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Aline, Jeniffer e Isabela são as entrevistadas
EM GUARAPUAVA

Preso suspeito
de matar
Osmar do Prado

Divulgação / Policia Civil

SANDRO ALEX DESTACA A IMPORTÂNCIA DOS DOIS POLÍTICOS PARA O PARANÁ

Darci Piana e Oriovisto
fazem 'discurso forte'

Em 2014, apenas uma mulher castrense disputou cadeira
na Assembleia Legislativa do
Paraná, e mesmo sendo bem
votada, a fraca coligação não a
permitiu que se elegasse. Quatro
anos depois, o número de mulheres do município que querem ser
deputada subiu para quatro, sendo duas para estadual e outras
duas para federal. Nessa edição
você confere entrevistas com
Aline Sleuttjes (PSL) e Isabela
Gobbo (PCdoB), candidatas
a deputada federal, e Jeniffer
Veriana Henisch (PRTB), à
deputada estadual. páginas 3 e 4
Divulgação / Matheus de Lara

Quase sete meses foragido,
foi preso na quinta-feira (4) o
principal suspeito na morte de
Osmar Gomes do Prado, de
48 anos, morador de Castro,
conhecido como 'Osmar do
Café Jandaia'. Policiais civis
descobriram o paradeiro de
Rauli dos Santos, que depois
de praticar o crime, encontrava-se escondido na cidade de
página 7
Guarapuava.

ALINE Sleutjes (PSL)
Divulgação / Matheus de Lara

NO PARANAENSE

Caramuru Vôlei perde para o Copel
Telecom/Maringá em partida válida pela
série A do Campeonato Paranaense de
Vôlei. O jogo aconteceu na noite de quartafeira, na Arena, em Ponta Grossa, e com
o resultado o Caramuru ficou na segunda
colocação na fase classificatória. A disputa
por uma vaga na semifinal será conta o
página 4
time de AVP/Palmas.

Divulgação / KAE

Caramuru Vôlei
perde em casa

VICE DE RATINHO, Darci Piana defendeu propostas e falou porque votar em Ratinho Junior, Oriovisto e Sandro Alex

Na quarta-feira (3), o candidato a vice-governador na chapa de Ratinho Junior, Darci Piana; o candidato ao Senado Federal, Oriovisto Guimarães e o deputado federal e candidato à reeleição, Sandro
Alex, mantiveram agenda política em Castro com comerciantes, representantes de diferentes setores da
sociedade, e lideranças da região. O encontro, realizado no Hotel Buganville Express, foi organizado
com a participação de grupos políticos e empresários castrenses, e contou com a presença de políticos
da cidade e região, a exemplo do prefeito de Palmeira, Edir Havrechaki (PSC), e de Carambeí, Osmar
página 5
Blum Chinato (PSD), além de vereadores. Nos discursos, críticas e muitas propostas.

JENIFFER V. Henisch (PRTB)
Divulgação

ISABELA Gobbo (PCdoB)
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EDITORIAL

Informe Publicitário

QUE DEMOCRACIA
O que estamos prestes a presenciar no domingo
é mais uma lição de democracia. O candidato mais
polêmico, de ultradireita, considerado azarão diante
de tantos poderosos, é o que lidera as pesquisas de
intenção de voto e tem reais chances de vencer ainda
no primeiro turno. Contra ele, o que mais se aproxima,
leva a estrela vermelha e dez anos de roubalheira e
desmandos. Já no Paraná, quando tudo caminha para
uma vitória de Ratinho Junior no primeiro turno, a
governadora Cida Borghetti intervem nos pedágios
para atrair as atenções, e conseguir os votos que faltam para levá-la ao segundo turno. Um duro golpe,
diriam alguns, que não surtirá efeito pois o eleitor
quer o pedágio mais baixo, mas sabe que essa decisão
tem fins eleitoreiros. Seja lá o que for acontecer, boa
parte das respostas já teremos no domingo.

Sandro A.
Carrilho
ESTELIONATO
ELEITORAL
A proposta da governadora
e candidata Cida Borghetti, de
determinar uma intervenção
para baixar pela metade o
preço do pedágio às vésperas
da eleição, só pode ser uma
ação desesperadora. Porque já
não entrou com a ação quando
colocou os pés no Palácio
Iguaçu há seis meses? O então
governador Roberto Requião,
com toda a sua bravata, tentou por quase oito anos e não
conseguiu, não seria agora
que a Justiça iria atender essa
medida. Essa não colou!
DEBATE
O último debate da RPC,
levado ao ar na noite de terçafeira, mostrou os três principais
candidatos bastante nervosos,
e revelou algumas nuances só
percebida quando colocados
na parede. Uma Cida se perdendo nas respostas, Ratinho
Junior querendo manter a
sua postura de ‘sabe tudo’ e
um João Arruda alvoroçado,
apelando para que o eleitor o
coloque no segundo turno, faltando apenas ficar de joelhos.
Quanto a quem venceu, eu não
saberia responder.
QUASE VEIO
O candidato ao governo
do Estado pelo PSL, Ogier
Buchi, do mesmo partido do
presidenciável Jair Bolsonaro,
cancelou a agenda que teria
em Castro nessa quinta-feira
(4) com a candidata Aline
Sleutjes. Apesar de não haver
nenhuma grande divulgação
da sua vinda, a sua presença
certamente causaria grande
movimentação e traria uma
maior atenção à candidata que
concorre à Câmara Federal.

Divulgação / Sandro A. Carrilho

O candidato a vice-governador de Ratinho Junior, Darci Piana, deu uma
de fotógrafo durante a caminhada pelas ruas de Castro, na tarde de quartafeira (3). Uma formiguinha, sem saber quem ele era, pediu para Piana
fotografar ela e suas amigas ao lado de Sandro Alex e Oriovisto Guimarães.
Ele, muito educado e gentil, registrou o momento na Praça Manoel Ribas.

BOLSONARO
É RATINHO JR
Mesmo Ogier esforçando-se para associar sua candidatura à do presidenciável
Jair Bolsonaro, o próprio Bolsonaro gravou nesta quartafeira (3) um vídeo de apoio a
Ratinho Junior postulante do
PSD ao governo do Paraná. O
conteúdo da gravação não foi
divulgado pela assessoria do
candidato, que poderá usá-lo
nos próximos dias.

DE

12 de Outubro,
Dia das Crianças

MEDO
Além da tensão dos candidatos com a proximidade
das eleições, existe também o
medo, para não dizer receio,
de uma suspresa de última
hora. Isso vale para todos os
candidatos, seja para presidente, governador, senador,
e até mesmo para deputado.
Na semana passada, a assessoria de Aliel Machado (PSB)
manifestava essa preocupação
de que algo poderia acontecer na última semana. Em
entrevista ao Página Um, a
candidata a deputada federal,
Aline Sleutjes, afirmava que
os ataques ao seu nome, nas
redes sociais, se intensificaram
nessa semana, ao ponto de ela
dar queixa na 43ª DRP, de
Castro.
PIANA E ORIOVISTO
O vice na chapa de Ratinho
Junior, Darci Piana (PSD), e
o candidato ao senado, professor Oriovisto Guimarães
(Podemos),
acompanhado
do deputado Sandro Alex
(PSD), fizeram uma caminhada curta pela Dr. Jorge
Xavier da Silva, logo após o
encontro que mantiveram com
lideranças políticas na tarde
dessa quarta-feira (3), no
Hotel Buganville Express. O
tempo chuvoso não impediu
que eles cumprimentassem e
fossem cumprimentados por
eleitores. Até Piana deu uma
de fotógrafo, registrando a
imagem (ver foto no Olho
Vivo) de Oriovisto e Sandro
Alex com as formiguinhas.
ROGÉRIO NOSTÁLGICO
O Coordenador de campanha de Oriovisto Guimarães,
Rogério Mainardes, pediu a
palavra durante os discursos
dos candidatos. E, teve motivo
para fazê-lo. Lembrou que
além de castrense e ter sido
dono do jornal O Bravo, disse
que bateu à porta do Positivo, em Curitiba, na busca de
uma bolsa de estudos, e acabou ganhando um emprego
de Oriovisto. De lá, para cá,
foram muitos anos. Ao final,
chamou o senador Roberto
Requião (MDB) de político
de carreira e demagogo, e se
tivesse a infelicidade de encontrá-lo, falaria pessoalmente.

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Meu brinquedo no
Dia das Crianças, será
leite materno.

A literatura lembra que o
aleitamento ou amamentação é
um processo que consiste em
criar com leite.
A alimentação de um
recém-nato não deve ser substituída por uma alimentação
artificial, pois o leite humano é
um alimento especifico próprio
da espécie humano, rico em
proteínas, gorduras, carboidratos, sais minerais, vitaminas e anticorpos contra certas
doenças, cuja composição está
sempre dentro dos limites adequados.
Não sofre contaminação,
não é adulterado, porque vai
direto das glândulas produtoras ao consumir.
É mais barato, por isso
não troque o leite materno
pelo leite em pó na alimentação do recém nascido, só para
recuperar as linhas elegantes
deformadas pela gravidez.
Com a idade, os seios se

tornam pendentes, haja ou não
aleitamento.
A amamentação transforma
a estética da elegância em uma
verdadeira mãe.
A mulher moderna trabalha e amamenta o seu filho
com leite materno.
Em condições normais, o
leite humano oferece mais vantagens à criança e ao mesmo
tempo protege a saúde da mãe,
contra câncer das mamas, mais
comuns entre as mulheres que
não amamentam.
Segundo os pediatras, a
composição do leite humano,
em relação ao leite de vaca,
possuem características bem
distintas, o leite da mulher
é rico em proteínas, é mais
doce, pois a composição do
leite varia com a época de lactação.
Este é um dos filmes de
aleitamento que faz a nossa
memória andar.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

04/10 - Dia da Natureza / Dia de São Francisco de Assis
Dia do Barman / Dia do Cão / Dia do Poeta
Dia Mundial dos Animais
05/10 - Dia das Aves
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07/10 - Dia do Nordestino
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04/10

Clima

Temperatura

17 ºC
12 ºC

Umidade
82%
88%

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

Sexta
05/10

16 ºC
11 ºC

92%
92%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

Sábado
06/10

17

ºC

11 ºC

91%
93%

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

Domingo
07/10

21 ºC
13 ºC

89%
90%

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

Segunda
08/10

23 ºC
15 ºC

99%
99%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 04/10/2018

ENTREVISTA

Divulgação / Matheus de Lara

Jeniffer Veriana Henisch
disputa pelo PRTB

Divulgação

Isabela Gobbo
é filiada ao PCdoB

MAIS DUAS CANDIDATAS CASTRENSES

Jeniffer e Isabela são mulheres de ideais
Em 2014, apenas uma mulher castrense disputou cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná, e mesmo sendo bem votada, a fraca coligação não a permitiu que se
elegesse. Quatro anos depois, o número de mulheres do município que querem ser deputada subiu para quatro, sendo duas para estadual e outras duas para federal.
É o caso de Jeniffer Veriana Henisch, que mesmo não tendo os dois braços, coloca como prioridade a saúde pública e defende ideias para ser uma deputada estadual
atuante. Já Isabela Gobbo, candidata a deputada federal, já participou de movimento estudantil e vê na política um meio de transformar a vida das pessoas.

ISABELA GOBBO

JENIFFER VERIANA HENISCH

Meu foco será a saúde
Divulgação / Matheus de Lara

Luana Dias
Especial para Página Um
Em mais uma rodada de
entrevistas com candidatos
locais a deputado, a reportagem
do Página Um ouviu Jeniffer
Veriana Henisch. A castrense é
casada, tem 29 anos, e mãe de
três filhas. Novata na caminhada
política, é filiada ao PRTB
desde agosto do ano passado.
Entre suas prioridades, Jeniffer
cita a saúde pública e defende
ideias, que segundo ela, levará
à Assembleia Legislativa se for
eleita.
Página Um – Qual sua
principal motivação para ser
candidata a deputada estadual?
Jeniffer Veriana - Decidi
me candidatar porque na política a gente só tem dois caminhos, ou você desiste e deixa do
jeito que está, ou você acredita
que pode mudar e se juntar com
o povo para lutar. Além disso,
sempre quis ajudar as pessoas,
sempre tive o desejo de ser um
canal de apoio à população.
P1 – Quais serão suas
prioridades, se você for
eleita?
JV – Meu foco será a saúde,
quero exercer bem o papel de
fiscalização junto a esse setor,
indo pessoalmente aos postos
de saúde, por exemplo, para
acompanhar o serviço que estão
prestando a população. Eu
sei que não são todos os profissionais, mas existem alguns
que não exercem seu trabalho
com profissionalismo, e existem
casos em que o paciente espera
de três a cinco horas por atendimento, isso não pode continuar
a acontecer.
Também quero priorizar a
segurança. Temos que colocar
mais policiais nas ruas, com
armamentos mais potentes, e
promover a abertura de mais
concursos. Além desses setores,
quero defender outros projetos
importantes, como a disponibilidade de veículos adaptados
para portadores de deficiência,
para o transporte de pessoas
que usam serviços públicos e
precisam de deslocamento, para
ir a APAE, por exemplo, ou ir a
outras cidades.
P1 – Vive-se uma realidade com índices assustadores de desemprego e uma
crise econômica generalizada no país, e que também
afeta Castro e região. Quais
suas propostas para favorecer a economia local e regional e para a criação de novos
postos de trabalho?
JV – A redução de impostos,
afinal, isso está detonando com
nosso país, quero trabalhar com

Jeniffer Veriana Henisch é candidata pela primeira vez

todos os meios disponíveis para
isso e a partir daí tudo ficará mais
fácil. Também tenho um projeto
que visa a criação de uma cooperativa de reciclagem, onde os
trabalhadores cuidarão de todo
o processo, até o último estágio,
isso aumentaria a renda e giro
de capital na cidade, e seria uma
oportunidade para criação de
mais empregos e renda.

exemplo, eles têm um salário
muito alto e ainda, vários auxílios, o que também sou contrária,
dessa forma, é justo que os trabalhadores também possam contar com reajustes adequados.
P1 – Como está seu apoio
em Castro e na região?
JV – Meu principal apoio vem
da população, e eu tenho parceria com o candidato a deputado
federal Luciano Keluc, mas é algo
bem vago, assim, minha maior
campanha é junto a população,
tanto pela internet como no corpo
a corpo, e a maior manifestação
de apoio está vindo do povo, e da
minha família.

P1 – Se for eleita você
pretende elaborar projetos
que visem o fim da troca de
favores políticos, por cadeiras e vagas nas assembleias
e câmaras?
JV – Eu sou contra essa
troca de favores, a partir do
momento que você aceita isso,
você se submete a executar atividades que talvez não façam
parte de sua índole, e, para
solucionar esta situação, acredito que deveríamos investir
mais em concursos públicos.
Os concursos representam uma
prova de capacidade, ou se não
por meio de concurso, a entrada
desses profissionais deveria
exigir no mínimo outro tipo de
prova, especifica, conforme sua
área de atuação, onde o fator
principal não é a afinidade com
quem oferece a vaga.

P1 – Você disse ter caminhado bastante por Castro
ao longo da sua campanha.
A partir desse contato direto
com a população, o que você
classificaria como sendo o
principal problema do município?
JV – A saúde e o desemprego. Esses dois fatores tem
um apelo muito forte por parte
da população, é quase unanime,
por isso a necessidade de fiscalizar hospitais e postos de saúde,
e da criação de novos postos de
emprego.

P1 – Você é contrária ou
favorável ao congelamento
do salário do funcionalismo?
JV – Sou contra. Assim como
os impostos, as remunerações
dos trabalhadores também precisam ser reajustadas, porque
os custos de vida sempre irão
aumentar, e os políticos, por

P1 – Você tem projetos
para o setor do Agronegócio?
JV – Sim. Queremos liberar
mais linhas de crédito para os
produtores e desburocratizar o
setor, além de investir em mais
cursos para preparar jovens
para a área, oferecendo ensino
técnico e incentivos em geral.

“

Meu foco será a saúde, quero exercer bem o papel
de fiscalização junto a esse setor, indo pessoalmente
aos postos de saúde, por exemplo, para acompanhar o serviço que estão prestando a população.

Quero lutar pelas mulheres
Divulgação

Luana Dias
Especial para Página Um
A castrense Isabela Gobbo,
candidata a deputada federal,
também foi entrevistada pelo
Página Um e apresentou suas
propostas. Ela conta, por exemplo, que começou a atuar politicamente ainda no movimento
estudantil, participando de,
entre outras ações e movimentos, da reestruturação o diretório central dos estudantes, no
curso de Direito, da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG). Filiada ao PC do B
desde 2014, ela candidata-se
pela primeira vez, segundo ela,
porque vê na política um meio de
transformar a vida das pessoas,
''temos que voltar a olhar para a
política como uma possibilidade
de transformação social''.
Página Um – O que mais
a motiva em sua candidatura?
Isabela Gobbo – Principalmente o fato de querer ajudar a
transformar a vida das pessoas,
fazendo uma política macro,
que envolve falar de tributação,
renda, a melhora do salário
mínimo e a economia do país
como um todo.
P1 – Quais são as suas
principais bandeiras?
IG – Eu tenho colocado
como uma das principais bandeiras, a luta pelas mulheres,
a educação, a juventude, a luta
pelas minorias e trabalhadores
em geral, indo, por exemplo,
contra algumas reformas, como
a trabalhista. Também tenho
defendido a tributação progressiva, onde cada pessoa contribui conforme a sua capacidade,
porque hoje infelizmente quem
contribui mais é a população
mais pobre do país.
P1 – O que você tem de
planos para a economia do
município?

“

Isabela Gobbo começou a atuar na política no movimento estudantil

Eu tenho colocado como uma das principais bandeiras, a luta pelas mulheres, a educação, a juventude, a
luta pelas minorias e trabalhadores em geral, indo, por
exemplo, contra algumas reformas, como a trabalhista.
IG – Uma candidatura a
deputado federal, ela não pode
ser uma candidatura que só lide
com o município, pois temos
condições de realizar projetos
que podem mudar a vida de
uma população como um todo,
principalmente de quem mais
precisa em Castro. Eu tenho
andado em bairros e pereferias
e tenho visto muita desigualdade
social, e acho que conhecendo
essa realidade, podemos alavancar a vinda de mais indústrias,
mais projetos que viabilize o
primeiro emprego, a juventude,
diminuindo essa desigualdade.
P1 – Porque os castrenses escolheriam você para
representá-los na Câmara
dos Deputados?
IG – O deputado federal tem

a possibilidade de trazer muito
mais verbas e recursos para a
cidade, e com certeza por ser
daqui, por ter a minha família aqui em Castro, eu irei dar
prioridade para a cidade, e com
políticas voltadas para a parte
da população que mais precisa.
P1 – Você acredita que
tem chances reais de se eleger?
IG – Temos feito uma candidatura que envolve mais de 30
cidades e, entre estas, pude visitar mais de vinte, então sabemos
que existe sim certa viabilidade
para me eleger. Claro, entendemos as limitações, não se trata
de uma candidatura milionária,
como a de muitos políticos aqui
da região, mas estamos indo de
casa em casa, e confiantes.

DE 27 MIL CANDIDATOS, SÓ 13 MIL TEM DIPLOMA UNIVERSITÁRIO

Falta curso superior entre candidatos
Nenhum político nega a
importância da educação, mas na
prática menos da metade concluiu
o ensino superior. Dos mais de
27 mil políticos brasileiros na disputa por um cargo público nessas
eleições, 13 mil, ou 49,6%, têm
na parede um diploma universitário. O levantamento foi feito
pelo Quero Bolsa, principal plataforma de inclusão de estudantes
no ensino superior brasileiro por
meio de bolsas de estudo, ao apurar as informações disponíveis no
Repositório de Dados Eleitorais
do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE).
O estado do Paraná tem
57,1% dos candidatos com
diploma do ensino superior.

Rio de Janeiro é o estado com a
menor proporção de candidatos
com nível superior. Dos 3.494
políticos registrados na disputa
eleitoral, 1.419 (40,6%) fizeram
faculdade. Acre (42,1%) e Rondônia (43,9%), estados com uma
rede de ensino superior muito
menor do que a do Rio de Janeiro,
aparecem na sequência.
Dos cargos em disputa, o de
Deputado Estadual reúne os candidatos com menor escolaridade.
Dos mais de 17 mil políticos
que concorrem a essas cadeiras,
10,8% têm, no máximo, o ensino
fundamental completo, 3% não
completaram o ensino médio e
31,8% têm nível médio completo.
Candidatos com ensino superior

completo somam 45,3%.
Entre os candidatos a Deputado Federal há 7.986 inscritos
nos tribunais eleitorais, sendo que
54,6% têm nível superior completo, 25,3% concluíram o ensino
médio e 7,9% têm, no máximo, o
ensino fundamental completo.
Dos candidatos ao Senado,
81,3% fizeram faculdade. Já entre
os que concorrem ao governo dos
estados, 87,2% têm nível superior.
Os presidenciáveis são os candidatos com maior participação de formados. Só João Goulart Filho, do
Partido Pátria Livre, informou não
ter diploma de nível superior.
Fonte: Quero Bolsa,
com dados do TSE
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ENTREVISTA TSE define regras
CALENDÁRIO ELEITORAL

para as eleições

Sempre cotada em todos os pleitos, em 2014 a então candidata Aline Sleutjes por muito pouco não elegeu-se a deputada estadual por Castro. Quatro
anos mais tarde, ela se lança para um novo desafio, disputando uma vaga para
a Câmara Federal pelo PSL, partido de Jair Bolsonaro, e se coloca com reais
chances de vencer em 7 de outubro.
Divulgação / Matheus de Lara

SANDRO ADRIANO CARRILHO
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Candidata natural de Castro,
mãe se três filhos e professora de
Educação Física com pós graduação em Gestão Escolar. Aos 39
anos, possui centenas de cursos
na área de gestão pública e legislação. Já foi vereadora e se diz cristã
atuante. Foi indicada pela Ocepar
para defender o agronegócio e o
cooperativismo. Convidada por
Bolsonaro para representar as
mulheres no Estado do Paraná,
ela concedeu entrevista à reportagem do Página Um.
Página Um - Você diz que
são necessários 40 mil votos
para se eleger, mas os traicking a coloca com 26 a 30
mil. De onde virão os outros
dez mil?
Aline - Em todas as pesquisas eu estou entre os dois ou três
mais votados do PSL, o fato é
que hoje estou com mais de 30
mil votos. As pesquisas as vezes
não condiz com a realidade, e o
meu planejamento é sair de Castro com 20 mil votos, esse é o
voto bairrista, e nós temos um
histórico de votos de 15 a 23 mil,
os outros votos eu farei na região,
mas a campanha Aline Sleutjes
está em 44 municípios. Eu passei 40 dias viajando visitando os
municípios dos Campos Gerais,
um pouco em Curitiba, litoral, e
norte pioneiro, e alguns municípios que me adotaram por eu ser
Bolsonaro. Meu potencial de voto
virá de Ponta Grossa, Carambeí,
Tibagi, Piraí e Telêmaco Borba.

P1 - Quando você diz que é
a única candidata com potencial de se eleger, você não
está desmerecendo a outra
concorrente de Castro?
A - Não é a minha intenção,
tinha outras duas candidatas
cogitadas em Castro, inclusive
a vereadora Fátima, mas ela não
se descompatibilizou, e a Isabela que entrou com liminares,
teve problemas com o registro.
Quando digo isso, é que dentro do PSL a real chance de se
eleger está entre os dois mais
votados, e eu estou entre os dois
mais votados. Eu faço um apelo
ao castrense para votar em quem
tem chances de se eleger.
P1 - Você já disse que o
PSL não usa fundo partidário,
então de onde vem o dinheiro
para sua campanha e você
pretende gastar quanto?
A - Nós não usamos fundo
partidário. A campanha está
sendo custeada do meu bolso e
pelos candidatos estaduais que
estão me apoiando. Então o material que eles mandam com o cnpj
deles, sai do caixa deles, do bolso
deles. Por isso a nossa campanha
é menos barulhenta. Eu devo gastar com recursos próprios entre
R$ 50mil a R$ 70 mil.
P1 - Bolsonaro gravou na
quarta-feira um vídeo onde
manifesta o seu apoio a Ratinho Junior, mas o PSL tem

“

Aline Sleutjes concorre a uma cadeira de deputada federal pelo PSL

Hoje sou um nomeforte, com vários deputados estaduais me apoiando. Fiz a minha lição de casa, fui
para Curitiba, trabalhei na Assembleia Legislativa,
para enfatizar o meu nome no cenário estadual.
candidato próprio ao governo.
Você Aline Sleutjes, vai apoiar
quem ao governo?
A - Meu candidato e Ogier
Buchi, número 17, é PSL, e
me parece que numa questão de
segundo turno esse vídeo poderá
ser usado. Alguns apoiam já a
candidatura do Ratinho, mas lá
na convenção fizeram o lançamento do meu candidato e como
eu quero a renovação e mudança
para o nosso país, e por acreditar
no PSL, vou apoiar o meu candidato Ogier até o final.
P1 - As lideranças locais,
prefeito, vice e até os vereadores não apoiam nenhum dos
seis candidatos castrenses.
Castro não perde com isso?
A - Certamente perde, é uma
pena, não consigo entender porque não há junção em torno de
um nome. Eu fui atrás de todas
as lideranças políticas, antes de
começar a campanha, para pedir
apoio. Todos que me receberam
não declararam apoio, mas disseram que não atrapalhariam e
não lançariam candidato próprio.
E que fariam até gosto que houvesse uma eleição de uma candidata castrense para a melhoria
do município. Nós quase tivemos
uma deputada estadual, e certamente teremos uma federal,
e quem sabe no futuro teremos
uma estadual e uma federal.
P1 – A função de um deputado é legislar e fazer leis.
Como você se posicionaria na
Câmara Federal, e quais setores trabalharia?
A – Nós temos uma pauta
muito específica do PSL do
governo do Bolsonaro que irá
demandar muitos projetos e
alterações de lei, principalmente

na área da segurança. Então, o
meu posicionamento será apoiar
todas as leis e todas as iniciativas, e segunda situação, hoje eu
sou representante da Ocepar e
defenderei três bandeiras deles
importantes, o cooperativismo,
empreendedorismo e o agronegócio. Na Acecastro, me comprometi e assinei as demandas,
e todas que se relacionarem
ao governo federal eu estarei
lutando. Mas uma bandeira que
não poderei deixar de enfatizar
é a educação. Sou professora,
sabemos da imensa dificuldade
que a educação tsofre na questão estrutural e de professores,
e teremos que trabalhar muito
forte para termos uma educação
de qualidade.
P1 – Você tem uma parceria em Castro, como candidata
a deputada estadual?
A – Eu fiquei feliz de conhecer
a Mônica e depois tive o prazer
de discutir a política castrense.
Fiz um convite para fazermos
uma dobradinha, e para frente
estarei a disposição dela até para
ajudar na sua campanha a vereadora. Fora a Mônica eu tenhos
outros parceiros que acreditam
em mim, como Ricardo Arruda,
Alexandre (de Maringá), Cassiano Carun, da região metropolitana, Curitiba; Luiz Fernando
Guerra, de Pato Branco, Palmas; o Gibson, ex-prefeito e
candidato de Telêmaco Borba,
que me apoia em dez municípios.
Hoje sou um nome forte, com
vários deputados estaduais me
apoiando. Fiz a minha lição de
casa, fui para Curitiba, trabalhei
na Assembleia Legislativa, para
enfatizar o meu nome no cenário
estadual, e hoje sou conhecida
não só em Castro.

No domingo
será permitida
a manifestação
individual e
silenciosa
Da Redação*
Terminou na quinta-feira
(4), a veiculação da propaganda
eleitoral gratuita no rádio e na
televisão, em todo o Brasil, e
também os comícios e aparelho
de som fixo. Neste dia, também
encerrou debates entre os candidatos, tanto no rádio, como
na TV. Na sexta-feira (5) é a
data final para divulgação paga
de propaganda eleitoral na
imprensa escrita, incluindo edições impressas na internet.
Desde terça-feira (2),
nenhum eleitor poderá ser
preso. Segundo o TSE, a
medida serve para garantir o
equilíbrio da disputa e prevenir que prisões sejam usadas
como manobra para prejudicar
um determinado candidato,
execeto para condenados por
crime inafiançável, pego em flagrante, ou por desrespeito de
salvo-conduto.
Já no sábado (6), é o último
dia para uso de alto-falantes, distribuição de material
impresso (como santinhos),
realização de carreatas, caminhadas ou passeatas.
Também nesta data a Comissão de Auditoria da Votação
Eletrônica deverá promover, em
local e horário previamente divulgados, os sorteios das seções
eleitorais em que as urnas serão
submetidas aos procedimentos

Sábado as urnas serão submetidas a auditoria da votação eletrônica

de auditoria da votação eletrônica. É também neste dia que
será realizada a verificação, pelo
TSE, dos sistemas de Gerenciamento, Preparação e Receptor
de Arquivos da Urna.
Dia da eleição
A partir das 7 horas serão
instaladas as seções eleitorais,
com a emissão dos relatórios
das urnas eletrônicas instaladas. O pleito começa às 8horas
e termina às 17horas, com os
boletins de urna podendo ser
emitidos a partir das 17horas.
No domingo (7), dia da
eleição, o eleitor é proibido
de levar para a urna aparelho
celular, máquina fotográfica,
filmadora ou equipamento de
radiocomunicação. A mesa
receptora pode reter esses
equipamentos enquanto o eleitor estiver votando.
Manifestação individual e
silenciosa de preferência eleitoral ou partidária são permitidas. Mas até o término
das eleições são proibidas as
aglomerações de pessoas com
roupas padronizadas, com bandeiras, broches e adesivos que
caracterizam algum tipo de
manifestação coletiva em apoio

a candidato ou partido político.
É proibido que servidores
da Justiça Eleitoral, mesários e
fiscais partidários usem roupas
ou objetos com propaganda de
partido político.
É proibido uso de alto-falantes, a promoção de comícios
e carreatas, a propaganda de
boca de urna e a divulgação de
material de campanha. Publicação de novos conteúdos ou
impulsionamento de propagandas digitais na internet também
também está vedada. A desobediência a esta norma é crime.
Pesquisas eleitorais
É permitida a divulgação,
a qualquer momento, das pesquisas realizadas em data anterior à da eleição, para todos os
cargos. As pesquisas realizadas
no dia das eleições podem ser
divulgadas a partir das 17horas
no horário local para os cargos
de governador, senador, deputado federal, estadual e distrital. Já o cargo de presidente só
pode ter pesquisas divulgadas
após a realização das eleições
em todo o país.
* Informações do Tribunal
Superior Eleitoral

NO PARANAENSE

Caramuru perde em casa
O Caramuru Vôlei perdeu para
o Copel Telecom/Maringá Vôlei em
partida válida pela série A do Campeonato Paranaense de Vôlei. O
jogo aconteceu na noite de quartafeira, na Arena, em Ponta Grossa, e
com o resultado o Caramuru ficou
na segunda colocação na fase classificatória. A disputa por uma vaga
na semifinal será conta o time de
AVP/Palmas, terceiro colocado,
enquanto o líder, Maringá, pega a
equipe do Foz.
O Caramuru começou ven-

cendo o primeiro set por 25 a 20,
impondo ritmo e forçando o saque,
mas Maringá virou. No segundo
set, o adversário do Tigre abriu o
placar e chegou a cinco pontos de
vantagem, 18 a 13. O Alvinegro se
recuperou, mas não foi suficiente
para vencer o set, fechando por 25
a 22. No terceiro set, o time visitante manteve a vantagem e venceu
por 25 a 18. O Caramuru tentou a
recuperação para levar ao tie-break,
no entanto Maringá fechou em 25 a
19, 3 sets a 1 para os visitantes.

Dimensões: 4,6cm x 7cm

Aline se diz com reais
chances de vencer
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Divulgação / Sandro A. Carrilho

Piana e Oriovisto assinam compromisso

Após encontro, caminhada pelo centro da cidade

Prefeitos Blum e Edir cumprimentam Oriovisto

SANDRO ALEX DESTACA, EM CASTRO, A IMPORTÂNCIA DE PIANA E ORIOVISTO

Piana e Oriovisto fazem discurso forte
KAE / Divulgação

Prefeitos da
região também
compõem
grupo regional
de apoio a
Ratinho Jr
e Oriovisto
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na quarta-feira (3), o candidato a vice-governador na
chapa de Ratinho Junior, Darci
Piana; o candidato ao Senado
Federal, Oriovisto Guimarães
e o deputado federal e candidato à reeleição, Sandro Alex,
mantiveram agenda política
em Castro com comerciantes,
representantes de diferentes
setores e lideranças da região.
O encontro, realizado no Hotel
Buganville Express, foi organizado com a participação de
grupos políticos e empresários
castrenses, e contou com a
presença de diversos políticos
da cidade e região, a exemplo do prefeito de Palmeira,
Edir Havrechaki (PSC), e de
Carambeí, Osmar Blum Chinato (PSD), e vereadores.
O presidente do Sindicato
Rural de Ponta Grossa, Gustavo Ribas Neto, foi quem abriu
a sequência de discursos. Ele
defendeu o apoio dos governos para a desburocratização
dos processos que envolvem a
produção agropecuária, e falou
de dificuldades que a categoria enfrenta para produzir. “O
produtor rural é um grande
patriota, ele se compromete
com a terra, mas precisa de
segurança para produzir. Muitos empregos e a geração de
renda da nossa região ocorrem
por meio dos produtores rurais,

Oriovisto defendeu maiores investimentos, ao lado de Marioli, Ribas Neto, Piana e Sandro Alex

mas precisamos de apoio para
que os processos ocorram de
forma prática e funcional, precisamos desburocratizar para
poder produzi”, destacou.
Em seguida falou o presidente do Sindicato do Comércio
Varejista de Castro (Sindicastro), José Marioli Simão, antes,
porém, em entrevista ao Página
Um, ele já havia se pronunciado
a respeito do encontro. “A ideia
aqui é a aproximação com os
comerciantes da cidade, para
mostrarmos a eles as propostas
do Piana, que foi uma escolha
pessoal do Ratinho, como candidato a vice. Eles têm um jeito
novo de fazer política, onde o
que prevalece é a gestão”, destacou.
Enquanto discursava, Simão
falou da necessidade de atenção
aos comerciantes e empresários. “Aqui temos uma plateia
bastante diversificada, com muitos empresários, pessoas que
foram muito maltratadas neste
governo atual, fomos muito mal
atendidos em nossas demandas,
e, eu espero muito que essa realidade mude a partir de janeiro,
com a nova gestão”.
Também se pronunciou o
coordenador de campanha de

Oriovisto Guimarães, Rogério
Mainardes. Ele falou da trajetória do candidato a vice-governador, e afirmou “ao longo
de todos esses anos em que
convivi com ele (Oriovisto),
não teve um único momento
ou situação em que eu pudesse
dizer que ele não cumpriu com
sua palavra”. Mainardes, que é
natural de Castro, também se
comprometeu com o município, declarando que se Ratinho
e Piana forem eleitos, atuará
como embaixador de Castro,
junto ao governo do Estado.
O próximo a discursar foi
Sandro Alex. Ao mencionar que
em muitos momentos esteve
sozinho na Câmara dos Deputados, para lutar pela região,
afirmou acreditar que a partir
de janeiro, se for reeleito, não
estará mais, por pensar que
tanto a chapa do candidato
Ratinho, como Oriovisto, serão
eleitos.
Muito citado entre todos
os que discursaram antes dele,
Oriovisto Guimarães também
fez uso da palavra. Ele afirmou
que tem bandeiras muito claras
como candidato, que é contra o
Estado atrapalhar o empreendedor por meio dos processos

ÀS VÉSPERAS DE MAIS UMA ELEIÇÃO

burocráticos, defendeu maiores
investimentos nos municípios
e falou do grande número de
impostos recolhidos pelos trabalhadores, e do desperdício
de dinheiro público que ocorre,
tanto através da corrupção,
como pela má administração.
“O trabalhador paga 35% de
seus ganhos aos seus governantes e ao setor público, por
meio de impostos, nós temos é
que tirar dinheiro de Brasília e
investir nas cidades, que é onde
a vida acontece”, declarou. O
candidato também disse que
se for eleito, irá propor uma
Proposta de Emenda Constitucional (PEC) para que todos
os investigados que forem condenados em segunda instância,
sejam presos.
Para finalizar os discursos
falou Darci Piana, candidato
a vice-governador. Ao lembrar a capacidade e números
relacionados à produção agrícola do estado, ele defendeu
que paranaenses tenham mais
apoio para comercializar sua
produção, com valor agregado,
e mencionou a necessidade de
planejamento, para o desempenho de um bom governo.
Questionado pela reporta-

gem a respeito da distribuição
de recursos entre os municípios, e sobre a participação
das cidades de menor porte no
orçamento do Estado, Piana
defendeu a criação de parcerias e de projetos industriais de
transformação dentro das cidades, para a geração de mais
postos de trabalho e para que
os municípios possam se tornar
mais competitivos e atrativos a
novos investimentos.
Políticos se manifestam
Também estavam no encontro os prefeitos de Palmeira,
Edir Havrechaki, e de Carambeí, Osmar Blum e o ex-prefeito
de Castro, Reinaldo Cardoso,
que atua como coordenador da
campanha de Ratinho no município. A reportagem do Página
Um conversou com os três, que
falaram a respeito das expectativas para os resultados das
eleições de 7 de outubro, e das
articulações que se desenvolveram na região, com o objetivo de divulgar a campanha e
levantar votos para Ratinho Jr,
Oriovisto, e candidatos a deputado, apoiados pelos grupos
políticos locais.
Edir Havrechaki mencionou
a corrida no final da campanha, do grupo de apoiadores
da região, para garantir que
Ratinho Junior se eleja já no
primeiro turno, e, justificou seu
ponto de vista. “Eu acredito que
ele (o candidato Ratinho), seja
a melhor opção para o Paraná,
por ter um plano de governo
inovador”, destacou.
Já Osmar Blum ressaltou a
importância das articulações,
disse que uma equipe fortalecida angariando votos para um
mesmo grupo de candidatos
pode beneficiar a região posteriormente. “Isso tudo é para
que a região seja bem representada depois, para que este
grupo tenha seus eleitos, além

do Ratinho, também os nossos
deputados, Plauto Miró e Sandro Alex, e o Oriovisto para o
Senado, e para que eles tragam
benefícios para a região como
um todo”, destacou. O prefeito também afirmou acreditar
na eleição em primeiro turno
do candidato ao governo do
estado, Ratinho Jr.
Reinaldo Cardoso também
disse acreditar que seu candidato vence as eleições já no
primeiro turno, e que com isso
a cidade de Castro e a região,
serão prestigiadas nos planos
de governo, em relação a outras
cidades e regiões e estado. “As
chances dele são reais, e temos
certeza de que com esse apoio
que ele vem recebendo aqui,
após eleito terá compromisso
com nossas necessidades. Queremos que a cidade de Castro
passe a ser olhada com o seu
devido valor, como o primeiro ou
segundo melhor produtor agrícola do país. Nós contribuímos
muito com o estado, como produtores e geradores de emprego
e renda, e muitas vezes, não
recebemos nenhum retorno, e
se o elegermos, vamos cobrar
isso diretamente”, afirmou.
Sandro Alex foi mais um
a defender as articulações e a
formação dos grupos políticos
dentro das cidades. “O próprio
Ratinho já esteve em Castro,
mas agora, devido a correria da
reta final da campanha, não pode
comparecer. Mas hoje estão presentes aqui as duas pessoas mais
importantes da campanha dele,
que são seu vice, Darci Piana, e
o professor Oriovisto. Com isso,
e diante de muitas lideranças do
município, ele deseja mostrar a
importância política das cidades
no seu programa de governo,
porque as conquistas para cada
município, elas dependem de
parceria. Nenhum governador
pode afirmar que consegue algo
sozinho”, destacou.

POSTO DA POLÍCIA MILITAR NA UEPG

Pauliki e Dr. Zeca miram nos indecisos Aliel comemora anúncio de Base da PM
Nas vésperas da eleição, o
candidato a deputado federal
Marcio Pauliki e o candidato
a deputado estadual Dr. Zeca
intensificam o diálogo com a
população para apresentar projetos e conquistar os votos dos
indecisos. Ambos colocam seus
nomes à disposição para renovar os representantes do estado
tanto na Câmara Federal, em
Brasília, quanto na Assembleia
Legislativa.
“Estamos constantemente em
conversa com a sociedade com
o objetivo de apresentar nossas metas como representantes
da população”, ressalta Pauliki.
Ficha limpa, com ampla experiência como gestor, Pauliki atua
de maneira honesta e trabalhadora, visando angariar recursos
e traçar projetos que atendam às
necessidades da população.
Pauliki defende na Assembleia Legislativa, onde exerce seu
primeiro mandato como deputado estadual, a reposição inflacionária dos últimos 03 anos que

ultrapassa mais de 11%. “Sempre defendi, defendo e defenderei nossos servidores, pois sei
como poucos da importância da
valorização de nossos trabalhadores”, ressalta.
Pauliki tem como uma das
metas a ampliação do projeto
Nota Paraná Solidária. Pauliki irá
buscar repasses de impostos federais, como o PIS/Confins, para
as entidades. Pauliki também irá
propor a regulamentação por lei
da criação de Distritos Industriais
Regionais para ampliar a geração
de emprego e renda. Pauliki é o
autor do projeto Nota Paraná
Solidária, que destinou R$ 90
milhões para as entidades sem
fins lucrativos do estado.
Ele também traça metas para
estabelecer políticas públicas para
a capacitação de jovens para o
primeiro emprego e para a recolocação profissional de idosos que
desejam voltar ao trabalho.
Além disso, o deputado estabeleceu como objetivo projetos
focados na área de saúde, como

a busca de recursos para a consolidação da terceira e última
fase do Instituto do Câncer dos
Campos Gerais (ICCG), que irá
funcionar em Ponta Grossa. Os
montantes da primeira e segunda
fase Pauliki já obteve junto ao
governo estadual.
Pauliki também tem o compromisso de lutar pela ampliação
dos mutirões de saúde para reduzir a fila de cirurgias eletivas que
tomam conta do Paraná. Como
50 milhões de brasileiros vivem
na linha da pobreza e em lugares
distantes dos serviços públicos
de saúde, Pauliki quer, através
do Ônibus da Saúde e de Especialidades, levar o atendimento de
saúde a todos os brasileiros.
Os ônibus funcionarão praticamente como um posto de
Saúde Móvel que contarão com
um clínico geral, nutricionista,
ortopedista, educadores físicos,
além de exames de cardiologia,
oftalmologia e dermatologia, chegando a lugares distantes e mais
carentes.

O deputado federal Aliel
Machado (PSB) comemorou o
anúncio feito nesta quarta-feira
(03), pela Governadora Cida
Borghetti (PP) da implantação
de um Posto da Polícia Militar
no Campus da Universidade
Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) em Uvaranas. O
assunto vem sendo intermediado pelo parlamentar junto
a governador e a PM desde o
mês de julho.
“Esse anúncio representa
um avanço na área de segurança, que com certeza irá
atender não só a UEPG, mas
toda a comunidade. Assim
que recebi essa demanda
da comunidade acadêmica,
iniciei as conversas com a
Comandante Geral da Polícia
Militar Audilene Dias Rocha
e com a Governadora. Elas
prontamente se dispuseram
a fazer um levantamento do
que seria necessário para

dar andamento à instalação”,
disse Aliel.
As conversas para a
implantação da Base iniciaram
em julho, quando Aliel se reuniu com a recém eleita reitoria
da UEPG e com o Capitão da
PM Fabian Ogura, além de
engenheiros da Universidade.
Na ocasião Aliel entendeu a
necessidade tanto da instituição quanto da comunidade
de ter um reforço na área da
Segurança Pública. Acompanhados pelo reitor Miguel
Sanches Neto e pela PM, o
deputado Aliel e o coordenador
regional da Casa Civil, Pietro
Arnaud, visitaram o local que
será cedido para o Estado
para a instalação da Unidade.
De acordo com os engenheiros
da UEPG, em um prazo de
cerca de 45 dias seria possível
entregar o imóvel reformado e
adaptado para uso.
“O bairro de Uvaranas é

um dos maiores e mais populosos da cidade e sabemos
que a polícia faz a parte dela.
Porém, o bairro cresceu muito
e o no horário de pico o trânsito intenso dificulta o deslocamento de viaturas para o
patrulhamento e atendimento
de ocorrências. Por isso a
importância dessa instalação
de uma Base nesse local proposto pela UEPG”, afirmou o
parlamentar.
Além
da
segurança
externa, a Base também deve
ser fundamental para a redução de ocorrências também
no Campus. Com o auxílio da
segurança interna da UEPG,
a PM terá condições de otimizar o patrulhamento que já
vinha sendo feito no Campus.
"A UEPG desenvolve um
papel muito importante para
a comunidade. E precisa
de toda atenção do poder
público”, disse Aliel.

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.

ALUGA-SE
DUAS CASAS
Final da Rua: Benjamin Constant, 1000. Uma com 2 quartos,
sala, cozinha, banheiro, lavanderia e
abrigo para carro. E a outra 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e abrigo
para carro. Maiores informações
(42) 99997-4454 Luiz Ferro.

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

Áries: A saúde pede um
pouco mais de cuidado. Se
alguém pedir a sua ajuda, dê uma
mãozinha. Há sinal de romantismo na vida conjugal.

Libra: Você conta com
intuição para cuidar de qualquer
tarefa. Amizades recebem boas
energias, desde que não misture
amigos e dinheiro.

Touro: No trabalho, mantenha os pés no chão e use o bomsenso para se destacar. A Lua no
seu paraíso astral traz diversão e
uma dose extra de sorte.

Escorpião: Seu lado prático está em destaque. Aposte na
diplomacia e saiba o momento
certo de ceder em algumas coisas no trabalho.

Gêmeos: Boa conversa
pode abrir portas e resolver pendências ou atritos na vida profissional. No romance, relembrar os
bons momentos vai te aproximar.

Sagitário: Bom dia para
entrar em contato com pessoas
de longe. No emprego, há boas
chances de conquistar aumento
ou novo cargo.

Câncer: Boas novas envolvendo a família ou uma herança.
A Lua ressalta seu lado sociável e
você pode conhecer gente nova.

Capricórnio: Tem planos
para mudar algo em casa e na vida
profissional. Pode surgir desavença ou briga com amigo(a).

Leão: Você pode esclarecer
mal-entendido em família. Vale a
pena batalhar para engordar seu
bolso. O sentimento de posse
pode crescer agora, inclusive no
romance.

Aquário: Simpatia e boas
ideias ajudam a se entender
melhor com os colegas mais
próximos, inclusive no trabalho.
Astral favorável para dar uma
mexida no visual.

Virgem: Astral pode pesar
em alguns momentos. Dinheiro
inesperado não está descartado.
Bom dia para cuidar melhor do
seu corpo.

Peixes: No trabalho tem
excelentes energias, pode encontrar maneiras diferentes e mais
eficientes de dar conta das tarefas.

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 9648-9160.
DIARISTA ZELI
Residencias / Empresas. Limpezas
faxina em geral, conservação e organização. Telefone (42) 9 9956-8082.

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.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS

RESUMO DE NOVELAS

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br
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O DESERTO
Uma vez, uma loira, uma
morena e uma ruiva estavam no
deserto, de repente o carro quebra, e a ruiva fala:
- Tive uma ideia,vamos cada
uma pegar uma parte do carro
em que vamos usar.Eu vou levar
os bancos,se der canseira eu
sento.
- Eu vou levar a água, se der
sede eu bebo! - diz a morena;
- Eu vou levar o vidro! - diz
a loira;
Então, não entendendo nada
a ruiva pede a loira:
- Mais por que você vai levar
o vidro?
-Porque se der calor eu
abro! -diz a loira.
JOÃOZINHO E O TÁXI
Joãozinho chamou o táxi e
perguntou:
- Moço, quanto o senhor
cobra para me levar para o aeroporto??

E o taxista respondeu:
- R$ 25,00.
- E as malas?
- As malas eu não cobro
nada.
- Então leve as malas que eu
vou a pé.
RELÓGIO ATRASADO
Um dia, o Joãozinho e sua
namorada estavam conversando:
- Amor... O relógio lá da sala
caiu, e quase bateu na cabeça da
minha mãe! - Diz a namorada do
Joãozinho.
- Maldito relógio! Sempre
atrasado! - Diz Joãzinho.
QUAL É MAIS LONGE
Duas loiras estavam na beira
do mar a noite. De repente uma
virou para a outra.
- Amiga, qual é mais longe a
lua ou o japão?
- Ah amiga, claro que o japão,
você tá vendo ele por acaso?

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (05/10)
Jade se surpreende com a
proposta de Mateus e despista os
amigos. Dandara se irrita por Marcelo não combater a atitude racista
de um responsável por um aluno
do colégio. Garoto acredita que
perdeu sua chance com Mateus.
Kavaco sugere que Garoto divulgue
o trabalho da banda na internet.
Marcelo conversa com Dandara.
Vinícius questiona Talíssia sobre o
pai de Valentina. Jade decide marcar uma reunião com Mateus sem
que ninguém saiba e pede segredo
a Fabiana. Heitor ajuda Tito e
Garoto a divulgarem a banda Tales
de Mileto. Gabriela se prepara
para apresentar o Prêmio Educador Nota 10 ao lado de Rafael.
Mateus propõe que Jade participe
de uma competição.
O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (05/10)
Samuca percebe o ciúme de
Marocas. Emílio tenta seduzir Elza
para obter informações de Carmen. Dom Sabino conta a Eliseu
que Cecílio é seu filho. Eliseu oferece abrigo a Cecílio em troca de
trabalho. Marino leva Carmen para
ver as joias de Cesária. Marino
questiona Carmen sobre o relacionamento dos dois. Amadeu diz a
Agnese que só sossegará quando
conseguir todos os bens de Dom
Sabino. Dom Sabino fica frustrado
quando o cocheiro exige dinheiro
para lhe emprestar o alfinete de
gravata. Barão presenteia Miss
Celine com um notebook, por ela
ter defendido Omar na escola.
Betina fica perplexa quando Barão
lhe conta que sabotou a motocicleta de Samuca por ela. Marocas
e Samuca se beijam.
ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (05/10)
Cris descobre que André lhe

enviou a bala de ouro que tirou a
vida de Júlia, e sente uma fisgada
no peito. Edméia afirma a Isabel
que Alain está apaixonado por
Cris. Alain orienta Pat a fazer um
teste com Bola para seu filme.
Mariane aceita participar do filme
de Alain, e Bola vibra. Gentil e
Lenita conversam sobre o passado de Alain, Felipe e Isabel. Cris
visita novamente a casa de Júlia.
Ana tem um pressentimento sobre
Cris, e Flávio tranquiliza a esposa.
Américo chega de surpresa à casa
de Margot, que não consegue falar
com Cris e avisa a Alain. Valdete
e Michele lamentam que Pat não
corresponda o amor de Hugo.
Cris, que está no passado como
Julia, conhece Piedade.
SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (05/10)
Laureta jura vingança contra
Naná, que desconfia que a cafetina
possa ter assassinado Remy. Nestor conta a Naná que Laureta tirou
a vida de Galdino. Naná alerta
Valentim sobre Rosa. Ionan e
Maura vão juntos à consulta com a
obstetra. Valentim confronta Rosa,
e os dois acabam brigando. Rosa
desabafa com Ícaro sobre a morte
de Galdino. Valentim flagra Ícaro
com Rosa. Dodô desconfia da relação entre Gorete e Natalino. Beto
se prepara para fazer o exame
de DNA em Emily, e a menina
se angustia. Valentim surpreende
Ícaro com Rosa em um motel, e
se desespera. Agenor ateia fogo
ao restaurante de Cacau. Groa
comenta com Beto e Luzia suas
desconfianças em relação a Emily.
Quinho vai a Boiporã atrás de Jennifer, sua namorada, sem saber que
ela está se passando por Emily.
Nice e Maura descobrem que Agenor foi o culpado pelo incêndio e o
expulsam de casa. Zefa exige que
Severo se afaste de sua família.
Rosa revela a Valentim que o bebê
que espera é de Ícaro.
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Efetivo militar garantirá segurança
Divulgação / PM

No Paraná o
reforço será
de mais de
10 mil PMs e
1.720 viaturas

NA VILA RIO BRANCO

Assaltantes ferem
vítimas a pedradas
Da Redação

Da Redação
Policiais militares de todas
as cidades sob responsabilidade do 1º Batalhão (BPM) já
estão nas ruas como parte da
Operação Eleições 2018, que
acontece em todo o Paraná.
Deflagrada nesta quinta-feira
(4), a ação segue até o domingo
(7) para garantir a segurança
do pleito eleitoral e também
dos eleitores que irão às urnas
das 8horas até as 17 horas de
domingo.
O policiamento ostensivo
já começou com a distribuição
das urnas eletrônicas nos municípios, a partir de quinta-feira.
No domingo, a segurança do
pleito contará com a participação direta do 4º Comando
Regional, 1º BPM, Polícia
Rodoviária Estadual, Patrulha
Escolar Comunitária, Polícia
Ambiental e Guarda Munici-

Policiamento ostentivo já começou

pal de Ponta Grossa. Todo o
efetivo da PM disponível será
empregado.
Em nota, a PM afirma que os
esforços serão concentrados de
forma estratégica, atendendo a
todas as seções da região, a fim
de inibir a incidência de quaisquer ocorrências que possam
prejudicar o bom andamento
das votações e sua apuração,
bem como acompanhar eventuais manifestações e comemorações posteriores. Toda a
comunidade pode contribuir
com a segurança das eleições,
comunicando à PM através do

telefone 190 qualquer irregularidade que tiver conhecimento.
Efetivo e viaturas
Em todo o Paraná, o reforço
será de mais de 10 mil policiais
militares e 1.720 viaturas e
será feito nos locais de votação e nos principais pontos dos
municípios. “Nossa intenção é
que o pleito eleitoral ocorra de
maneira tranquila e que todos
os cidadãos paranaenses possam votar com segurança. A
Polícia Militar exerce um papel
fundamental na garantia dos
direitos constitucionais e nos-

sas tropas estarão presentes
em todos os municípios do
Estado à disposição da população”, diz a comandante-geral
da PM, coronel Audilene Rosa
de Paula Dias Rocha.
O Corpo de Bombeiros
também prestará apoio com
ambulâncias e veículos para
combate a incêndio, ocorrências de emergência e, caso
haja necessidade, atuação em
ações de defesa civil em todo
o Paraná.
*Informações da
Assessoria do 1ºBPM

EM GUARAPUAVA

Preso autor da morte de Osmar do Prado
Da Redação
Quase sete meses foragido,
foi preso na quinta-feira (4),
o principal suspeito na morte
de Osmar Gomes do Prado,
de 48 anos, morador de Castro, conhecido como 'Osmar
do Café Jandaia'. Policiais civis
descobriram o paradeiro de
Rauli dos Santos, que depois
de praticar o crime, se encontrava escondido na cidade de
Guarapuava.
Horas depois de praticar o
crime, já fora do prazo de flagrante, Rauli dos Santos teria

se apresentado na delegacia de
polícia civil de Castro. O mandado de prisão contra ele só
teria sido expedido pela Justiça,
dias depois. A esta altura, Rauli
já teria deixado a cidade e foi
então apontado como foragido
da Justiça, passando a ser procurado pelas autoridades policiais do estado.
Entenda o caso
Osmar do Prado foi morto a
golpes de faca que atingiram a
região do tórax e peito, quando
participava de um churrasco
em uma chácara na região

ASSALTO A MÃO ARMADA

Motorista é
rendido em
frente a portão
Da Redação
Dois homens armados de
revólver assaltaram o condutor de
um veículo Nissan Tida logo que
ele descia do veículo, na rua Euclides da Cunha, em Uvaranas.
De acordo com dados oficiais
da Polícia Militar, a vítima deixou
o veículo ligado em frente da sua
casa e desceu para abrir o portão
da garagem. Neste momento, os
dois homens armados se aproximaram e renderam o dono do veículo, fugindo com o veículo de cor
branca e placas AUM-4146.
Segundo a vítima, a dupla
seguiu em direção à rua Casemiro de Abreu e até o fechamento
dessa edição, o veículo não tinha
sido localizado.

do Tronco. De acordo com o
boletim policial da época - 22
de abril -, o crime teria sido
motivado por desconfiança da
vítima. Osmar do Prado teria
visto no celular mensagens dirigidas a sua esposa e desconfiado do autor das postagens,
teria se dirigido até Rauli para
tirar satisfações. Sentindo-se
ofendido, Rauli avançou sobre
Osmar e com uma faca de churrasco desferiu dois golpes contra a vítima. Também no mesmo
dia do crime, Rauli teria com
a mesma faca ameaçado uma
outra pessoa da família. Osmar

do Prado foi socorrido por
familiares e levado para a UPA,
mas não resistiu aos ferimentos
e entrou em óbito.
Logo depois do crime, Rauli
abandonou o local fugindo em
um veículo Ford Escort de cor
prata, sentido a Castro, pela
rodovia PR-340. Já próximo
ao parque de exposições, Rauli
teria se envolvido em um acidente na pista e abandonou o
carro na rodovia. O carro foi
encontrado pela polícia militar
e no interior do veículo estava
a faca utilizada para praticar o
crime.

EM UVARANAS

Ferido gravemente ao bater em muro

Assalto a um pedestre mobilizou a polícia militar de Castro.
A vítima teria reagido e foi ferida
a pedradas por ladrões. A ação
aconteceu na quarta-feira (3), na
vila Rio Branco.
O assalto foi registrado na rua
Marechal Deodoro e de acordo
com informações da PM, a dupla
de assaltantes roubou o aparelho celular da vítima que acabou

reagindo ao assalto. Para lograr
êxito no roubo, os ladrões a feriram a com pedradas na cabeça.
Na sequência, abandonoram o
local, levando junto o aparelho
celular. De acordo com relatos, a
dupla teria escapado em direção
ao Jardim Primavera.
Os próprios familiares é
que teriam conduzido a vítima
para atendimento na Unidade de
Pronto Atendimento - UPA, de
Castro.

NA AVERNIDA VICENTE MACHADO

Ladrões roubam loja da Vivo
Divulgação / PM

Da Redação
Ponta Grossa - Polícia
civil de Ponta Grossa investiga
o roubo praticado na quintafeira (4), a uma loja localizada
em uma das principais avenidas
da cidade. Pela manhã, dois
homens que estavam armados
de revólver, assaltaram um estabelecimento comercial da Vivo,
localizado na avenida Vicente
Machado.
Depois de tomar funcionários e clientes como reféns,
roubaram diversos tipos de celulares de alto preço comercial. A
Polícia Militar esteve no local.
De acordo com o boletim
policial, o assalto foi registrado
por volta das 11h50 e durante a

Loja foi assaltada durante
o horário do almoço
ação, ninguém ficou ferido. Viaturas da polícia militar fizeram
patrulhamento na região, mas
não conseguiram levantar pista
do paradeiro da dupla de assaltantes.

NA SOUZA NAVES

Ciclista é atingido por
caminhão e vem a óbito
Da Redação
Ponta Grossa - Na quintafeira (4), um ciclista foi atropelado e morto no trecho urbana
da BR-373, na entrada do bairro
Sabará, em Ponta Grossa.
O ciclista foi atingido por
um caminhão e não resistiu aos
ferimentos, vindo a óbito ainda
no local. De acordo com informações das forças de segurança
que atenderam a ocorrência, o

caminhão estaria fazendo uma
conversão para a direita e acabou atingindo a vítima.
Equipes do Samu e do Corpo
de Bombeiros ainda tentaram
prestar atendimento, mas a vítima
não resistiu aos ferimentos.
O motorista do caminhão
parou o veículo e prestou
socorro. Equipes da Polícia
Rodoviária Federal (PRF) foram
acionadas para atender a ocorrência.

Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - G.P.J, de
23 anos, teve ferimenntos considerados graves depois que o
véiculo que dirigia, bateu violentamente em um muro de
residência. A colisão foi registrada por volta das 22h30, na
rua João Cecy Filho, em Uvaranas.
O rapaz conduzia um
Chevrolet Celta e bateu violentamente em um muro de
residência - o carro ficou completamente destruído. O jovem
teve que ser socorrido por
equipes do Corpo de Bombeiros e foi levado ao Pronto
Socorro Municipal (PSM)
com ferimentos graves.

EM UVARANAS

Mulher que dormia em carro
roubado vai para a delegacia
Da Redação

Carro ficou totalmente destruído, com a violência do choque
Não existem informações
sobre o que teria causado o
acidente, sabe-se apenas que
o jovem teria perdido o con-

trole do carro. Na residência atingida pelo veículo não
foram registrados feridos após
o acidente.

Ponta Grossa - Na quartafeira (3), uma mulher de 41 anos
foi presa por policiais militares
de Ponta Grossa. Ela estava no
interior de um carro com alerta
de furto, estacionado na região
de Uvaranas.
De acordo com a Polícia
Militar (PM), o Fiat Fiorino de
cor branca e ano 1991, havia

sido furtado na terça-feira (2). O
carro foi localizado abandonado
em via pública e com a numeração da placa adulterada.
A mulher dormia dentro do
carro e acabou sendo encaminhada à 13ª Subdivisão Policial
de Ponta Grossa (13ª SDP)
para os procedimentos cabíveis.
O veículo também foi guinchado
e recolhido ao pátio da Polícia
Civil para ser devolvido ao dono.

NO RIO VERDE

Trio suspeito vai parar na DP
Da Redação
Ponta Grossa - Três pessoas
foram presas na terça-feira (2), em
Ponta Grossa, depois de flagradas
em atitude suspeita, no interior de
um automóvel.
A prisão foi efetuada pelo Pelotão de Choque da Polícia Militar.
Durante a abordagem policial, foi
encontrado com um dos ocupantes de 18 anos, um revólver calibre
32, com sete munições intactas.
Afirmado ser ele o dono da arma,

acabou sendo preso em flagrante,
entretanto, pagou fiança e responderá pelo crime em liberdade.
O caso foi registrado na rua
João Cecy Filho, região do Rio
Verde. O trio estava no interior de
um veículo Peugeot 207, de cor
prata, e despertou a atenção dos
militares. Além do dono da arma,
outros dois rapazes com idades
de 19 e 26 anos, também foram
encaminhados para a delegacia de
polícia civil, para prestarem esclarecimentos.
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Prefeito de Carambeí, Osmar Blum, com Sandro Alex,
Darci Piana e Oriovisto, acompanhados dos vereadores
Lourival Iaros, Sérgio Oliveira, Ricardo Enevan e Eclaiton Bueno
Divulgação

Momento descontração com o deputado Sandro Alex (PSD), Darci
Piana (PSD), Oriovisto Guimarães (Podemos) com as formiguinhas

Em alta

Divulgação

Claudio Kugler bate um papo
descontraído com Rogério Mainardes
Divulgação

15 anos
Na primavera de cada aniversário
que comemoramos, existem datas
que são bem mais especiais que
outras. E você hoje está vivendo
uma das mais bonitas e marcantes,
os desejados 15 anos. Parabéns
Lorrayne Emanuelle Bueno!

Estética
Vanessa Schipanski
inaugurou novo
espaço, com um
belíssimo coquetel
oferecido a suas clientes
e amigas. Na foto
Marcia (Massoterapeuta),
a empresária
Vanessa Schipanski,
Vanessa Bino (Manicure)
Juliana (Farmacêutica /
acumpunturista) e
Silvana R. Lima
(Massoterapeuta)

Sabrina Santos, maquiadora
profissional, apaixonada pelo
meu trabalho com Cristiane
Stremel Barros Écheli, em
recente curso em Castro
Divulgação

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
Divulgação

*Retiﬁcação *Desmembramento
*Uniﬁcação *Usucapião

Divulgação

Georreferenciamento Rural
*Certiﬁcação no Sigef (INCRA)

Levantamentos Topográﬁcos
Ainda em tempo de parabenizar a bela
Tatiana Laroca Moroz pelo níver (02/10)

Divulgação

Sabrina Pianowski reservou o último
domingo para receber cumprimentos
pela passagem de seu aniversário.
Na foto recebendo os cumprimentos
da amiga Patrícia Doff Sotta. Parabéns!

Com agenda sempre cheia o
casal de médicos Rosangela
e Luiz Antônio dos Santos em
um merecido happy hauer

Projetos de Engenharia
Locação de Obras
(42)
(18)

9 9963-4356
9 9824-7040

Facebook.com/TopGan Topograﬁa

Posando para nossa coluna
Jussara e Eduardo Medeiros,
presidente do Sindicato Rural

04/10

Paulo Roberto de Bortoli
Márcia Ferraz

05/10

Catharina Litzinger
Gomes Leffers
Bruna Lafraria Ribeiro da Silva
Pedro Henrique Santos

06/10

Leilson Otaviano
Carla Ticiane
Sonia Santos
Celia Possato
Ivo Aurelio Izak

Pedro G. Souza Martins
José Osni G. Lopes
Roseli de Fatima Wieczorek

Carlos Roberto Ferreira
Jorge de Oliveira
Eloy Ferreira
Makerli Aparecida Zadra

Julio Cesar Sandrini
Osmar Rickili

07/10

08/10

