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Divulgação

Aline Sleutjes faz história ao se eleger deputada
A castrense Aline Sleutjes, com 33.628 votos, se elege para a Câmara Federal e faz história. É a primeira deputada federal de Castro, e a segunda mulher dos Campos Gerais a conquistar uma cadeira em Brasília (DF). Ajudada
pela legenda do PSL que elegeu três, e pela votação expressiva fora da cidade, ao lado de Sandro Alex (PSD) e Aliel
Machado (PSB), ela formará a bancada da região nos Congresso Nacional.
páginas 2 (Carrilho), 4 e 5

AO LADO DE ORIOVISTO E PIANA

Vitória de Ratinho Junior
inaugura uma nova era
Divulgação

RATINHO JUNIOR faz o 'V' da vitória, ladeado pelo senador eleito Oriovisto Guimarães e vice Darci Piana

EM CASTRO

Filas enormes
incomodaram
eleitores
Divulgação

Em meio a um processo
eleitoral complexo e com o
registro de situações atípicas pelo país, Castro teve
um primeiro turno tranquilo,
onde o que mais incomodou
eleitores foram as filas, não
tão comuns para as votações
no município, e com tempo de
espera maior do que ocorria
normalmente. Teve casos,
por exemplo, em que o eleitor esperou por mais de uma
página 3
hora para votar.

NO PARANÁ

Mais de 200 delitos eleitorais
Depois de quase 48 horas de atuação, a Polícia Militar do
Paraná registrou 233 acionamentos, 114 encaminhamentos e 80
Termos Circunstanciados foram lavrados. Em Ponta Grossa, sete
pessoas foram presas por crimes eleitorais no domingo (7). Os
detidos acabaram encaminhados para o Fórum Eleitoral. Uma
das pessoas foi levada até a sede da Polícia Federal pois estaria
página 7
comprando votos e acabou preso.

Eleito governador do
Paraná neste domingo (7),
ao lado do vice Darci Piana,
Ratinho Junior alcançou nas
urnas os surpreendentes
3.210.712 votos. Já em
conversa com jornalistas
após tomar conhecimento
do resultado, e na companhia de Oriovisto Guimarães
(Podemos), eleito senador,
disse que a vitória foi “uma

ruptura política no Brasil”.
Na segunda colocação, ficou a atual governadora
Cida Borghetti (PP), com
831.361 votos, seguida de
João Arruda (MDB), com
705.976 votos.
Nessa edição você lê
entrevista com o governador
eleito Ratinho Junior, exclusiva para os jornais associados a ADI-PR.
página 3

MENOS DEPUTADOS ESTADUAIS

Região perde representação
página 5

VIRADA
HISTÓRICA

Oriovisto e
Arns vão para
o Senado
Contrariando todas as pesquisas eleitorais realizadas ao
longo da campanha, Professor
Oriovisto Guimarães (PODE)
e Flávio Arns (REDE) foram
eleitos os dois senadores mais
votados para ocupar as duas
vagas em disputa no Senado
pelo Paraná. O mais votado,
Oriovisto, fez 29,2% dos vopágina 4
tos válidos.

VEREADOR DE ARAPOTI OFERECE R$ 12 MIL PARA TESTEMUNHA MENTIR
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DE AMOR NADA MAIS
RESTA QUE UM OUTUBRO

EDITORIAL

ALINE FAZ HISTÓRIA

De amor nada mais
resta que um Outubro
e quanto mais amada mais desisto:
quanto mais tu me despes
mais me cubro
e quanto mais me escondo
mais me avisto.
E sei que mais te enleio
e te deslumbro
porque se mais me
ofusco mais existo.
Por dentro me ilumino, sol oculto,
por fora te ajoelho, corpo místico.
Não me acordes. Estou
morta na quermesse
dos teus beijos. Etérea,
a minha espécie
nem teus zelos amantes a demovem.
Mas quanto mais em nuvem
me desfaço
mais de terra e de fogo
é o abraço com que na carne
queres reter-me jovem.

Sabe aquele ditado, ‘água mole em pedra dura,
tanto bate até que fura’. Pode-se dizer que a história
de Aline Sleutjes é mais ou menos assim na política.
Depois de tentar três vezes consecutivas voos mais
altos, e não obter sucesso – disputou o cargo de viceprefeita em 2012, deputada estadual em 2014 e prefeita em 2016 -, nesse último domingo ela fez história
ao se eleger deputada federal por Castro. Isso tem
um enorme peso se olharmos a história de Castro e
dos Campos Gerais. Em mais de três séculos, nunca
o município tinha eleito um deputado federal, o que
dizer uma mulher. Se formos mais adiante, nos Campos Gerais, Aline é a segunda mulher deputada federal, e do mesmo partido de Jair Bolsonaro, primeiro
colocado nas intenções de voto para presidente. O
caminho, com certeza, não vai ser fácil para Aline,
mas quem sabe lidar com adversidades, com certeza
esses quatro anos ela vai tirar de letra.

NATÁLIA CORREIA

O vento na direção do capitão
* Gaudêncio Torquato
Meu pai, que sabia quando ia
chover só em olhar para a formação de nuvens no nascente e no
poente, dizia: “quando o vento
vem numa direção, ninguém desvia seu rumo”. Costumei aplicar a
pequena lição à política. Quando
o vento corre na direção de um
candidato, não há barreira que
o detenha. Torna-se ele “a bola
da vez”, o cara que tende a chegar ao pódio antes dos outros.
E, aproveitando mais um ditado
popular, a corrida do vento até se
acelera quando alguém “cutuca
a onça com vara curta”. A fera,
quieta em seu canto, corre para
abocanhar o caçador.
A imagem cai bem sobre
a figura do capitão Jair Bolsonaro. A ventania provocada pela
atmosfera eleitoral sopra na sua
cara, a mostrar que, mesmo
sob muralhas construídas em
sua passagem – acusações de
discriminação contra mulheres,
misoginia etc – o candidato da
extrema direita está na posição
de canalizador das correntes
mais fortes que impulsionam
o eleitorado brasileiro. Nem a
onda feminina que, há dias, invadiu as ruas, a partir do Largo da
Batata, em São Paulo, protestando contra o candidato sob o
manto de um movimento batizado
de #Elenão, deteve sua capaci-

dade de aglutinação. Deu-se um
bumerangue: Bolsonaro ganhou
pontos no campo das mulheres
e, ainda, cresceu em segmentos
tradicionais do lulismo, como as
margens pobres do Nordeste.
O que teria ocorrido? O
movimento das mulheres contra
Bolsonaro abrigaria um grupo
majoritariamente de esquerda e
de boa renda, e o “cutucão com
vara curta” nos costados do capitão teve o condão de despertar
o sentimento antipetista, particularmente forte nos enclaves
médios do Sudeste, com grande
poder de capilaridade. O tom
crítico de candidatos do centro
contra o lulopetismo, nos últimos dias, correu pelas regiões,
fazendo estragos na imagem do
PT e de seu candidato Haddad.
Evitar “a volta do PT ao poder”
passou a ser grande estampa
na paisagem eleitoral, abrindo
os flancos de candidatos como
Geraldo Alckmin, Marina Silva e
até Ciro Gomes, que viram parcela de seus eleitores surfar na
onda bolsonariana.
O fato é que a intensa polarização que racha o país denota
algo inusitado: os dois líderes
dos votos são também os mais
rejeitados, ambos beirando 45%
de rejeição. Bolsonaro veste o
figurino do cara ao lado do elei-

tor, sujeito de cultura mediana,
de linguagem simples, sem
sofisticação, um parlamentar do
baixo clero que nunca habitou o
altar dos qualificados no Parlamento. Traduz o voto de protesto
contra a velha política e contra
a rapinagem desvendada pelas
Operações Mensalão e Petrolão,
simbolizando, ainda, a figura do
mocinho do velho Oeste a atirar
para matar (que fique claro) os
bandidos.
Haddad, por sua vez, é um
emissário que pede aos eleitores
pobres do Nordeste para desencavar a bolorenta foto de Lula no
baú para recolocá-la na parede
de suas casas, sob a lembrança
do dinheirinho do Bolsa Família e da água do São Francisco.
Para os eleitores do alto, tome
promessas de recuperar o Brasil
da era PT. (Haja dissonância). O
bumbo sobre os caminhos tortuosos do PT, o fraseado “revolucionário” de seus pensadores - José
Dirceu na vanguarda -, a palavra
de ordem “Lula Livre”, a dúvida
gerada por Haddad (É Lula, mas
não é), acabam deixando muita
gente desconfiada. Por isso, só
os convictos põem fé na palavra
dele.
Se formos comparar os ruídos provocados pelas campanhas, podemos dizer que os

decibéis bolsonarianos estão
entre 80 a 100( mesmo com o
capitão recolhido após a facada),
faixa considerada muito alta,
enquanto os decibéis de Haddad
giram entre 60 a 80, faixa intermediária. O recado de Bolsonaro
faz mais eco. Com agudos e
graves até então desconhecidos,
o candidato exerce maior poder
de atração. Outro modo de comparar é dizendo que a tonalidade
mais radical sai da trombeta de
Bolsonaro, performance que cai
mais no agrado social, em função
do clima de desordem e roubalheira vivido pelo país.
No segundo turno, os tons do
discurso aumentarão de volume,
acirrando o ânimo das duas bandas que dividem o território. O
capitão continuará a se ancorar
na bengala da emoção que usa
desde a facada. Já o ex-prefeito
Fernando Haddad tentará se
equilibrar na corda bamba, ora
procurando exibir voz própria,
ora passando recados do tutor
Luiz Inácio. Até 28 de outubro,
veremos choques agudos e entreveros mais severos. Sob uma primavera muito quente.
* Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular da
USP, consultor político e de
comunicação.

Sandro A.
Carrilho
MAIOR DERROTADO
O prefeito Moacyr Fadel
Junior (MDB) pode ser considerado o maior derrotado nessas eleições. Ele não concorreu
a cargo, mas o simples fato de
ter sido coordenador de campanha de João Arruda (MDB)
ao governado do estado, e ter
a máquina nas mãos, tinha por
obrigação vencer no município,
mas em vez disso, amargou a
segunda colocação com 39,65%
dos votos, já Ratinho Junior conquistou 42,65%. Se serve de
consolo, deixou a governadora
Cida Borghetti (PP) na terceira
posição com 11,05%.
OUTRA DERROTA
Outro nome que Moacyr não
conseguiu eleger foi o do deputado Osmar Serraglio (PP),
relator do projeto de lei que
colocou Castro como a Capital
Nacional do Leite. Mesmo sendo
o segundo mais votado no município, faltou votos preciosos.
Diriam alguns que, se em vez de
apoiar quatro a federal, apoiasse
somente um, Serraglio poderia
ter tido mais sorte. Ficou fora!
FAZ HISTÓRIA
Ela nunca deixou de acreditar, e afirmava desde a primeira
entrevista que se elegeria com
os votos de legenda. Dito e
feito, Aline Sleutjes, do partido
de Jair Bolsonaro (PSL), foi a
terceira mais votada no partido
para a Câmara Federal e mesmo
não chegando aos 40 mil como
previa, foi eleita com 33.628,
ajudada pelos votos milagrosos
do deputado Felipe Francischini,
que sozinho alcançou 241.537.

FAZ HISTÓRIA II
Pode não ter caído a ficha
para Aline, mas o seu nome
vai perpetuar na história de
Castro e dos Campos Gerais.
É a primeira deputada federal
castrense, e a segunda mulher a
ocupar uma cadeira na Câmara
Federal pelos Campos Gerais,
nos mais de três séculos de história. Isso tem peso! Em 2002,
Selma Schons foi eleita deputada federal por Ponta Grossa,
pelo PT.
E CASTRO
Na matemática de Aline,
faltou os votos de Castro para
chegar a 40 mil. Disse que a
concorrência com nomes de
fora dividiu muito a cidade, e
ela tem consciência que foi a
região quem deu a ela a votação
necessária.
ELEIÇÕES MUNICIPAIS
Quanto as próximas eleições
municipais, a deputada federal
eleita disse que tudo ainda é
muito recente, mas com certeza
irá trabalhar algum nome a prefeito, que logicamente não seria
o seu. De compromisso, por
enquanto, apenas com futuros
vereadores.
SANDRO ALEX
MOSTRA FORÇA
Se Aline foi a grande surpresa, para os Campos Gerais
os 124.512 votos de Sandro
Alex (PSD) confirmam o seu trabalho. Foi o quinto mais votado
no Paraná, e ao lado de Ratinho
Junior, promete viabilizar projetos tão importantes para Castro
e os Campos Gerais.

08/10 - Dia do Nordestino
09/10 - Dia do Açougueiro e Profissionais do Setor
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
09/10

Temperatura

Umidade

28 ºC
17 ºC

97%
98%

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

Quarta
10/10

22

ºC

17 ºC

86%
90%

Chuvoso durante o dia e à noite.

Quinta
11/10

25 ºC
15 ºC

95%
93%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 08/10/2018
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"VITÓRIA FOI UMA RUPTURA POLÍTICA NO BRASIL"

Ratinho Junior é eleito no 1º turno
Divulgação

Governador
eleito é o mais
novo na história
política do PR

RESULTADO PARA GOVERNADOR
RATINHO JUNIOR
CIDA BORGHETTI
JOÃO ARRUDA
DR. ROSINHA
PROFESSOR PIVA
PROFESSOR JORGE BERNARDI
GEONISIO MARINHO
PROFESSOR IVAN BERNARDO
PRISCILA EBARA
OGIER BUCHI

Da Redação
Eleito governador do Paraná
neste domingo (7), ao lado do
vice Darci Piana, Ratinho Junior
alcançou nas urnas os surpreendentes 3.210.712 votos. Após
tomar conhecimento do resultado, e na companhia de Oriovisto Guimarães (Podemos),
eleito senador, Ratinho disse
aos jornalistas que a vitória foi
"uma ruptura política no Brasil". A segunda colocada, Cida
Borghetti (PP), teve 831.361
votos.
Carlos Roberto Massa Júnior,
ou Ratinho Junior, nasceu em
19 de abril de 1981, em Jandaia do Sul, no norte do estado.

BRANCOS
NULOS
ANULADOS
VOTOS APURADOS
Fonte: TSE

Ratinho Junior ladeado pelo senador eleito Oriovisto Guimarães e o seu vice Darci Piana
Filho de Carlos Roberto Massa
e Solange Martinez Massa, tem
atualmente 37 anos, e será o
mais jovem político a governar
o estado.

Ele é casado desde 2003
com Luciana Saito Massa e tem
três filhos: Alana, Yasmin e Carlos Roberto Massa Neto.
Formado em marketing e pro-

paganda, possui pós-graduação
em direito de estado e especialização em administração tributária e reforma fiscal e sociedade.
O empresário já trabalhou em

emissoras de rádio e de TV.
Em 2002, aos 21 anos, foi
eleito deputado estadual, cargo
que voltou a ocupar após as eleições de 2014, quando teve mais
de 300 mil votos.
Ratinho também se candidatou à Prefeitura de Curitiba,
em 2012, sendo derrotado por

60%
16%
13%
9%
1%
1%
0%
0%
0%
0%

3.210.712
831.361
705.976
463.494
58.533
53.566
18.021
6.256
4.103
0

5,54%
8,32%
5,26%

366.334
550.549
347.996
6.616.901

Gustavo Fruet (PDT).
Foi deputado federal por
duas legislaturas, de 2007 a
2011, pelo PPS, e de 2011 a
2015, pelo PSC. Ele se licenciou do segundo mandato para
assumir o cargo de secretário
do Desenvolvimento Urbano do
Estado do Paraná.

EM ENTREVISTA AO PÁGINA UM, RATINHO FALA DOS SEUS 3.210.712 VOTOS

Novo governador venceu em 382 municípios
Página Um - Como o
senhor se sente ao ser eleito
já no primeiro turno?
Ratinho Junior - Eu tenho
que expressar a minha gratidão ao
povo do Paraná. Eu me preparei
para uma disputa em dois turnos,
mas pelo modo com que fui recebido nesta campanha fui sentindo
que teria chance de consolidar a
vitória no primeiro turno. Fiquei
muito feliz com a votação expressiva, pois não acontecia uma totalidade de votos deste porte há mais
de 30 anos no Paraná.
P1 - Ao que o senhor credita esta votação?
Ratinho - As minhas propostas de governo, ao modelo de gestão que prego. O Brasil deu um
recado aos políticos tradicionais,
para aqueles que vivem de política: o povo não quer mais a velha
política, quer transparência, quer
acima de tudo o político ouvidor,
quer o combate à corrupção e
uma boa gestão pública.
P1 - A composição da
Assembleia do Paraná vai
favorecer a sua atuação como
governador?
Ratinho - Eu acredito que
sim, conheço uma grande parte
dos deputados e houve uma renovação na assembleia com bons
quadros políticos. Nosso interesse
é apresentar bons projetos e creio
que os deputados irão querer
colaborar com o Governo, porque temos um objetivo comum,
todos buscamos o melhor para o
Paraná.

P1 - Como será a sua relação
com os municípios?
Ratinho - Eu tenho consciência do momento em que
estamos vivendo por falta de diálogo entre os governos e entre
os políticos. O Paraná já sofre
demais com brigas políticas, nos
vinte, trinta anos, senadores não
falavam com governador, governador não falava com a bancada
de deputados. Eu quero acabar
com isso. Eu tenho a missão de
fazer uma política de união. Eu fui
Secretário de Desenvolvimento
Urbano do Estado e conheço os
municípios e suas necessidades,
vou conversar com os prefeitos e
vamos trabalhar juntos pelo povo
do Paraná.
P1 - Como o senhor irá
articular o seu trabalho com o
dos dois senadores eleitos?
Ratinho - Vou procurá-los já
nos próximos dias para conversarmos. Me relaciono muito bem
com o professor Oriovisto e com
o senador Flávio Arns e acho que
chegou um novo momento para o
Paraná, pois em Brasília é força
política que funciona, sei disso
pois vivi lá, já fui deputado federal. Eu quero estar em Brasília a
cada 30, 40 dias para me reunir
com a nossa bancada federal, ir
aos ministérios junto com nossos
representantes na câmara federal
e com nossos senadores. Vamos
trazer mais recursos federais para
o nosso estado aos nos reunirmos
com os ministros juntos, 30 deputados, 2 senadores. Isso tem peso
político.

P1 - O que o senhor planeja para a área de infraestrutura do estado que está há
tempos demandando atenção
do governo do Estado?
Ratinho - Há muitos anos
o Paraná nunca teve um Plano
Diretor de Infraestrutura, temos
que reunir engenheiros, arquitetos e técnicos para projetar o
Paraná para daqui a vinte anos.
Sem planejamento os projetos não são avaliados por seu
mérito técnico, tudo é feito por
pressão política, ou porque o
prefeito pede; temos que partir
para um planejamento de médio
e longo prazo. Nosso agronegócio vem dobrando de tamanho a
cada dez anos, para escoar essa
produção, temos que recuperar
a capacidade de modernizar as
rodovias, pensar as linhas férreas
para daqui a dez, vinte anos. Em
infraestrutura as obras são todas
muito complexas, temos que fazer
parcerias com a iniciativa privada,
de uma maneira transparente,
com preço justo. Eu defendo licitações internacionais pois existe
muito dinheiro no mundo para
investimentos, o que temos que
ter é bons projetos.
P1 - Como será formada a
sua equipe de governo, quais
os critérios que o senhor irá
utilizar para formar a sua
equipe de secretários?
Ratinho - Vou exigir capacidade técnica, em especial nas
estatais, nas quais temos que ter
bons executivos. Nos cargos de
secretários, temos que mesclar

talento político e talento técnico, e
para isso nós temos bons quadros.
O que temos que buscar é seriedade e competência.
P1 - O que o senhor irá
fazer para reduzir a sensação
de insegurança da população?
Ratinho - Segurança Pública
se faz com presença física de policiais nas ruas, viaturas rodando,
isso dá segurança para as pessoas. Vou contratar periodicamente policiais de modo a manter
os quadros da segurança pública
adequados às necessidades. Além
disso, temos que investir em tecnologia, nãos se faz mais segurança pública sem tecnologia.
Vamos implantar o Projeto Olho
Vivo, que são centrais de monitoramento regionais para apoio ao
trabalho da polícia. Vamos colocar
nas nossas fronteiras tecnologia
para identificar a entrada e saída de
carros de outros estados e países
vizinhos com o Projeto Muralha,
porque hoje 80% das armas usadas pelo crime organizado entram
pelas estradas do Paraná. E vou
criar a Cidade da Polícia, um centro de planejamento e inteligência
de Segurança Pública do Paraná,
com a integração das Polícias Civil
e Militar, a Polícia Rodoviária, as
Polícias Federais, Bombeiros e até
o Exército, pois temos fronteiras
com dois países e precisamos das
polícias organizadas para combater o crime organizado.
P1 - Como o senhor pretende atender as demandas de
Saúde Pública?

Ratinho - Vamos colaborar
com os municípios com apoio
para a qualificação permanente
dos profissionais de saúde, pois
as prefeituras têm dificuldade
em investir em treinamento para
melhoria do serviço público de
saúde de Atenção Primária, ou
seja, para que os atendimentos nos
postinhos de saúde sejam feitos da
melhor forma possível e se possa
fazer uma melhor prevenção das
doenças, principalmente as crônicas. Vamos fortalecer consórcios
regionais, para o atendimento de
exames e consultas de média complexidade mais perto do domicílio
do paciente, e vamos fazer parcerias com os hospitais filantrópicos
e Santas Casas que atualmente
já fazem 60% dos atendimentos
em nosso estado. Vamos ampliar
esta parceria e também vamos
fazer também parcerias com os
Consórcios Municipais da Saúde
para uma gestão compartilhada
de Média e alta Complexidade da
Saúde entre o Governo do Estado
e os municípios.
P1 - Em qual área que o
senhor pretende deixar a sua
marca?
Ratinho - Na Educação. Não
há como dar um salto qualitativo
em qualquer sociedade sem alavancar a educação. Vamos dar três
refeições para os alunos porque
uma pessoa com fome não se concentra, não aprende, e há ainda
muitas crianças que vão para a
escola com fome e que não têm
o que comer quando voltam para
casa. Educação será prioridade

no meu governo e nós vamos estimular os alunos oferecendo aos
melhores alunos de cada escola
um intercâmbio internacional, pois
queremos jovens com visão de
mundo para que voltem e possam
influenciar os seus colegas, a sua
comunidade e a sociedade. Vamos
trabalhar para reduzir a evasão
escolar, principalmente com a
adequação do Ensino Médio às
necessidades e expectativas dos
estudantes e vamos investir na
melhoria do IDEB.
P1 - Como será a transição?
Ratinho - Já conversei com
a governadora Cida Borghetti e
ela muito gentilmente se colocou
à disposição para isso. Na próxima semana vamos agendar uma
reunião para montar um grupo
de trabalho. Vamos nos ater principalmente na área de finanças,
verificar os compromissos que
o governo do Paraná tem para
com seus fornecedores para que
possamos, em janeiro, entrar em
ação, organizando a máquina
governamental, fazendo os cortes
que entendemos necessários e já
podermos colocar em prática os
programas que prometemos aos
paranaenses.
P1 - Qual o seu compromisso com os paranaenses?
Ratinho - Prestar um serviço
público de qualidade, com gestão responsável, pois o dinheiro
público deve ser administrado
com seriedade e o cidadão merece
e deve ser tratado com dignidade.

ELEIÇÕES OCORREM COM NORMALIDADE EM CASTRO

Fila foi o fator que mais incomodou eleitores
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Em meio a um processo eleitoral complexo e com o registro
de situações atípicas pelo país,
Castro teve um primeiro turno
tranquilo, onde o que mais incomodou eleitores foram as filas,
não tão comuns para as votações no município, e com tempo
de espera maior do que ocorria
normalmente. Teve casos, por
exemplo, em que o eleitor esperou por mais de uma hora para
votar. O fato, de acordo com a
chefe do cartório eleitoral de
Castro, Fernanda de Araújo, está
ligado principalmente a novidade
do reconhecimento digital de

todos os eleitores aptos a votar
na cidade, e ao número (seis) de
candidatos para o qual cada eleitor tinha que votar. Além disso,
o município conta com urnas
antigas, algumas fabricadas há
10 anos, o que torna o equipamento lento e com possibilidade
iminente de travar. “Nestas eleições usamos pela primeira vez o
sistema de reconhecimento digital com todos os eleitores, esse
processo por si só já demanda
mais tempo, porque nem sempre
o leitor biométrico faz a leitura
na primeira tentativa, e, são feitas quatro tentativas com cada
um. O fato de serem seis candidatos a serem votados de uma
só vez também fazia com que a

fila andasse devagar, alguns eleitores esquecem os números, e,
em alguns casos simplesmente
demoravam um pouco mais
mesmo, para concluírem o procedimento”, explica Fernanda.
Urnas
Em muitas seções eleitorais
do país foram registradas reclamações que envolviam as urnas
eletrônicas, em alguns casos os
eleitores mencionaram a aparição automática da opção de um
candidato, antes mesmo que
fosse completada a digitação
de um número para a votação,
em outros, a reclamação envolvia a conclusão dos votos antes
da escolha do eleitor, para a

opção de presidente. Em Castro,
segundo Fernanda, ocorrem menções a este segundo caso, porém,
não foram comprovadas as alterações. “Alguns eleitores comentaram que a urna estava concluindo
a votação antes que fosse confirmada a escolha do candidato à
presidência, mas os técnicos da
Justiça Federal visitaram os locais,
onde estas urnas estavam sendo
usadas, acompanharam a votação de alguns eleitores, fizeram
testes, e não obtiveram nenhuma
evidência de que de fato algo de
errado estivesse acontecendo.
Em muitos casos ocorria de a
urna travar no meio do processo,
e, se nesse intervalo o eleitor
apertasse a tecla confirma, o

processo de escolha seria finalizado assim que o equipamento
voltasse a funcionar, sem mesmo
aparecer a foto do candidato
escolhido, esta pode ser uma das
explicações, mas nenhum destes
eleitores quis fazer o registro
formal da situação, porém, como
houve reclamações e registros
formais de problemas semelhantes em outros municípios, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
está investigando os casos, para
saber se de fato tem algo de
errado com as urnas, e se tem,
qual exatamente é a origem do
problema”, destacou a chefe do
cartório em Castro.
Fernanda de Araújo orientou ainda a não continuidade do

processo em casos de alteração. “Teremos o segundo turno
agora, e o correto, se voltarem
a acontecer fatos como estes, é
que o eleitor paralise a votação
e informe os responsáveis pela
seção, para a Justiça Eleitoral
seja acionada e adote as medidas
adequadas”, finaliza.
Números em Castro
Neste ano Castro conta com
179 seções eleitorais e 51.374
eleitores aptos a votar, dos
quais, 85,07% votou, ou seja, no
domingo (7) 43.705 castrenses
exerceram a prática do voto no
município. O total de abstenção
foi de 7,669, o que representa
14,93% dos eleitores.
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VIRADA HISTÓRICA

Oriovisto e Arns vão para o Senado
Divulgação

Oriovisto
veio a Castro
quatro dias
antes do pleito

RESULTADO PARA SENADO
Professor Oriovisto
Flavio Arns
Roberto Requião
Alex Canziani
Mirian Gonçalves
Beto Richa
Nelton Friedrich
Zé Boni
Rodrigo Reis
Compadre Luiz Adão
Jacque Parmigiani
Roselaine Barroso
Rodrigo Tomazini
Gilson Mazaroba

Da Assessoria
Contrariando todas as pesquisas eleitorais realizadas ao
longo da campanha, Professor
Oriovisto Guimarães (PODE)
e Flávio Arns (REDE) foram
eleitos os dois senadores mais
votados para ocupar as duas
vagas em disputa no Senado pelo
Paraná. O mais votado, Oriovisto, fez 29,2% dos votos válidos. O segundo, Arns, chegou a
23% dos votos válidos. Os novos
senadores desbancaram os dois
ex-governadores que estavam
na disputa, o senador Roberto
Requião (MDB) que fez 15% dos
votos e ficou em terceiro e o exgovernador Beto Richa (PSDB),
que fez apenas 3,7% dos votos e
ficou em sexto lugar.
Empresário fundador do
Grupo Positivo, Oriovisto Guimarães, que nunca ocupou um
cargo público, chegará ao Senado
como mais votado em sua primeira eleição. Apoiado pelo
governador eleito, Ratinho Junior
(PSD), presidiu por 40 anos o
grupo que criou o cursinho prévestibular Positivo e que, hoje,
se consolidou como um conglomerado que incluiu uma univer-

Flávio Arns retorna ao Senado

sidade, editora, gráfica e fábrica
de celulares e equipamentos de
informática. Oriovisto também
é o concorrente ao Senado que
declarou maior patrimônio – R$
297,7 milhões. Ele entrou na
disputa pelo Senado após convite de seu amigo senador Alvaro
Dias (PODE), que vai dar continuidade a mais quatro anos mandato após sua derrota na disputa
pela presidência da República.
As vagas ocupadas pelos novos
senadores são as que hoje são
ocupadas por Requião e Gleisi
Hoffmann (PT).
“Duas coisas são importan-

Oriovisto estreia na política vencendo

tes para mim no Paraná: primeiro representar bem o Estado,
trazer os recursos que o Paraná
precisa. E não ficar lá discutindo
a Venezuela ou ideologia. Isso
não resolve a vida do nosso Brasil. Junto com os outros nossos
senadores, vou ter lá a companhia de Alvaro Dias e do Flavio
Arns, suas pessoas com quem
eu me dou muito bem. São excelentes pessoas. O Alvaro é uma
pessoa que admiro há muito
tempo. Vamos formar um time
de senadores como o Paraná
nunca teve”, declarou Oriovisto
após a vitória.

APENAS DOIS ELEITOS PARA ESTADUAL

Como postura imediata,
Oriovisto afirma que irá trabalhar em leis mais duras contra a
corrupção. “É o primeiro ponto.
Assinei um compromisso, inclusive, com aquele movimento
'todos contra a corrupção' e esse
compromisso quero dar prioridade absoluta”, afima.
O senador recém-eleito também garantiu que vai trabalhar
pela aprovação das reformas política e previdenciária. No acompanhamento ao segundo turno da
eleição presidentecia, Oriovisto
disse que espera que o presidente
eleito “não seja o PT”.

(PODE):
(REDE):
(MDB):
(PTB):
(PT):
(PSDB):
(PDT):
(PRTB):
(PRTB):
(DC):
(PSOL):
(PATRI):
(PSOL):
(PCO):

Flávio Arns
Senador entre 2003 e 2011,
Flavio Arns volta ao Congresso
Nacional para seu segundo mandato no Senado. Arnas se consolidou como segunda via no fim
da campanha, embora já ocupasse o terceiro lugar nas pesquisas desde o início. Com ajuda
de integrantes das Apaes e fiéis
simpatizantes, fez uma das campanhas mais baratas. O político
também já foi deputado federal
pelo Paraná por três legislaturas
seguidas – entre 1991 e 2003,
ocupou duas secretarias ao longo
do governo Richa –Educação
e a de Assuntos Estratégicos –
após ter sido vice-governador
do Paraná no primeiro mandato
do tucano entre 2011 e 2014.
Ficou afastado da política nos
últimos quatro anos.
Arns chegou ao Tribunal
Regional Eleitoral (TRE-PR),
em Curitiba, quase uma hora

29,17% 2.957.135
23,00% 2.331.696
15,08% 1.528.204
12,87% 1.304.600
5,92%
599.878
3,73%
377.834
2,66%
269.246
2,61%
264.513
2,40%
243.349
0,86%
87.435
0,76%
77.446
0,48%
49.037
0,35%
35.231
0,11%
10.840

depois de Oriovisto, que chegou logo após a consolidação
do resultado. Arns agradeceu
eleitores pela votação e admitiu
que sua campanha tinha poucos
recursos em comparação com os
adversáiros. Com isso, fez questão de usar a terceira pessoa para
se referir ao mandato. “O nosso
mandato. Porque todas as pessoas pelo Paraná se envolveram
coluntariamente, sem comitês,
sem recursos. Cada um foi atrás
do voto, do convencimento”,
agradeceu.
Flavio Arns comentou o fato
de ter vencido dois ex-governadores na disputa. “A gente tem que
respeitar sempre o que o povo
deseja. Nós temos que fazer um
esforço para unir o Paraná e unir
o Brasil. É isso que a gente precisa daqui para frente”, disse.
Na corrida pela presidência
da República, Arns preferiu não
se posicionar.

SANDRO ALEX, ALIEL MACHADO E ALINE SLEUTJES SÃO ELEITOS

Campos Gerais perde representação Região aumenta número de federais
A Assembleia Legislativa teve
uma renovação de 39% nas eleições de 2018. Dos 54 deputados, 33 foram reeleitos e vinte e
um novatos vão compor o Legislativo estadual a partir de janeiro.
O índice é o mesmo registrado
em 2014.
O deputado federal Fernando
Francischini, do PSL, foi o mais
votado e com mais de 427.627
votos, "puxou" a eleição de uma
bancada de oito deputados, a
maior da Casa, impulsionado
pela onda favorável ao partido
do presidenciável Jair Bolsonaro
(PSL) no Estado. Além disso,
o filho de Francischini, o deputado estadual Felipe Francischini (PSL), foi o segundo mais
votado para a Câmara Federal,
com 241.537 votos.
A segunda maior bancada
será a do PSD do governador
eleito Ratinho Júnior, com seis
deputados. Além disso, o PSC,
antigo partido de Ratinho Jr, que
compõe um bloco com o PSD,
elegeu outros quatro parlamentares. O PSB - que apoiou a
reeleição da governadora Cida
Borghetti (PP) - elegeu a terceira maior bancada, com cinco
deputados. Ratinho Jr, porém,
não deve ter dificuldade para
compor com o partido e bancadas de outras legendas.
Campos Gerais
A representatividade dos
Campos Gerais na Assembléia
Legislativa vai diminuir a partir
de 2019. Mesmo com a eleição
de Mabel Canto, filha do exdeputado estadual e prefeito de
Ponta Grossa, Jocelito Canto, e
do deputado Plauto Miró Guimarães Filho (DEM), que vai para
o oitavo mandato, a derrota de
Péricles Mello (PT) e de Márcio
Pauliki (SOLI) que concorreu à
Câmara Federal, serão apenas
duas cadeiras e não mais três. O
ex-prefeito de Telêmaco Borba,
Luis Carlos Gibson (Podemos), bastante cotado, ficou em
segundo no partido com 24.395
e também não entrou.

RESULTADO PARA DEP. ESTADUAL
DEPUTADO

%

Nº VOTOS

Delegado Francischini PSL
Alexandre Curi PSB
Professor Lemos PT
Requião Filho MDB
Tiago Amaral PSB
Romanelli PSB
Tadeu Veneri PT
Guto Silva PSD
Evandro Araujo PSC
Paulo Litro PSDB
Delegado Jacovos PR
Gilberto Ribeiro PP
Marcio Nunes PSD
Coronel Lee PSL
Artagão Junior PSB
Tião Medeiros PTB
Michele Caputo PSDB
Maria Victoria PP
Alexandre Amaro PRB
Cristina Silvestri PPS
Cobra Reporter PSD
Anibelli Neto MDB
Tercilio Turini PPS
Gilson de Souza PSC
Luiz Carlos Martins PP
Traiano PSDB
Marcel Micheletto PR
Estacho PV
Homero Marchese PROS
Jonas Guimarães PSB
Douglas Fabrício PPS
Mauro Moraes PSD
Boca Aberta Jr PRTB
Marcio Pacheco PPL
Francisco Buhrer PSD
Nelson Justus DEM
Goura PDT
Delegado Fernando PSL
Arilson Maroldi Chiorato PT
Plauto DEM
Reichembach PSC
Delegado Recalcatti PSD
Soldado Fruet PROS
Mabel Canto PSC
Soldado Adriano Jose PV
Luiz Fernando Guerra PSL
Dr. Batista PMN
Luciana Rafagnin PT
Nelson Luersen PDT
Ricardo Arruda PSL
Galo PODE
Do Carmo PSL
Emerson Bacil PSL
Subtenente Everton PSL

7,51%
2,59%
1,49%
1,45%
1,39%
1,29%
1,22%
1,17%
1,14%
1,08%
1,08%
1,06%
1,04%
1,02%
1,01%
0,95%
0,90%
0,88%
0,87%
0,86%
0,83%
0,82%
0,81%
0,81%
0,77%
0,77%
0,76%
0,76%
0,74%
0,74%
0,72%
0,69%
0,69%
0,69%
0,68%
0,67%
0,66%
0,65%
0,64%
0,64%
0,63%
0,62%
0,62%
0,62%
0,59%
0,57%
0,55%
0,54%
0,51%
0,48%
0,46%
0,31%
0,31%
0,23%

427.627
147.547
84.874
82.627
79.433
73.381
69.291
66.398
64.756
61.707
61.307
60.489
59.192
58.336
57.361
54.275
51.234
50.361
49.538
48.691
46.982
46.692
46.104
46.102
43.954
43.601
43.177
43.069
42.152
41.919
40.763
39.573
39.495
39.323
38.862
38.342
37.360
36.937
36.492
36.332
35.750
35.307
35.230
35.036
33.753
32.211
31.311
30.931
28.869
27.566
26.203
17.695
17.625
13.043

Como em boa parte do cenário nacional, no Paraná o apelo à
segurança pública deu a vitória a
candidatos que fizeram campanha
em consonância com o presidenciável Jair Bolsonaro (PSL). O
candidato paranaense mais votado
para a Câmara Federal é o sargento aposentado da Polícia Miliar
(PM) Gilson Cardoso Fahur, o
Sargento Fahur (PSD), que ficou
conhecido depois de aparecer em
vídeos virais na internet em que
faz críticas a bandidos.
Mas, as surpresas não pararam.
A expressiva votação de Felipe Francischini, que conquistou 241.537
votos, fez com que a legenda do
PSL elegesse um terceiro nome
dentro da sigla de Jair Bolsonaro.
A castrense Aline Sleutjes, com
33.628, vai para a Câmara Federal
fazendo história. É a primeira deputada federal castrense e a segunda
mulher dos Campos Gerais a conquistar uma cadeira em Brasília
(DF), em 2002 Selma Schons, de
Ponta Grossa, foi a primeira. Tudo
isso com recursos de campanha
que não passaram de R$ 70 mil.
Ao lado de Sandro Alex (PSD),
Aliel Machado (PSB), ela formará
a bancada dos Campos Gerais no
Congresso Nacional.

RESULTADO PARA DEP. FEDERAL
DEPUTADO

%

Nº VOTOS

Sargento Fahur
PSD
5,49%
Felipe Francischini
PSL
4,21%
Gleisi Lula
PT
3,71%
Luizão Goulart
PRB
2,47%
Sandro Alex
PSD
2,17%
Leandre
PV
2,16%
Paulo Martins
PSC
2,07%
Gustavo Fruet
PDT
1,98%
Giacobo
PR
1,94%
Hermes Frangão Parcianello MDB 1,93%
Christiane Yared
PR
1,88%
Diego Garcia
PODE 1,80%
Luciano Ducci
PSB
1,71%
Aliel Machado
PSB
1,66%
Sérgio Souza
MDB
1,64%
Ney Leprevost
PSD
1,61%
Pedro Lupion
DEM
1,61%
Luisa Canziani
PTB
1,57%
Boca Aberta
PROS 1,57%
Ricardo Barros
PP
1,40%
Zeca Dirceu
PT
1,35%
Rubens Bueno
PPS
1,33%
Schiavinato
PP
1,32%
Filipe Barros
PSL
1,31%
Luiz Nishimori
PR
1,28%
Toninho Wandscheer
PROS 1,26%
Vermelho
PSD
1,22%
Enio Verri
PT
1,08%
Aroldo Martins
PRB
0,92%
Aline Sleutjes
PSL
0,59%

314.963
241.537
212.513
141.730
124.512
123.958
118.754
113.252
111.384
110.717
107.636
103.154
98.214
95.386
94.077
92.399
92.300
90.249
90.158
80.025
77.306
76.471
75.540
75.326
73.344
72.475
70.001
62.169
52.572
33.628

PARA PRESIDENTE

Castro seguiu o restante do país
O candidato à presidência Jair
Bolsonaro (PSL), venceu em 309
das 399 cidades paranaenses no
1º turno das eleições de 2018,
realizada neste domingo (8); já
Fernando Haddad (PT) em 89
municípios. Amaporã, no Paraná,
foi a única cidade no Brasil que
teve um empate entre Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad
(PT) no 1º turno da eleição presidencial de 2018.
Em Castro, os cinco mais votados foram Bolsonaro com 22.309;
Fernando Haddad, 7.848; Ciro
Gomes, 2.876; Geraldo Alckmin,
2.592 e Alvaro dias, 2.364.

RESULTADO PARA PRESIDENTE
PRESIDENTE
Jair Bolsonaro
Fernando Haddad
Ciro Gomes
Geraldo Alckmin
Alvaro Dias
Henrique Meirelles
João Amoêdo
Marina Silva
Cabo Daciolo
Guilherme Boulos
João Goulart Filho
Eymael
Vera

%
PSL 2º Turno
PT 2º Turno
PDT
PSDB
PODE
MDB
NOVO
REDE
PATRI
PSOL
PPL
DC
PSTU

55,53%
19,54%
7,16%
6,45%
5,88%
2,27%
1,49%
0,72%
0,49%
0,43%
0,02%
0,01%
0,01%

Nº VOTOS
22.309
7.848
2.876
2.592
2.364
910
600
289
195
173
7
6
5
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CASTRO TEVE NÚMERO RECORDE DE CANDIDATOS

Aline Sleutjes foi a única a se eleger
Candidatos a Deputado Estadual

Candidatos a Deputado Federal
Divulgação / Arq. P1

Jeniffer V. Henisch, 652 votos

Castro elege
pela primeira vez
uma deputada
federal
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Nas eleições de 2018,
Castro teve um número
recorde de munícipes disputando votos, entre os

José Aparecida, 693 votos

que pleiteavam vaga para a
Assembleia Legislativa do
Paraná e Câmara dos Deputados. Considerando as eleições gerais ocorridas nas
últimas três décadas, este
pleito foi o que mais apresentou castrenses entre os
concorrentes. Foram duas
candidatas a deputada federal, entre as quais se elegeu
Aline Sleutjes (PSL), com
33.628 votos, e mais quatro
candidatos a deputado estadual. Neste segundo grupo,

Mônica C. Melo, 722 votos

Nelson M. da Silva, 1.762 votos

Aline Sleutjes, 33.628 votos

Isabella Gobbo, 2.316 votos

Aline se elegeu na
terceira vaga do PSL
com 33.628 votos

Isabella Gobbo (PCdoB),
que também concorreu a
deputada federal alcançou o
total 2.316 votos. E, entre
os que se candidataram a
deputado estadual, o que
arrebatou o maior número
de votos foi o policial militar Nelson Machado da Silva
(MDB), no total 1.762.
Depois dele aparece Mônica
Cristina Melo (PSL) na lista,
com 722 votos, em seguida,
com 693 votos, José Aparecido (MDB). Jeniffer Veriana

Henisch (PRTB) foi a aposta
de 652 eleitores.
Nenhum dos candidatos
tinha apoio entre as principais lideranças da cidade,
além disso, realizaram campanhas eleitorais modestas,
em geral, com poucos recursos. Outra característica
entre metade dos candidatos
era a de serem novatos na
política. As exceções eram
Aline Sleutjes, que além de
já ter sido eleita em dois
mandados para vereadora,

também já havia se candidatado à deputada estadual, a
vice-prefeita e à prefeita de
Castro, e José Aparecido,
que tem experiência de sete
campanhas como candidato
a vereador, um mandado, e
duas campanhas como candidato a deputado estadual.
Nelson Machado da Silva
também já havia se candidatado a vereador por duas
vezes, mas sem sucesso. Os
demais eram todos candidatos pela primeira vez.

não houve eleitos. É de se
destacar, que Aline Sleutjes
é a primeira deputada federal
eleita na história de Castro,
e a segunda mulher a ocupar esse cargo nos Campos
Gerais, em um partido que
será a segunda maior bancada no Congresso Nacional.

ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO

INTERVENÇÃO NAS PRAÇAS DE PEDÁGIO

Comitê ajusta ações com interventores
*Da assessoria
O Comitê de Intervenção
instituído pelo Governo do
Estado realizou na segundafeira (8) uma videoconferência com os seis interventores
que estão atuando nas concessionárias de rodovias que
formam o Anel de Integração.
A reunião de trabalho serviu
para ajustar ações e fazer um
balanço das primeiras atividades.
Os assuntos tratados
foram as vistorias nas praças de pedágio, iniciadas no
último sábado, e questões
relacionadas ao fluxo de veículos e sistemas de informá-

tica. Também foi deliberada
a elaboração de um cronograma de inspeção às obras
que as empresas estão realizando.
O grupo de trabalho, instituído por decreto, é responsável pelo acompanhamento
e orientação dos interventores. Fazem parte do comitê
representantes da Secretaria
de Estado de Infraestrutura
e Logística, DER-Pr, Procuradoria-Geral do Estado
(PGE), Controladoria Geral
do Estado (CGE) e a Casa
Militar.
Recomendação
Segundo o governo do

Estado, a decisão de intervenção foi recomendada
pela Controladoria Geral do
Estado (CGE) e pela Procuradoria-Geral do Estado
(PGE), após análise dos fatos
apurados pela Operação Integração II, da força tarefa Lava
Jato. A medida está baseada
na lei 12.846/13 e na lei
complementar 76, de 1995.
Além disso, está amparada
no decreto 10.271/14 e nos
dispositivos previstos nos
seis contratos de concessão
assinados em 1997.
Foram nomeados interventores os coronéis Luiz
Rodrigo Larson Carstens, na
Ecovia (Curitiba); Guilherme

Teider Rocha, na Rodonorte
(Ponta
Grossa);
Marco
Aurélio Paredes Czerwonka,
Caminhos do Paraná (Irati);
Jurandi André, na Viapar
(Maringá); Rubens Guimarães de Souza, na Econorte
(Londrina); e o tenente-coronel Sérgio Almir Teixeira,
na Ecocataratas (Cascavel).
Divulgação

Ao todo seis interventores
atuam no Estado

Desempenho de alunos é
analisado pela Educação
*Da assessoria
A Secretaria de Educação do
Paraná irá promover entre esta
terça-feira (7) e o próximo dia
10, em Curitiba, um seminário
para discutir o Sistema de Avaliação da Educação Básica do
Paraná (Saep). O estudo serve
para analisar o desempenho dos
estudantes e direcionar a formulação das políticas educacionais
no Estado. Participam do encontro chefes de núcleos, técnicos de
língua portuguesa, de matemática
e de gestão de todo o Paraná.
Os resultados são relativos ao
sexto ano do ensino fundamental
e primeiro do ensino médio. No
mês de abril, cerca de 250 mil
alunos das séries citadas fizeram
provas de Português e Matemática. “Com a avaliação, conseguimos mensurar o desempenho
dos alunos e assim direcionar os
trabalhos nas escolas, para atender as principais necessidades e
demandas”, disse a secretária da
pasta, Lucia Cortez.
Esta é a segunda vez que os
alunos do sexto e do primeiro
ano são avaliados. A primeira

foi em 2013. “O resultado da
avaliação foi bastante satisfatório, com melhora nos desempenhos dos estudantes de ambas
as séries. Agora, cada núcleo e
escola receberão os resultados
para poderem trabalhar localmente, sempre buscando melhorar ainda mais a proficiência em
língua portuguesa e matemática”,
afirmou Cassiano Ogliari, chefe
do Departamento de Educação
Básica da Secretaria.
O relatório gerado com os
resultados permite que as escolas que participaram da avaliação
consultem os dados globais do
colégio, de cada turma e também
de cada aluno. “Este refinamento
permite enxergar com mais clareza os pontos a serem trabalhados para conseguir aprimorar
ainda mais o processo ensinoaprendizagem”, afirma Ogliari.
As avaliações do Saep têm
como base as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do
Estado do Paraná e o Caderno
de Expectativas de Aprendizagem, propiciando um quadro da
situação da Educação Básica da
rede pública estadual de ensino.

RECURSOS PARA PROJETOS

BRDE recebe incrições
até 15 de outubro
*Da assessoria
Interessados em captar
recursos para projetos por meio
de incentivos fiscais no Banco
Regional de Desenvolvimento
do Extremo Sul (BRDE) têm
até a próxima segunda-feira
(15) para inscrever as propostas no portal da instituição. As
inscrições só podem ser feitas
através do endereço: http://
www.brde.com.br/incentivosfiscais/.
O BRDE apoia projetos com
base na apuração do imposto a
pagar pelos seguintes fundos e
programas: Lei Rouanet; Lei do
Audiovisual; Lei de Incentivo ao
Esporte; Fundo da Infância e da
Adolescência; Fundo Nacional
do Idoso; Programa Nacional
de Apoio à Atenção Oncológica

(Pronon) e Programa Nacional
de Apoio à Atenção da Saúde
da Pessoa com Deficiência.
No Paraná, a instituição
apoiou 36 projetos em 2017,
com valor superior a R$ 1,2
milhão. São projetos que ajudam a mudar realidades, e que
proporcionam maior acesso a
serviços de saúde, ao esporte e
à cultura.
Foram contemplados, entre
outros, os projetos Esperança
Solidária, da Associação Paranaense de Apoio à Criança
com Neoplasia, e Qualificar –
Ampliação e Garantia de Qualidade de Vida para Crianças e
Adolescentes com Deficiências
Múltiplas, do Pequeno Cotolengo do Paraná, ambos apoiados via Fundo da Infância e
Adolescência.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42) 3232-5148
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A forma mais barata de fazer negócio!

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.
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.
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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br
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SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
SONIA MARIA LAROCA DALLAGNOL, torna público que irá requer
ao IAP, a Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA – MATRIZEIRO DE RECRIA E PRODUÇÃO
DE OVOS, implantada na localidade de BAIRRO DA LANÇA, PIRAI
DO SUL/PR.
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RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Quarta-Feira (10/10)
Michael tem uma ideia para fazer
Jade se dar conta de sua injustiça com
as pessoas. Álvaro conversa com Verena
sobre seu temperamento. Jade convida
os Tales de Mileto para tocarem em seu
clipe, caso vença o concurso. Jade se
surpreende ao ver fotos suas com Érico
divulgadas em sua rede social. Jade vence
o concurso e descobre que sua suposta
relação com Érico foi decisiva para a
votação popular. Mateus contrata Pérola
e Márcio como modelos do clipe de
Jade e diz a Fabiana que ela não poderá
acompanhar a gravação do clipe. Érico
é pago para viajar com Jade a trabalho.
O grupo que vai gravar o clipe chega à
praia de Pipa.
O TEMPO NÃO PARA
Quarta-Feira (10/10)
Cairu se emociona ao lembrar do
passado com Marocas. Ao descobrir por
Miss Celine que foi o Barão quem mandou sabotar a moto de Samuca, Marocas afirma ao ex-noivo que sua vida corre
perigo. Elmo elogia a comida de Damásia. Betina se irrita ao ouvir Cairu defendendo Marocas e a expulsa de casa. Igor
abriga Zelda. Barão aborda Miss Celine
na saída da escola, mas escapa ao ver
Mazé. Emílio oferece dinheiro para Elza
ser sua aliada. Eliseu consegue fazer com
que Cecílio e Dom Sabino aceitem trabalhar juntos. Samuca confronta Barão.
Marino e Carmen observam Dom
Sabino tentando impedir que uma família
seja despejada. Marocas tenta apaziguar
Samuca e Barão.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
FLAVIO CARLOS KAIBER, torna público que recebeu do IAP, a
Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA –
MATRIZEIRO DE RECRIA E PRODUÇÃO DE OVOS, implantada na
localidade de FAZENDA SANTO ANDRE, CARAMBEI/PR.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA
AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
SONIA MARIA LAROCA DALLAGNOL, torna público que recebeu
do IAP, a Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA – MATRIZEIRO DE RECRIA E PRODUÇÃO DE OVOS,
implantada na localidade de BAIRRO DA LANÇA, PIRAI DO SUL/PR.

PagamenSax,
to àinventor
vista
belga
(inglês)

Antiga to à vista
série de (inglês)
espionaAntiga
gem (EUA)
série de

ALUGA-SE
QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto,368
(Próximo ao Quartel). Telefone:
(42) 99929-7916.

Orlando
Rangel,
químico
brasileiro

de recados

Ponto de
encontro
de duas da
Objeto
ruas

Kevin
Bacon e
Mickey
Rourke

Kevin
Bacon e
Mickey
Rourke

Centro
produtivo
da ciência
brasileira

Passar
BANCO
por filtro

Meu, em
francês
Atribuição
Que não (p. ext.)

Artefato
explosivo
comum em
Angola

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.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
FLAVIO CARLOS KAIBER, torna público que irá requer ao IAP, a
Renovação da Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA – MATRIZEIRO DE RECRIA E PRODUÇÃO DE OVOS,
implantada na localidade de FAZENDA SANTO ANDRE, CARAMBEI/
PR.

Ronald
Reagan,
político
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DIARISTA / CUIDADORA
DE IDOSOS
Procuro serviços em empresas e
residências. Tenho experiência e
boas referências. (42) 99806-1854
(Cintia).
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Estou
©(red.
Revistas
COQUETEL
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de uma do Criscategoria tianismo
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(Quím.)

de água

BANCO

Charlton
(?): interpretou El
Cid (Cin.)

como o
contralto

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.

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.

Ronald
Reagan,
político

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
Metal de
moedas e
baterias
A voz
(Quím.)
feminina

VENDE-SE TERRENO
LOCALIZADO NO
JARDIM SANTA CRUZ
Duas quadras para cima
do posto bom Jesus, e 10
minutos a pé para chegar
ao centro, com 12,5x50m
totalizando 625m2. Para
mais informações entrar
em contato no número; 42
99866-3771.

ESPELHO DA VIDA
Quarta-Feira (10/10)
Alain diz a Bola que desistirá de
fazer seu filme se Cris deixar Rosa
Branca. Isabel se aproxima de Américo. Dalton confirma que a saúde
de Cris está em perfeito estado. Cris
decide permanecer em Rosa Branca
e interpretar Julia. Cris, que está na
casa de Julia com Margot, desaparece.
Alain se surpreende ao descobrir que o
último proprietário da casa de Julia foi
Gustavo Bruno. A senhora guardiã da
chave da casa de Julia fala com Margot
sobre o desaparecimento de Cris.
SEGUNDO SOL
Quarta-Feira (10/10)
Zefa e Karen exigem que Roberval e Edgar se desculpem um com
o outro. Naná decide manter em
segredo a paternidade de Badu, e
Gorete garante que fará Clóvis feliz. O
médico anuncia que Rochelle poderá
continuar seu tratamento em casa, e
todos comemoram. Valentim discute
com Beto e deixa a casa dos Falcão.
Roberval ajuda Cacau a reerguer seu
restaurante. Maura conta para Ionan
que Selma pediu para reatar com ela.
Beto pressiona Rosa sobre Laureta,
e Ícaro se incomoda. Valentim volta
para a casa de Karola. Beto afirma a
Karola que não tem condições de gravar um filme sobre sua vida. Laureta
aprova a contratação de Tomé. Rosa
procura Laureta, e Ícaro a segue.
Beto jura perdoar Karola, caso ela lhe
conte a verdade sobre seu filho com
Luzia. Ícaro confronta Rosa sobre sua
relação com Laureta.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL DE OPERAÇÃO
VITORIO SOLEK, torna público que recebeu do IAP, a Licença
Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA FRANGO
DE CORTE, implantada na localidade de PIRAI MIRIM, PIRAI DO
SUL/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
VITORIO SOLEK, torna público que irá requer ao IAP, a Renovação
da Licença Ambiental de Operação para a atividade de AVICULTURA
FRANGO DE CORTE, implantada na localidade de PIRAI MIRIM,
PIRAI DO SUL/PR.

Áries: Sua intuição se destaca e
pode fazer boas escolhas. Há sinal de
mudanças e, se souber aproveitá-las.

Libra: É hora de se concentrar
em aumentar seus ganhos e colocar
suas ideias em prática.

Touro: No trabalho, serviços
que podem ser feitos em parceria estão em destaque e você pode
melhorar seu desempenho se unir
forças com os colegas.

Escorpião: Mais fácil definir
novos caminhos e convencer as pessoas com um bom papo. Em casa, o
astral fica tenso. Use todo seu encanto
e charme para fisgar quem deseja.

Gêmeos: Talvez seja preciso
redobrar o esforço no trabalho e
mostrar seu lado responsável. Só
não deixe que o excesso de atividade
interfira na saúde.

Sagitário: Atração por assuntos misteriosos e místicos tende
a crescer. Siga sua intuição e não
confie demais nos outros. Um revés
pode marcar a conquista.

Câncer: Sorte não devem faltar,
inclusive no trabalho. Há chance de
se dar bem em jogo ou aposta.

Capricórnio: No trabalho ou
em casa, vai ser interessante juntar
forças com as pessoas.

Leão: Boa parte da sua atenção deve se voltar para assuntos
domésticos. Seu lado prático vai
fazer diferença no serviço.

Aquário: Você pode fazer contatos com pessoas importantes para
sua vida profissional. Ter bons resultados se fizer planos para o futuro.

Virgem: Momento ótimo para
mostrar suas ideias no serviço e lidar
com reunião e contato com clientes.
Com tanta lábia e simpatia, vai ser
fácil fisgar quem deseja.

Peixes: Viagens e novos cursos
podem incrementar seu currículo profissional. Trabalho em equipe tem mais
chance de dar certo. Podem surgir ótimas novidades na vida amorosa.
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ELEIÇÕES 2018

PM registra mais de 200 delitos eleitorais
Divulgação

Todo o efetivo
e aparato serão
acionados no
segundo turno
na eleição para
presidente

mais de 1.790 viaturas.
A atuação envolveu as Rondas Ostensivas Tático Móvel
(ROTAMs), Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas
(ROCAMs), Serviço Velado
das unidades da Corporação.
Unidades especializadas prestaram apoio aos batalhões e
Companhias Independentes.
Também houve o emprego de
tecnologia para auxiliar no
acompanhamento do pleito
eleitoral. O trabalho preventivo nas ruas e nas proximidades dos locais de votação
resultaram, ainda, na apreensão de 45.967 panfletos/santinhos, 13.831 adesivos e 22
bandeiras.

Da Redação*
Depois de quase 48 horas
de atuação, a Polícia Militar do Paraná registrou 233
acionamentos, 114 encaminhamentos e 80 Termos Circunstanciados foram lavrados.
Em Ponta Grossa, sete pessoas foram presas por crimes
eleitorais no domingo (7). Os
detidos acabaram encaminhados para o Fórum Eleitoral.
Uma das pessoas foi levada
até a sede da Polícia Federal
- um homem de 44 anos estaria comprando votos e acabou
preso. Com eles, os policiais
encontraram certa quantidade
de dinheiro e diversos crachás
de um partido político.
Desde a madrugada de

sábado (6), até as 21 horas do
domingo (7), cerca de 10 mil
policiais atuaram na operação
'Eleições 2018'.
“Considerando a complexidade dessa eleição, o número
de candidatos, entendo que
o pleito foi tranquilo e o
número de flagrantes também
foi pequeno, se comparado a
outros momentos”, avaliou

a comandante-geral da PM,
coronel Audilene Rosa de
Paula Dias Rocha. ”O resultado do trabalho foi muito
bom, foi efetivo, com empenho
e dedicação”, ressaltou.

e outras irregularidades, em
apoio à Justiça Eleitoral, principalmente para coibir propaganda próximo aos colégios
eleitorais e boca de urna. O
policiamento alcançou os 4.790
locais de votação e dos 26.119
seções eleitorais do Estado.
Na capital e na região cerca de
500 viaturas foram empregadas. Em todo o estado foram

Crimes
O reforço do policiamento
foi voltado ao combate de crimes e contravenções eleitorais

EM ARAPOTI

Vereador de Arapoti é
denunciado pelo MPPR
Arapoti - A Promotoria de
Justiça de Arapoti, nos Campos
Gerais, ofereceu denúncia contra
um vereador pela prática do crime
de falso testemunho (artigo 343
do Código Penal, com pena prevista de multa e reclusão de três
a quatro anos). De acordo com a
apuração realizada pelo Ministério
Público do Paraná, o réu ofereceu
vantagem de R$ 12 mil para uma
testemunha mentir em um depoimento perante o Conselho de Ética
da Câmara Municipal de Arapoti.
O Conselho havia aberto processo de quebra de decoro e ética
na Câmara, após denúncia feita por

um eleitor, com base em denúncia
criminal anterior por estelionato
qualificado e nas provas produzidas pelo MPPR durante as investigações do estelionato. Diante do
Conselho de Ética da Câmara, a
testemunha mudou a versão anteriormente apresentada perante o
Ministério Público, porém, como
acabou não recebendo a vantagem
prometida pelo investigado, delatou
o fato ao Ministério Público. O oferecimento de vantagem econômica
pelo réu foi confirmado também
pela irmã da testemunha. Esta é a
terceira denúncia criminal apresentada contra o vereador neste ano.

NA AFCB

Motociclista se dá mal
Carambeí - Foi preso ao final
da tarde dessa segunda-feira (8),
o condutor de uma motocicleta
Honda Twister, de cor amarela,
que colocou em risco a sua vida
e a de motoristas ao fugir em
alta velocidade de uma equipe
da polícia militar. Depois de
passar por várias preferenciais
em alta velocidade, desembarcou da moto na Rua 5 e efetuou
a fuga a pé, sendo perseguido

e preso na sequência na Rua
Ébano (AFCB). Durante a ação
desesperadora do motociclista,
ele ainda acabou atropelando um
cachorro, por sorte não cindo ao
chão. Diante dos fatos, o condutor que não era habilitado foi
detido e encaminhado ao cartório da polícia militar para lavratura do termo circunstanciado, e
o veículo recolhido ao pátio do
destacamento.

NO JARDIM BRASÍLIA

Com cigarro do capeta
Carambeí - Denúncias anônimas levaram equipe da polícia
militar de Carambeí até o Jardim
Brasília, onde dois jovens estarim consumindo drogas. O caso
foi registrado no domingo (7).
Dois rapazes de 20 anos
foram abordados por volta das
15h30, na rua Goiânia. A dupla

estava no interior de uma construção abandonada e com um
dos rapazes foi encontrada um
cigarro de maconha e uma bucha
da mesma drogra.
Flagrados, os dois foram
encaminhados ao Cartório da
Polícia Militar, para lavratura de
Termo Circunstanciado.

EM RESIDÊNCIA

Cinco vasos de maconha
Na segunda-feira (8), durante
patrulhamento, uma equipe da
polícia militar foi informada por
volta das 19 horas que haveria
comércio de entorpecente em uma
residência. A equipe realizou buscas e, em contato com a responsável pelo imóvel, esta assumiu que
seu irmão tinha vasos com plantas

Reforço do Corpo
de Bombeiros
A PM utilizou três unidades de Comando e Controle
Móvel nas cidades de Marechal
Cândido Rondon e Curitiba,
além de câmeras no Tribunal
Regional Eleitoral (TRE) e
em frente à Polícia Federal.
As equipes policiais reforçaram o policiamento ostensivo e
estabeleceram pontos base em
locais estratégicos dos municí-

Considerando a complexidade da eleição, o pleito foi tranquilo

(diferentes). Nos fundos do imóvel
foram localizados e apreendidos
cinco vasos com uma muda da
planta da maconha medindo 50
cm; e um vaso com uma planta de
10 cm. Também foi apreendida
pequena quantidade de maconha
prensada. Diante dos fatos, o
homem de 22 anos foi preso.

Idoso é atropelado na BR-376
Ponta Grossa - Na
manhã de segunda-feira (8),
um idoso de 66 anos foi vítima
de atropelamento na avenida
Presidente Kenedy, em Ponta
Grossa.

De acordo o Corpo de
Bombeiros
que
prestou
socorro ao idoso, a vítima foi
atropelada no trecho urbano
da BR-376, na altura do quilometro 488, sentido norte da
pista. O veículo atropelador é
um Volksvagen Gol e o con-

dutor do carro teria parado
e prestado socorro a vítima.
Equipes de socorristas da CCR
Rodonorte também auxiliaram
o atendimento e o idoso foi
encaminhado com ferimentos
leves, para o Pronto Socorro
Municipal de Ponta Grossa.

RETORNO À CARCERAGEM

Preso foragido da cadeia de Sengés
Da Redação
Sengés - Na segunda-feira
(8), uma investigadora da polícia civil denunciou o paradeiro
do foragido da cadeia pública
de Sengés, Gregory Henrique
Chagas dos Santos, escondido
na própria residência. Policias
militares foram informados e
viaturas se deslocaram até o
local indicado.

Ao perceber a aproximação dos policiais, Gregory dos
Santos que estava na porta
da frente de sua casa, tentou
esboçar reação, mas acabou
contido pelos militares.
Gregory tinha escapado
da delegacia de Sengés, na
madrugada de domingo, junto
com outros cinco detentos.
Segundo a Polícia Civil, eles
pediram remédio a um agente

penitenicário durante a noite e,
quando o servidor foi entregar,
acabou rendido.
Os detentos que cumprem
pena por roubo e homicídio,
abriram a porta da cela e pularam o muro da frente.
Na fuga, um outro preso,
que presta serviço no local,
foi ferido levemente com uma
estocada na cabeça. O agente
carcerário não ficou ferido.

EM UVARANAS

Briga em associação acaba em tiroteio
Da Redação
Ponta Grossa No
domingo (7), confusão que se
formou em frente a uma associação recreativa em Ponta
Grossa, terminou com tiroteio.

Pelo menos quatro tiros
teriam sido disparados por
duas pessoas envolvidas na
briga e que estavam armadas.
Toda a confusão foi registrada
durante a madrugada, na rua
Euzébio de Queiroz, em Uvara-

Interior
Nos Campos Gerais, o
4º Comando Regional da PM,
atendeu 30 ocorrências de
cunho eleitoral, que geraram
11 encaminhamentos e a lavratura de sete Termos Circunstanciados.
Na região de Cascavel,
as unidades que compõem o
5º Comando Regional, atenderam 41 ocorrências e 17
pessoas foram encaminhadas
por delitos eleitorais. Os militares estaduais, nessa região,
lavraram nove Termos Circunstanciados. Na Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, o
6º Comando Regional atendeu
29 situações, encaminhou 23
pessoas e lavrou 13 Termos
Circunstanciado.
* Informações da Agência
de Notícias do Estado

TERMAS DE RIVEIRA

NO QUIÔMETRO 488

Da Redação

pios para reforçar a segurança
e garantir o direito ao voto e
a ordem pública. Em todo o
estado, o Corpo de Bombeiros
também foi empregado com o
suporte de ambulâncias e veículos para combate a incêndio
e ocorrências de emergência.

nas. Os tiros atingiram o muro
da entidade.
A polícia militar foi acionada,
entretanto, os responsáveis
pelos disparos abandonaram o
local antes mesmo da chegada
da viatura policial.

Ladrão de celular
vai parar na DP
Da Redação
Durante patrulhamento de
policiais militares de Castro, na
região de Termas de Riveira, foi
avistado um rapaz em atitude
suspeito. Logo que percebeu a
presença da viatura, o suspeito
tentou fuga pelo mato, embrenhando-se em um carreiro. Perseguido, o rapaz foi contido e
abordado.
Ao ser identificado, foi apontado como suspeito de vários
crimes. Na abordagem, junto a
um dos bolsos da calça do rapaz,
a polícia encontrou um celular e
o suspeito acabou confessando
ser produto de roubo. Contou
também para os policiais sobre
outros roubos e furtos. Contra
ele, havia também um mandado
de prisão por crime de lesão corporal.
O suspeito levou a polícia até
a residência de onde teria furtado o aparelho celular. A vítima
acabou reconhecendo o aparelho
como de sua propriedade e que
havia sido roubado. Diante disso,
o suspeito foi encaminhado para
delegacia de Castro, para as providências cabíveis.

NO COSTA RICA I

Mulher é
agredida por
uma criança
Da Redação

NOVO ARROMBAMENTO

Unidade de Saúde é alvo de vandalismo
Da Redação
Ponta Grossa - Pessoas que
precisaram de cuidados médicos
na segunda-feira (8), na Unidade
Básica de Saúde Dr. Júlio Azevedo, de Ponta Grossa, tiveram
que aguardar para ser atendidos.
O motivo foi mais um arrombamento da UBS, invadido durante
a madrugada.
De acordo com o boletim policial, a mesma unidade de sáude
teria sido arrombada outras duas
vezes, em cinco dias.
A UBS já havia sido arrom-

bada na última quarta-feira (3).
Nesta segunda, os funcionários
afirmam que os suspeitos quebraram telhas do prédio e entraram pelo alçapão do teto. Eles
também arrombaram uma das
janelas.
"Vai fazer uma semana que a
gente teve essa visita, na semana
passada, e hoje novamente",
reclamou uma das funcionárias.
Os suspeitos furtaram produtos de limpeza, uma máquina
de lavar calçadas e um botijão
de gás. Os funcionários contam
que os suspeitos também apro-

veitaram para comer pão e beber
suco que haviam sido guardados
pelos funcionários no local.
Na semana passada, os suspeitos também quebraram uma
das janelas da UBS e levaram
computadores, que depois foram
recuperados pela Polícia Militar.
Equipamento de segurança
A Secretaria de Saúde de
Ponta Grossa afirmou que pretende investir em equipamentos
de segurança para evitar crimes
como esses, nas unidades de
saúde do município.

Ponta Grossa - Um caso até
certo ponto inusitado, foi registrado em Ponta Grossa na tarde
de domingo (7). Um menor de
apenas 11 anos, teria agredido
uma mulher de 28 anos. A vítima
teve ferimentos na face e precisou ser encaminhada para atendimento médico, pela equipe do
Corpo de Bombeiros que prestou socorro.
O caso foi registrado na rua
Cristovão Rostke Gaio, no residencial Costa Rica I, na região
de Uvaranas.
Uma viatura da Polícia Militar também foi acionada para
atender a confusão. Já o menor
de 11 anos de idade responsável
pela agressão, não foi localizado
pela equipe da PM.
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“Ter sucesso é falhar repetidamente, mas sem perder o entusiasmo”
Winston Churchill, político

FEDERAIS ELEITOS
Divulgação

Ratinho Junior, governador eleito do Paraná
com 5.352.022 votos ao lado do deputado
federal reeleito Sandro Alex, quinto mais
votado do estado, com 124.512 votos

Divulgação

Divulgação

O jovem deputado federal
ponta-grossense, Aliel
Machado, foi reeleito
com 95.386 votos

A castrense Aline Sleutjes chega
a Câmara Federal com 33.628
votos e é a segunda mulher dos
Campos Gerais em Brasília
Divulgação

ESTADUAIS ELEITOS
Divulgação

Divulgação

Dia 14 , os parabéns circulam para a
empresária Bia Liss, leia-se Arte Belle Noivas.
Na foto com o filho Gabriel. Felicidades!

JECA poderá ter mascote

A advogada e radialista Mabel Cora Canto
fez 35.036 votos e se elegeu deputada
estadual. No registro com seu pai, o
apresentador Jocelito Canto que também ja
foi deputado e prefeito de Ponta Grossa

Divulgação

Plauto Miró
Guimarães Filho
foi reeleito com
36.332 votos para o
seu oitavo mandato
Divulgação

Ao lado da
esposa Silviane
Fernandes, o
médico Carlos
Alexandre
Fernandes
recebe
felicitações
de aniversário.
Parabéns!

A Secretaria Municipal de
Esporte e Juventude lançou na
última semana um concurso: ‘O
Mascote do Jeca é seu’, por meio
de Desenho – Mascote.
As escolas que aceitaram participar, têm até o dia 11 de outubro para encaminhar os desenhos
selecionados para a Diretoria de
Ensino. Cada diretor, por sua vez,
também irá selecionar os melhores
desenhos encaminhar para a Secretaria, que divulgará o vencedor
até 30 de outubro. “O intuito é
que a comunidade escolar e toda a

O diretor de Projetos do Instituto Gigantes da Ecologia (IGE), professor Dr. Joel Dias da Silva e voluntárias
Brunna Eger, Thaís dos Santos e Maria Eduarda
Oliveira, juntamente com prefeito de Blumenau,
Mário Hildebrandt, em divulgação do Projeto 'Oktober Consciente', uma ação idealizada pelo IGE, de
disseminação de boas práticas sociais e ambientais
durante a 35ª Oktoberfest de Blumenau, considerada uma das maiores festas alemãs do mundo
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Letícia Sayuri Furuya
Tânia R. Datolla de Mello
Priscila Rodrigues
Rosana Garcia
Terezinha de Biassio Pereira
Dalva Schendroski
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Divulgação

O empresário
Wirto Schaeffer,
proprietário do
aconchegante
Hotel Urubici
Park, em Urubici
na serra catarinense, será
alvo de muitas
felicitações
pela estreia de
idade nova

sociedade civil aceitem o convite para
contribuir com a modernização dos
nossos Jogos Estudantis de Castro”,
comentou o Secretário de Esportes e
Juventude, Marcos Rocco.
De acordo com a organização, o
concurso deve enfatizar na rede de
ensino a importância da participação
coletiva e cultural democrática no
cotidiano das escolas, envolver alunas
e alunos, professores e comunidade
escolar num programa diversificado
de ações, de forma que vivenciem
todo o processo de democratização
escolar.

O ex-vereador de Carambeí,
Ilson Caninana, reserva
a quinta-feira (11) para
receber muitos parabéns
pelo seu aniversário

Gabriel de Souza Carneiro
Ilson Caninana
Jose Carlos Rodrigues
Aniclari Carneiro
Barbara Napoli Menarim
Francine Wagnitz
Solange de F. Soares
Pablo Macedo

O grupo Tesão Piá, de Curitiba, traz o espetáculo
de humor ao Teatro Marista de Ponta Grossa, com uma
apresentação no dia 20 de outubro, às 20 horas. A realização é da produtora HL87 e T Entretenimento. No repertório,
piadas sobre Curitiba e região, com esquetesque satirizam
os costumes, o clima, as gírias e as personalidades marcantes da capital e do Paraná. Os ingressos estão à venda
na Polar da Avenida Vicente Machado e na loja Medulla,
no piso superior do Shopping Palladium

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
*Retiﬁcação *Desmembramento
*Uniﬁcação *Usucapião

Georreferenciamento Rural
*Certiﬁcação no Sigef (INCRA)

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

9 9963-4356
9 9824-7040

Facebook.com/TopGan Topograﬁa

