músicas autorais e parodias,
e, a manifestação de pessoas de
diferentes idades, justificando
o porquê de não serem eleitores de Bolsonaro. O termo ‘Ele
Não’, que já ganhou espaço em
muitos municípios do país, foi
justificado com determinação
entre os participantes. O grupo
também portava cartazes que
justificavam a manifestação contrária ao candidato.

Foi inaugurada na tarde
de ontem (1) a ala da Unidade de Terapia Intensiva
(UTI) do Hospital Anna Fiorillo Menarim, atualmente
administrado pela Cruz Vermelha. O setor conta com
nove leitos, que serão disponibilizados para os pacientes
atendidos através do Sistema
Único de Saúde (SUS), e
um leito, para pacientes que
serão atendidos através de
convênios, ou de forma particular. Em ambos os casos,
os equipamentos são destinados somente para pessoas
adultas.
De acordo com a diretora
administrativa da unidade,
Eliana Reinaldo, a UTI de
Castro deve entrar em funcionamento no máximo até
no final desta semana. “Só

Da Assessoria
Divulgação

Ala terá nove leitos
pelo SUS

3ª Regional de Saúde
deve visitar unidade
essa semana
depende agora da vistoria
da 3ª Regional de Saúde, de

* A pesquisa citada na
matéria foi registrada no TRE
com o número 04985/2018
e no TSE com o número
BR-01988/2018.

Ginásio Pagnacco recebe
mais de 500 caratecas

UTI é inaugurada e aguarda
vistoria para poder atender
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM

ense naquele momento poderia ser resumido em apenas
uma palavra: “seriedade”.
Para ele “é claro que de uma
forma geral os pedidos acabam sendo segurança, saúde,
emprego, mas falta seriedade
e ética”.
Professor Oriovisto, fundador do Grupo Positivo,
está sendo considerado um
fenômeno que vai entrar para
a história das eleições do
Paraná. Com um discurso
diferente dos políticos profissionais, saiu de três pontos
percentuais e hoje está com
15, tecnicamente empatado
em segundo lugar. Ele disputa uma das duas cadeiras
ao Senado Federal.

CAMPEONATO DE KARATÊ

EM CASTRO

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA O PÁGINA UM

está previsto, ainda, uma carreata pelas principais ruas de
Ponta Grossa, a partir das
16h30.

Um leito será para
particular e convênio
Ponta Grossa, que provavelmente passam amanhã por
aqui”, destacou.
A Unidade de Terapia
Intensiva do Hospital Anna
Fiorillo estava fechada há
mais de dois anos, desde
quando iniciou o processo da
última grande reforma.

Final de Semana o Ginásio
Pagnacco esteve lotado para a
II etapa do XXIX Campeonato
Paranaense de Karatê. Aproximadamente duas mil pessoas,
entre participantes e expectadores, passaram pelo local.
De acordo com a organização, Castro contou com dois
grupos de lutadores. Um deles,
comandado por Robson da Luz
Barbosa que é professor voluntário de um projeto de Karatê da
Prefeitura, e o outro composto
pelos alunos do professor Anderson Luiz.
Os atletas participaram das
categorias Kara, Kumite, Kata e
Embu. E, o município subiu para
o primeiro lugar do pódio duas
vezes, com o campeão paranaense de Kata, professor Robson,
e a campeã de Kata, a atleta
Sônia Maria Pissaia.
Além dos dois destaques,
mais alunos dos dois grupos
ganharam lugares expressivos na
competição. “Da minha equipe
conquistamos um segundo lugar
com o Gabriel Carapia, outro
com a Larissa Machado dos
Santos que também ganhou
um terceiro lugar na categoria
Kumite, juntamente com o Elian
de Oliveira, e mais um segundo

lugar com Alexia de Oliveira. Foi
sensacional conquistar o título
paranaense em casa, sem falar
na organização de tudo que foi
impecável”, comentou o professor Robson.
Também cheio de orgulho, o
professor Anderson falou sobre os
ganhadores da sua equipe. “Meus
alunos representaram muito bem
e me encheram de orgulho. Tivemos um segundo lugar com Cassiano Pimentel Santos e com o
Heian Shodan, na categoria Kata;
depois Victor André Stella conquistou o segundo lugar Kumite
individual masculino adulto faixa
verde e roxa. O Daniel dos Santos foi terceiro Kata masculino
adulto. Nossa menina Natalia
Kravustcheski Correa conquistou
o segundo lugar Kata adulto, e
o Sensei Gilmar Baniski Correa, que na somatória das duas
etapas sagrou-se vice-campeão
geral Master na modalidade Kata.
Estamos todos muito felizes”,
disse Anderson.
De acordo com a organização do evento, o Campeonato
Paranaense sediado em Castro
foi uma das maiores competições
do Paraná, da modalidade, com
mais de 500 atletas participando.
“Foram mais de 10 horas de lutas
simultâneas. Foi bonito de ver”,
comentaram os professores.

COMPETIÇÃO REGIONAL DE FUTSAL

Castrense representou a
cidade em Santa Catarina
Nos dias 29 e 30 de setembro
a jogadora castrense de futsal,
Vitória Machado, esteve na cidade
de Concórdia (SC), para participar da 4° Competição Regional
Futsal de Base, categoria Sub-11,
na equipe da Chapecoense.
Com 11 anos e estudando
no 6° ano do Colégio Estadual
Maria Aparecida Nisgoski, Vitória começou a treinar aos 7 anos,
na Escolinha Campos Gerais.
Seus primeiros professores foram
Anderson Costa e Luan Stori,
sendo que aos 8 anos ganhou a
primeira bolsa de atleta na Escolinha Emília Erichsen.
Em entrevista ao Página
Um, Vitória lembra do seu primeiro treino. “Comecei a gostar
mais do futsal no dia em que meu
professor convidou para eu jogar
bola, depois de ele ficar sabendo
que eu era diferente na quadra.
Me colocou para treinar em uma
escolinha já aos 7 anos, pela
grande habilidade que eu tinha
com a bola e, principalmente, no
drible”, disse.

Atualmente Vitória participa
de treinos toda as terças e quintas-feiras, na Seleção Sub-13 de
Castro, e também, aos sábados,
pelo Colégio Nisgoski.
Para o pai Edinaldo
Machado, sua filha é orgulho
para a família, além de outros
dois filhos que também jogam.
“Ter uma filha desse nível, como
jogadora profissional e com o
talento que ela tem, é um orgulho para a família, é um acontecimento sem explicação”.
Com mais de 25 medalhas,
Vitória foi campeã em Concórdia no sub-13 e ficou em terceiro
lugar no Sub-11, jogando pela
ADEEL Chapecó. “Ao conquistar uma medalha ou um troféu,
o que vem na hora é uma grande
ansiedade, além de se machucar
bastante, mas no final de cada
competição o merecimento é
muito gratificante”, disse Vitória.
Após Santa Catarina, Vitória vai
participar do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino, onde
representará Ponta Grossa.

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.

VENDE-SE SPIN
2013, branca, completa. Valor: R$
35.000,00. Telefone: (42) 9 99386091.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

VENDE-SE MOTO
MUK 200 CUSTON 2009
Valor R$ 5.000,00. Telefone: (42) 9
9938-6091.

Áries: Se não souber ceder
em algumas coisas, especialmente nos seus relacionamentos
mais próximos, podem surgir
problemas. No romance, vale a
pena controlar o ciúme.

Libra: Dia indicado para
concentrar mais no trabalho,
especialmente se achar que tem
chance de conquistar promoção.
No romance, deixe as cobranças
de lado.

Touro: No serviço, guarde
algumas informações importantes e fique bem longe de fofocas
se quiser evitar dor de cabeça.
Curta os momentos animados ao
lado do seu par e dos amigos.

Escorpião: Boas energias
para os estudos e quem tem
planos para uma viagem. Malentendido e fofoca pode ser um
problema. No romance, sair da
rotina pode ser uma boa pedida.

Gêmeos: Bom dia para se
concentrar no trabalho. Com
grana, talvez seja necessário cortar algumas despesas, especialmente na hora de se divertir.

Sagitário: Redobre a atenção
com seu dinheiro, pois há risco
de gastar mais do que deve.
Mudança em casa está favorecida.

Câncer: Preocupações com
a família podem atrapalhar seu
trabalho. Há sinal de desentendimento com alguém de casa.

Capricórnio: Você estará
mais sensível. Talvez tenha que
agir com mais diplomacia ao lidar
com chefe e pessoa mais velha.

Leão: No trabalho, o desejo
de se isolar e rever algumas coisas pode crescer. Tenha cautela
com gente fofoqueira. Você e o
par têm tudo para fortalecer o
romance.

Aquário: Momento para mergulhar no trabalho e batalhar para
conseguir o reconhecimento. Há
chance de ganhar uma grana
extra. Na paquera, pode rolar
atração e interesse por colega.

A forma mais barata de fazer negócio!

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.

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.

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (02/10)
Sem saber que é uma homenagem de Michael, Santiago se
irrita com a música cantada por
Tito. Talíssia sugere a Santiago
que a música pode ter sido uma
declaração. Dandara conversa
com Hugo sobre seu relacionamento com Verena. Santiago pede para Tito cantar um
música e Michael acredita que
foi uma resposta a sua homenagem. Amanda comemora com
Kavaco o sucesso dos produtos de seu pai. Jade e Pérola
ajudam Michael a planejar sua
aproximação com Santiago.
Marli e Paulo pensam em novas
sugestões de cardápio para o Le
Kebek. Márcio decide aceitar
o pedido de Pérola para fazer
o ensaio fotográfico. Úrsula,
Flora e Jade questionam Verena
sobre Álvaro. Michael escreve
uma nova carta para Santiago,
marcando um encontro com o
menino.

Peixes: Pode surgir atrito
com
alguém próximo. Mas conbrar os cuidados com as finantará
com muita simpatia para
ças. Na companhia dos amigos,
sair
de
qualquer aperto. Apesar
pode encontrar apoio. Convite
da
vida
a dois contar com boas
para reunião ou festa anima a
energias,
háde
risco
briga.
conquista e também
o romance.
JORNAL
DO SINTÁXI - Fevereiro
2011de
- www.sintaxi.com.br
JORNAL DO SINTÁXI - Fevereiro de 2011 - www.sintaxi.com.br
Virgem: Vai ser preciso redo-
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O TEMPO NÃO PARA
Terça-Feira (02/10)
Marocas tem um mau pressentimento. Mazé conta a Miss
Celine que não aceitaram Omar
na escola. Um paramédico
socorre Samuca e conclui que
seu estado é grave. Emílio conta
a Amadeu que Samuca está
desaparecido. Carmen descobre que Samuca sofreu um acidente. Miss Celine acusa Mrs.
Calahan de racismo e ameaça
denunciá-la. Betina avisa a Carmen e a Marocas que Samuca
corre risco de morte. Coronela
é informada por Mateus que
Waleska foi afastada da Marinha. Marino não aceita a recompensa que Cesária lhe oferece.
Mariacarla entrega a Amadeu a
promissória assinada por Dom
Sabino. Omar é ignorado pelos
colegas da escola. Marino e
Dom Sabino disputam Carmen.
No hospital, Samuca desperta
ao lado de Marocas, observado
por Betina.
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Vacina portuguesa

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (02/10)
Margot comemora com

Alain e Cris a decisão de fazer
o filme em Rosa Branca, e Pat e
Michele ouvem. Bola e Daniela
começam a trabalhar para a
produção do filme. Isabel pede
que Margot cuide de Priscila
por uns dias. Cris e Margot vão
à casa de Júlia novamente, mas
não conseguem entrar. Bola
sugere que Mariane integre o
elenco do novo filme de Alain.
Cris e Alain conversam sobre a
história de Júlia, e a atriz lembra do senhor que lhe entregou
o camafeu. Cris se espanta com
o sumiço das fotos da casa de
Júlia que estavam registradas
em seu celular. Priscila reluta
em ficar no casarão durante a
viagem de Isabel. Alain e Cris
partem para o Rio de Janeiro.
Cris incentiva Alain a perdoar
Isabel. Priscila afirma a Dalva e
Margot que sente a presença de
Vicente. Américo liga para Cris,
que se sensibiliza. Isabel trama
contra Cris.
SEGUNDO SOL
Terça-Feira (02/10)
Galdino consegue imobilizar Laureta, mas Rosa salva
a cafetina. Laureta assassina
Galdino na frente de Rosa. Beto
conversa com Emily e acredita
que a menina pode mesmo ser
sua filha com Luzia. Ícaro flagra
Laureta e Rosa junto ao corpo
de Galdino. Luzia se emociona
quando Beto conta sobre seu
encontro com Emily. Ícaro tenta
convencer Rosa a se afastar de
Laureta e fugir com ele. Ícaro
deixa a casa de Laureta, que
se declara para o rapaz. Nice,
Maura e Rosa estranham as
gentilezas de Agenor. Selma e
Doralice se surpreendem com
as atitudes de Maura e Ionan.
Ícaro confessa a Manuela que
acredita que Luzia pode estar
falando a verdade. Laureta
liberta Dominick da prisão, e
o contrabandista lhe ajuda a
armar contra Roberval. Severo
contribui com o plano de Laureta contra Roberval. Rochelle
e Roberval perdem perdão um
ao outro e todos se emocionam.
Naná descobre sobre a morte
de Galdino e conta a Nestor.
Nestor confronta Laureta.
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NO CAMPUS DA UEPG

Polícia caça assaltantes de banco
Divulgação

Jeep utilizado
na fuga foi
encontrado
abandonado
no bairro São
Francisco

VILA RIO BRANCO

Adolescente esfaqueia rapaz
Da Redação

Da Redação
Até o fechamento dessa
edição, nenhum dos três assaltantes que invadiram a agência
bancária localizada no Centro de Convivências da Universidade Estadual de Ponta
Grossa, na manhã de segundafeira (1º), havia sido preso.
Depois de renderem o vigia,
e subtrairem parte do dinheiro
que estava em três caixas, a
intenção era levar os malotes
que minutos antes haviam sido
deixados na agência. Um Jeep
Renegage, utilizado na fuga,
foi encontrado abandonado no
bairro São Francisco. Na ação,
ningúem ficou ferido.
O assalto foi registrado por
volta de meio-dia e além do
vigia que teve sua arma e colete

Vidro foi estourado com marreta

balístico apreendidos, outros
quatro funcionários da agência bancária e quatro clientes,
estavam no local. Dois clientes
usavam os caixas eletrônicos
e foram obrigados a deitar no
chão. Para invadir a agência,
os assaltantes usaram uma
marreta quebrando o vidro da
porta. Todos estavam encapuzados e armados de fuzis, mas
nenhum tiro foi disparado. A
ação foi muito rápida e como
não conseguiram acesso aos
malotes, o trio acabou dei-

NA JAVERT MADUREIRA

Embriagado
e sem CNH
acaba preso
Da Redação

Depois de pagar fiança, um
homem de 44 anos que não teve
seu nome revelado, foi preso
pela polícia militar de Castro, no
domingo (30). Ele foi flagrado
dirigindo em alta velocidade na rua
Javert Madureira, vila Rio Branco.
Durante a abordagem, a PM
constatou que o motorista estava
com sua Carteira Nacional de
Habilitação cassada, além de não
portar o documento. Ao ser submetido ao teste do bafômetro, o
aparelho registrou 0,39 miligramas de álcool em seu organismo,
medida que ultrapassa o limite
tolerado pelo Código de Trânsito
Brasileiro.
Diante dessa situação, o motorista foi preso e encaminhado para
a delegacia de Polícia Civil de Castro, para as medidas cabíveis.

xando o local, fugindo em uma
caminhonete branca. Minutos
mais tarde, policiais militares
encontram o veículo utilizado
na cobertura da fuga, abandonado próximo ao hospital
Universitário Regional dos
Campos Gerais, no bairro de
Uvaranas, numa rota que dá
acesso a rodovia BR-376. O
veículo havia sido roubado em
Curitiba, em setembro deste
ano. O carro foi apreendido
e encaminhado à delegacia da
Polícia Federal.

Novos comparsas
Há indícios de que outros
comparsas estariam participando dessa mesma ação.
A polícia civil passou a
tarde de segunda-feira (1º)
analisando imagens de câmeras do circuito de segurança
da agência bancária, na tentativa de levantar pistas dos
suspeitos. Patrulhas da polícia militar e do Batalhão de
Choque de Ponta Grossa,
passaram o dia a procura dos
assaltantes.

REFÉM DE BANDIDOS

Caminhoneiro sofre sequestro
Divulgação

Da Redação
Carambeí - Libertado na
madrugada de domingo (30),
em Carambeí, um caminhoneiro
sequestrado e mantido como
refém por bandidos.
A ação criminosa foi registrada em Jaguariaíva. A vítima
que não sofre ferimentos, contou
para a polícia que teria dormido
em Wenceslau Brás e retomou
a viagem ainda pela madrugada.
Depois de rodar com o caminhão
Scania R440, de cor branca e
com placas AWT-1888, já próximo a Jaguariaíva, o motorista
teria percebido um problema
mecânico no caminhão e parou
para verificar. Neste instante,
foi abordado por três homens
armados de revólver que o renderam e cobriram seu rosto com
um capuz, levando a vítima até
um cativeiro.
O caminhão, acloplado a

Um rapaz de 36 anos foi
esfaqueado por uma adolescente
quando transitava em via pública
na rua Javert Madureira, na Vila
Rio Branco. A ocorrência foi registrada na noite de sábado (29).
Conforme boletim da polícia,
o rapaz estaria próximo ao Centro Esportivo da vila Rio Branco,
antiga pista de atletismo, quando
foi surpreendido por uma adolescente de 17 anos. A menor desferiu
dois golpes de faca que atingiram
a região do abdômen. O rapaz foi
recolhido pelo Siate e encaminhado

para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, de Castro. Devido
a gravidade dos ferimentos, teve
que ser transferido para a UTI
de um hospital de Ponta Grossa.
Informações dão conta de que a
menor é filha de uma ex-namorada
do rapaz esfaqueado.
De outro lado, novas informações revelaram que o mesmo
rapaz já teria sido vítima de um
outro atentado, também a faca,
por uma outra mulher.
A adolescente foi apreendida
e encaminhada junto com a mãe
para esclarecimentos na delegacia
de Castro.

EM CASTRO

Idoso tira a própria vida
Da Redação
O corpo de um idoso de 65
anos foi sepultado na manhã de
segunda-feira, no cemitério Frei
Mathias, em Castro. Morador
da vila Rosário, foi encontrado
já sem vida no interior de uma
casa na rua Irmã Rosa Furlani,
no sábado (29).
De acordo com boletim policial, familiares do idoso acionaram a polícia militar. Conforme os
relatos, o idoso estaria tentando
tirar a própria vida e para isso,
teria entrado no quarto e fechado
a porta. Quando a viatura militar chegou ao local indicado, os
policiais perceberam manchas de

sangue no chão do quarto e nas
paredes. Sem outra alternativa, a
equipe militar arrombou a porta
do quarto e encontrou o idoso
caído ao chão. O corpo apresentava um corte profundo na altura
do pescoço. Bombeiros também
foram acionados e constataram
que o idoso já estava em óbito.
Ao lado do corpo, os policiais
encontraram uma faca de aproximadamente 20 centímetros de
lâmina e que teria sido usada
para cometer o suicídio. Peritos do IML estiveram no local e
encaminharam o corpo do idoso
para exames de necropsia e que
depois foi liberado para sepultamento.

ACIDENTE EM AVENIDA

Preso por omissão de socorro
Da Redação

Caso foi registrado na delegacia de Carambeí
duas carretas, estava carregado
de milho a granel. O veículo
tomado em assalto, foi levado
pelos ladrões.
Roubos semelhantes
Além deste crime, outros
três caminhoneiros foram rendidos e sequestrados na região

nas últimas semanas - a suspeita é que eles provoquem
falhas mecânicas nos veículos para conseguir realizar os
assaltos.
O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Carambeí, onde o motorista registrou
o roubo do camimhão.

Ponta Grossa - Depois de
avançar em uma preferencial, o
condutor de um um veículo bateu
em uma moto de um policial militar que fazia ronda na avenida
Antônio Saad, no parque Nossa
Senhora das Graças. O acidente
foi registrado no sábado (29), e
o condutor do carro teria abandonado o local sem prestar socorro
à vítima.
Viaturas da polícia militar foram
no encalço do motorista atropela-

dor e conseguiram detê-lo na rua
Serra da Palmeirinha. Depois de
revistado, o homem identificado
com idade de 32 anos, acabou
preso em flagrante por omissão de
socorro e por não possuir Carteira
Nacional de Habilitação-CNH.
O carro também foi apreendido
e encaminhado para o pátio da polícia militar, por estar com pendências
administrativas, junto ao DetranDepartamento de Trânsito.
No acidente, o policial militar
teria sofrido ferimentos considerados leves.

EM PONTA GROSSA

Militar executa a operação
'Bafômetro na Madrugada'
Da Redação
Ponta Grossa - Na madrugada de sábado (29) para
domingo (30), o Pelotão de
Trânsito do 1° BPM intensificou
fiscalização em pontos específicos de Ponta Grossa e desencadeou a 'Operação Bafômetro',
com bloqueios de vias e blitzes
de trânsito. Os esforços policiais
tiveram por objetivo o combate à

combinação 'álcool e direção' e a
prevenção de acidentes.
Durante as ações, 83 veículos
foram inspecionados e 95 condutores submetidos ao teste do
etilômetro. Um motorista acabou
detido e outros onze autuados por
embriaguez ao volante. A operação teve ainda como resultados
130 pessoas abordadas, dois veículos apreendidos, e 55 Autos de
Infração de Trânsito lavrados.

NA BR-376

Morador de Ortigueira
morre em acidente
Da Redação
Ortigueira - Alexandre
Garcia, de 19 anos, morreu em
acidente de automóvel, na Rodovia BR-376, em Ortigueira, no
sábado (29). O rapaz que era
morador do município de Ortigueira, conduzia um automóvel
Citroën C4 Pallas quando teria
perdido o controle, vindo a colidir com uma placa de sinalização
e uma árvore. Ele não tinha Car-

teira de Habilitação (CNH).
De acordo com informações
repassadas pelas Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu
por volta das 23h40, na altura
do quilômetro 348 da BR-376.
O automóvel, com placas de
Telêmaco Borba, seguia em direção ao Norte do Estado, sentido
Mauá da Serra, quando ocorreu
o acidente. O corpo do jovem foi
encaminhado ao Instituto Médico
Legal de Ponta Grossa.
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cleucimara@hotmail.com
“Encare o que fez de errado com motivação, pois é isso que o ajudará a fazer certo da próxima vez.”

Eliane

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ainda em tempo de parabenizar a empresária
Eliane Penteado, diretora Hotel Santa Fé, pela
passagem de seu aniversário ocorrido nesta
segunda-feira (1º). Parabéns!

De 19 a 21 de
outubro, acontece
no Hotel Bella Itália
em Foz do Iguaçu,
o encontro
nacional de
lideranças de
colunistas sociais
de todo o Brasil.
ACOSPAR
(Associação dos
Colunistas Sociais
do Paraná),
presidida pelo
colunista Gustavo
Ferro é a entidade
anfitriã do evento,
já a organização
leva também a
assinatura da
FEBRACOS
presidida pelo
colunista Ovadia
Saadia

Recebendo
muitos cumprimentos hoje (2)
o empresário
Claudio Kugler,
do Grupo Kugler,
de Castro, pela
chegada de mais
um aniversário

NO FERIADO

Festival de Tortas promete
movimentar Carambeí

Carla

O empresário
João Barbiero,
secretário de
Estado do Esporte
e do Turismo
do Paraná,
completando
mais um ano
de vida
Divulgação

Carla
Rogoski
festejando idade
nova.
Parabéns!

A colunista
Marcia Ferraz
reserva o dia 6
de outubro para
receber felicitações
de aniversário.
Felicidades!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

O feriado prolongado de 12 a
14 de outubro, no Parque Histórico de Carambeí, será marcado
pela realização do VI Festival de
Tortas. Nos dias do evento o Parque estará com uma programação
especial das 10 às 20 horas com
entrada gratuita.
Serão três dias de evento,
realizado pelo Parque Histórico
em parceria com a Prefeitura
Municipal de Carambeí, e a
programação foi preparada para
atender o público de diferentes
idades. Música ao vivo, atividades recreativas para crianças,
futbolha, artesanato e mais de 30

Entidades sociais assistem
espetáculo do Circo Tihany
Na sexta-feira (28) a fantasia se tornou realidade no Circo
Tihany, onde os usuários das entidades assistidas pela Secretaria
Municipal de Políticas Públicas
Sociais (SMPPS) acompanharam
a apresentação Abrakadabra. Essa
foi a 8ª Tarde Cultural Solidária realizada pela SMPPS, sempre com o
intuito de proporcionar momentos
de alegria e descontração aos que
fazem parte de instituições sociais
de Ponta Grossa.

A empresária Elizabeth Binotto Bazzo,
diretora da charmosa Vinícola Urupema,
do premiado vinho Leopoldo, em ritmo
de aniversário. Muitas felicidades!

sabores de tortas doces.
Na sexta-feira (12), das 14 às
16 horas, a diversão da garotada
será garantida com o Palhaço
Picolé e os talentos locais das 14
às 19 horas, se apresentarão no
palco do evento. O sábado será
marcado pelo Museu Interativo,
música ao vivo e a apresentação
do Grupo Folclórico Holandês
de Castrolanda. No último dia
de evento, a partir das 16 horas
haverá música ao vivo.
Mais informações pelos telefones 42 3231-5063 e 984334639, ou e-mail agendamento@
aphc.com.br.

Com efeitos especiais, músicas e ilusionismo, o Circo Tihany
convida as pessoas a entrarem em
um mundo mágico. “Acredito que
ações como essa são uma maneira
de retribuirmos à cidade tudo o que
recebemos. Possibilitamos a um
público que não tem condições vir
ao Tihany, assistir a nossa magia e
sorrir com o nosso show, isso para
a gente é mais gratificante do que
para eles”, garante o mágico Marco
Strapazzon.

OKTOBERFEST

Viação Catarinense é
transportadora oficial

O casal Sandra Mara e Alberto Calvet.
Ele comemorando mais um ano de vida

VOCÊ SABIA ?? PRODUTOR RURAL
Foi prorrogado para até 31 de dezembro
de 2018,o prazo de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural (CAR), ainda não fez?

Regularização de Imóveis

Incentivar a cultura e promover
um transporte seguro, esses são os
objetivos da Viação Catarinense na
35ª Oktoberfest Blumenau, que
será realizada entre os dias 03 e
21 de outubro. Há noventa anos
atuando na região, a empresa será
a transportadora rodoviária oficial
do evento. “A Catarinense nasceu

em Blumenau há 90 anos e nada
melhor do que promover a cultura
da região. Além disso, vamos atuar
para que os visitantes possam se
divertir e retornar de forma segura, sem misturar bebida alcólica
com direção”, comenta Rodrigo
Trevizan, diretor de marketing do
Grupo JCA.

*Retiﬁcação *Desmembramento
*Uniﬁcação *Usucapião

Georreferenciamento Rural
*Certiﬁcação no Sigef (INCRA)
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Levantamentos Topográﬁcos
Projetos de Engenharia
Locação de Obras
(42)
(18)

9 9963-4356
9 9824-7040

Facebook.com/TopGan Topograﬁa

Augusto P. Colling
Claudio Kugler
Delmar Pimentel
Branca Flores dos Santos
Luiz Gustavo Rolim
Kássia R. Breus Klemporus
Roberto Brisky
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Christofer Kamada
Reinaldo de Quadros
Raul Paulo Neto
Marcus Silva
Nelson Iksuda

