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castro e curitiba

Divulgação

Daniel convida
castrenses
para cantarem
Dupla castrense de sertanejos Elvis e Renan vem
ganhando os palcos da região
e se destacando cada vez
mais. Juntos há quatro anos,
eles tiveram no sábado (13)
uma das oportunidades mais
importantes da carreira. Foram convidados para dividir
o palco com o cantor Daniel, que se apresentava em
Castro, na ‘Castro Cidade
Alegria’, e agora cantarão
página 5
em Curitiba.

no domingo

Apoiadores
a Jair
Bolsonaro
foram
às ruas
página 3

maringá dobrou-se à equipe pontagrossense

Caramuru Vôlei é tri

Divulgação / José Tramontin

após 30 dias

Prefeito Blum
reassume
mandato

Divulgação

bLUM revitalizado

Osmar Blum Chinato
(PSD) reassumiu nessa segunda-feira (22), o cargo de
prefeito de Carambeí após
licença de 30 dias. Durante
esse período, dividiu o tempo
para trabalhar na campanha
política de primeiro turno
e descansar. Satisfeito em
encontrar a casa em ordem,
Blum mostrou-se animado
com as importantes obras que
página 3
irá entregar.

Caramuru Vôlei venceu a equipe do Copel Telecom/Maringá
em jogo difícil, e conquistou com o Tri do Paranaense 2018

O Caramuru Vôlei, que um dia já pertenceu a Castro, é o Campeão Paranaense de 2018. A equipe masculina
conquistou o tricampeonato no sábado (20), em cima do Copel Telecom/Maringá Vôlei, no ginásio Chico Neto, na
casa do adversário. Pelo placar de 3 sets a 1, e com parciais de 26 x 28, 30 x 28, 25 x 17 e 25 x 23, a equipe
do Tigre mostrou superioridade, e venceu.
página 4

Divulgação

R$ 5 MI PARA RODOVIÁRIA

Mototran
movimentou
o sábado dos
tibagianos
página 6

Jovem perde
a vida em rio
em Castro

Garantidos R$ 30 mi
para obras em Castro

no próximo sábado

Palmeira recebe encontro

Divulgação

Investimentos na ordem de R$ 30
milhões foram garantidos ao município
de Castro através de convênio firmado
entre a Prefeitura Municipal e a Caixa
Econômica Federal, nesta sexta-feira
(22). Durante a solenidade, o Município
de Castro e a Caixa Econômica Federal,
oficializaram convênio através do FINISA
- Financiamento à Infraestrutura e ao Sapágina 3
neamento.

Horário de
verão inicia
no dia 4 de
novembro
página 5

Homem
morre a tiros
e facadas em
Piraí do sul
página 7

Castro ganha academia
que exercita o cérebro

Muita gente hoje se preocupa em ir à academia
para malhar os músculos do corpo ... mas o cérebro também pode – e precisa! – ser exercitado.
Com exercícios estimulantes, é possível melhorar
habilidades como memória, concentração, raciocínio e criatividade. Agora isso é possível em Castro,
onde está sendo inaugurada uma unidade 'Supera'
página 5
Ginástica para o Cérebro.

Manoel das
Dores ficará
interditada

Divulgação

obras de canalização

página 7

'SUPERA'

PREFEITO PEDE COMPREENSÃO

centenas de veículos antigos, clássicos e motocicletas, são aguardados

No sábado (27), a Praça Marechal Floriano Peixoto receberá
convidados de honra. Serão centenas
de veículos e motocicletas que participarão do 1º Encontro de Carros
Clássicos e Antigos de Palmeira, e
ficarão expostos ao redor da praça

e nas proximidades. O evento é realizado pela Prefeitura de Palmeira,
através da Secretaria Municipal
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas, com
o apoio do grupo Antigomobilismo
página 4
Palmeira. 		

Livro sobre Clube
Estrela é lançado
página 8

Devido a obras de drenagem
na rua Ernesto Kugler, a avenida Manoel das Dores ficará
parcialmente interditada nesta
região nos próximos dias. Segundo o cronograma da obra,
esta semana será finalizado o
trecho entre a esquina da Machadinho com a Desembargador
Mercer Júnior até a Manoel das
página 4
Dores. 		

Deputado Aliel
se encontra com
Bispo e reafirma
compromissos
página 3
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A profissão
do futuro

EDITORIAL

No ano passado, três das mais
respeitadas instituições de educação, pesquisa e inovação do mundo
se uniram para tentar descobrir
quais seriam as profissões da próxima geração. Unindo um time
de especialistas e um sistema de
inteligência artificial, a Pearson, a
Universidade de Oxford e a Nesta
analisaram o impacto que tendências globais como o avanço tecnológico e a urbanização crescente
terão sobre o mercado de trabalho
até 2030. O resultado – um dos
estudos mais detalhados e profundos sobre o amanhã da empregabilidade já divulgados – confirmou
uma crença que eu já carregava
comigo há muito tempo: o professor é, e sempre será, o profissional
do futuro.
Vamos aos dados: a pesquisa
descobriu que apenas 10% dos trabalhadores de hoje estão em ocupações que tendem a aumentar sua
demanda por pessoas nos próximos anos. Dentro dessa minoria de
ocupações, estão aquelas ligadas
à educação – a demanda por professores, especificamente, tem pelo
menos 70% de chance de crescer. E
a explicação para isso é muito simples: é o professor que vai preparar
as pessoas para que eles aumentem
suas chances de empregabilidade
num futuro em que 70% também
é a proporção de profissionais para
os quais há um alto nível de incerteza sobre como será a demanda.
Mas, se não sabemos ao certo
quais ocupações perdurarão e quais
novas surgirão em um mercado de
trabalho que se transforma rapidamente, como saberemos o que
o professor deve ensinar para que
os trabalhadores de amanhã encontrem espaço nesse mercado? É
possível que a resposta não esteja
mais tanto no conteúdo – maior
ênfase em exatas para quem quer
fazer Engenharia ou em humanas
para quem quer fazer Direito – e
sim na formação atitudinal.
O estudo revelou que habilidades como originalidade, resolução
de problemas complexos e julgamento para tomada de decisões
serão essenciais para uma vida profissional bem-sucedida. O professor
do futuro é aquele que se afasta do
papel de detentor único da informação na sala de aula e coloca o
aluno na posição central, levando-o
a desenvolver essas habilidades por
meio de técnicas de aprendizagem
ativa e colaborativa, estimulando
escuta ativa e fazendo perguntas
fomentadoras que os levem a construir o próprio conhecimento. O
problema é que as nossas faculdades ainda estão preparando professores para ofereceram a formação
conteudista que funcionava bem
no século passado, mas que está
ficando defasada.
Não sabemos quais serão todas
as profissões do futuro, mas sabemos quem são os profissionais que
irão nos preparar para todas elas. É
deles a responsabilidade de formar
as próximas gerações para manterem o mundo girando. Neste Mês
do Professor, reflitamos sobre quão
fundamentais são essas pessoas, e
sobre como é vital que elas tenham
acesso a formação de qualidade
para que nos ensinem aquilo que
precisamos aprender. Nosso futuro
depende disso.

Os R$ 30 milhões firmados entre a Prefeitura Municipal de Castro e a Caixa
Econômica Federal, se aplicados corretamente, pode significar ganhos para o município. Principalmente porque nesse pacote estão previstos R$ 5 milhões na construção da nova rodoviária. O projeto que prevê 3 mil metros quadrados de edificação
na Avenida Dr. Ronie Cardoso, não é nada colossal, mas dará um novo cartão de
visitas para a cidade. Adiado, governo após governo, por pressão de boa parte do
comércio que não queria ver a rodoviária saindo do centro da cidade, agora vai ter
que se acostumar. Quanto aos reflexos dessa futura mudança, só o tempo dirá!

Pontos fora da curva
É bom repetir: o pleito deste
ano quebrou paradigmas, mostrou que o eleitor sabe votar,
castigou quem refugava a ideia
de comparecer ao confessionário e, sobretudo, elevou ao alto
o conceito da cidadania ativa,
que mostra o intenso desejo do
cidadão de participar, de modo
autônomo, do processo civilizatório. Dito assim, até parece que
o eleitor tornou-se, de uma hora
para outra, uma pessoa de alto
nível cultural, capaz de entender
os mecanismos da política. Nada
disso.
Os maiores contingentes
eleitorais do país continuam a
trilhar as veredas da incultura
política, sob a amargura de grandes necessidades e o sopro de
ídolos que teimam em surfar nas
ondas de um populismo enganador. Mas é fato que, mesmo
sob a ampla teia de mistificação
formada pela propaganda eleitoral, pessoas cultas e incultas se
deram as mãos para promover o
maior espetáculo cívico de nossa
contemporaneidade. Vamos aos
“pontos fora da curva” construídos pela vontade popular.
Primeiro, a quebra de paradigmas do marketing das eleições. A propaganda eleitoral,
pela via clássica da TV e do
rádio, já não elege um candidato.
Tornou-se um som no vácuo.
Não criou feed-back. Sem receptor, inexiste comunicação, apenas um processo unilateral de
transmissão de mensagens. Os
marqueteiros terão de reaprender seu ofício. Segundo, a força
das redes sociais, não no sentido
de puxar votos de um lado para
outro, mas na estratégia de animar as militâncias e de usar versões para os fatos. Quem soube
usar bem as ferramentas digitais
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* Gaudêncio Torquato

ganhou pontos. Abriu-se, assim,
a era da democracia digital, cujo
impacto na produção de fake
news certamente haverá de exigir
controles mais apurados, dada a
incapacidade dos nossos Tribunais em coibir as ilegalidades.
Na lista dos fenômenos inusitados, emerge forte mistura de
ódio, indignação, revolta, revanche e até vingança, elementos
que costumam aparecer em campanhas eleitorais, mas não com o
alto teor explosivo como se vê nas
ruas e nas redes sociais. Nunca
se viu tanta raiva. Que traz em
seu bojo a indignação contra a
corrupção, a rejeição aos velhos
costumes políticos e intensa
vontade de punir o petismo. Na
verdade, o sentimento antipetista
foi subestimado, a denotar que
viceja no meio social furor contra
a semente do apartheid plantada
no território durante todo o percurso do PT.
Outra surpresa foi a perda
de força do dinheiro como alavanca eleitoral. Os caciques e
dirigentes das maiores siglas,
repartindo os recursos partidários entre os agraciados de sempre, principalmente aqueles que
se perpetuaram nas máquinas,
foram surpreendidos com derrotas. E assim, tradicionais figuras
nos Estados saíram da galeria
parlamentar. Um veto dado pelo
eleitor de quase todos os rincões
do país. Alguns ainda conseguiram sobreviver à pororoca, graças à extensão de seu mando.
O maior ícone da política,
Lula, preso em Curitiba, conseguiu segurar bolsões do interior
do Nordeste para seu indicado,
Fernando Haddad, mas amarga
a possibilidade de ver sua votação em campanhas passadas ser
inferior à do capitão Bolsonaro.
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PEDIDO
O pedido desses caminhões
a Plauto Miró, que intermediou
junto ao Governo do Estado,
partiu dos vereadores Rafael
Rabbers, Paulinho Farias, Antonio Sirlei, Herculano da Silva e
Jovenil Rodrigues de Freitas.

vênio através do FINISA, que
irá permitir investimentos em
pavimentação asfáltica, construção do novo Terminal Rodoviário de Castro e aquisição de
maquinários para manutenção
de estradas. O município agradece! Agora é fiscalizar para
ver se o dinheiro vai ser aplicado corretamente.

R$ 30 MILHÕES
Ao que tudo parece, o prefeito Moacyr Elias Fadel Junior
(MDB) não quer ficar para trás
em relação aos outros municípios. Firmou com a Caixa con-

* Alexandre Pierro

CASTRO E REGIÃO

Sábado e Domingo:
Dia de semana:

parece que fizeram bem ao prefeito Osmar Blum (PSD), de
Carambeí. Além de encontrar
a casa em ordem, irá entregar
obras importantes nos próximos meses, como o asfalto
do Catanduvas, as prometidas
moradias e se tudo der certo, a
nova sede da Prefeitura.

O Brasil dos altos preços
e da baixa qualidade

ASSINATURA

Mensal:
Semestral:
Anual:

ELES CHEGARAM
Os seis caminhões caçamba
adquiridos através de emenda
do deputado Plauto Miró Guimarães Filho (DEM), já estão
em Castro, mais precisamente,
no pátio da Câmara Municipal
de Castro. Para os de pouca
memória, são os mesmos veículos que o prefeito Moacyr Fadel
Junior creditou ao deputado
estadual reeleito, Alexandre
Curi, e depois corrigiu através
de vídeo dando o verdadeiro
nome aos bois.

BLUM REVITALIZADO
Os 30 dias de licença

*Alexandre Mattioli, gerente de
Produtos de Educação Básica e
Ensino Superior da Pearson.

Mensal:
Semestral:
Anual:

Sandro A.
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NOVA RODOVIÁRIA

* Alexandre Mattioli
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Mesmo assim, o PT conseguiu se
posicionar como a primeira bancada da Câmara dos Deputados,
de onde espera fazer oposição e
voltar a ter sua estrela rodeada
pelos entes da extremidade do
arco ideológico.
O fato é que a política brasileira sobe degraus na escada
civilizatória, significando a autonomia do eleitor, o estiolamento
das direções partidárias, a
necessidade de os partidos voltarem a vestir mantos ideológicos,
maior racionalidade no processo
de decisão popular, descoberta
do voto como instrumento de
mudança política. Inaugura-se,
assim, a fase de autogestão eleitoral no país, representando um
oceano de distância dos tempos
em que os coronéis da Velha
República (anos 30) entregavam
aos eleitores a cédula eleitoral já
preenchida e envelopada.
Os horizontes, como já frisamos mais de uma vez, são sombrios. Uma era de vacas magras
nos espera. Não se espere do
novo governante – mais provavelmente Jair Bolsonaro – o milagre
da multiplicação dos pães. As
demandas sociais não serão atendidas plenamente. Até porque é
incompatível uma política de contenção de gastos – absolutamente
indispensável para fazer o país
andar – com o populismo redistributivista do primeiro ciclo Lula.
O pleito de 2018 figurará
nos Anais da nossa história como
aquele em que o poder centrípeto, de fora para dentro, mais
oxigenou a democracia brasileira.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político e
de comunicação.

No próximo domingo, o país
inteiro vai para a urna eletrônica
eleger os representantes políticos
que irão governar o Brasil pelos
próximos quatro anos. Apesar do
período eleitoral ser o momento
crucial para debater ideias e planos,
muito se fala sobre o histórico de
corrupção e da vida pessoal dos
candidatos e, pouco se vê sobre o
plano estratégico de cada candidato para construirmos um Brasil
melhor.
Essa falta de planejamento
para executar um plano de governo
não é de hoje. Infelizmente, ela é
sistêmica e faz parte da nossa história desde o Brasil Império. Nos
primeiros séculos, logo após o
descobrimento e quando ainda éramos colônia de Portugal, vivemos
um momento nomeado como O
Quinto. O Quinto era um imposto
cobrado pelo governo. Recebeu
esse nome porque correspondia a
20%, um quinto, do metal extraído
que era registrado pelas casas de
fundição. Era um tributo altíssimo
e os brasileiros o odiavam tanto
que acabaram o apelidando de “O
Quinto dos Infernos”.
Se você concorda que no
século XVII essa tributação era
absurda, porque não estamos
revoltados com o fato de hoje em
dia pagarmos cerca de dois quintos de impostos em tudo o que
produzimos e consumimos? A alta
carga tributária é uma das principais vilãs que impedem o desenvolvimento de pequenas empresas.
Os empresários precisam trabalhar quatro meses por ano só para
pagar impostos e, preocupados
em fechar a conta no azul, não
investem em melhoria de processo
e qualidade, maquinário, capacitação de pessoas e etc, mantendo a
empresa longe da inovação e do

B) É expressamente proibido qualquer reprodução de
texto publicado;
C) Página Um circula nas
cidades de Castro, Carambeí,
Palmeira, Tibagi, Ponta Grossa
e Curitiba (Centro Cívico).

* Alexandre Pierro é engenheiro mecânico, bacharel
em física aplicada pela USP e
fundador da PALAS, consultoria em gestão da qualidade.

23/10 - Dia da Força Aérea Brasileira / Dia do Aviador
24/10 - Dia das Nações Unidas (ONU)
25/10 - Dia da Democracia / Dia do Dentista Brasileiro
Dia do Sapateiro
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A) Os conceitos emitidos em
artigos assinados podem não
representar a opinião do jornal;

crescimento.
Se não bastasse a alta tributação, as burocracias legislativas também tomam tempo e recursos das
empresas. Um levantamento feito
pelo Ciesp - Centro das Indústrias
do Estado de São Paulo, aponta que
uma empresa leva em média duas
mil e seiscentas horas (2.600h) por
ano para cumprir todas as práticas
estaduais e federais. Se compararmos com a Inglaterra, o número se
torna ainda mais preocupante já que
por lá a média é de cento e dezoito
horas (118/h) por ano.
O maior problema que vemos
hoje no Brasil é a falta de planejamento a longo prazo. De olho em
vender o almoço para pagar a janta,
o empresário fica mais preocupado
em apagar incêndios. Uma vez que
não há planejamento e gestão de
qualidade perde-se muito tempo,
dinheiro, mão de obra, recursos,
insumos e espaço em processos
obsoletos. A dificuldade de liberação de crédito para as PMEs
investirem também é outra barreira
que impede o desenvolvimento.
Estamos em um momento
decisivo, e tenho certeza que, independente da polarização que vemos
no discurso e nas redes sociais,
todos querem um país mais justo,
com emprego e liberdade competitiva. Mais importante do que
assumir um lado nessa “guerra”,
temos que aproveitar as diferenças
para debatermos sobre que país
queremos ser nos próximos anos
e, principalmente, como iremos
transformar o sistema e participar
da mudança daqui para frente.

Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
23/10

Clima

Temperatura

Umidade

27 ºC
12 ºC

95%
95%

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

Quarta
24/10

19

ºC

13 ºC

96%
94%

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

Quinta
25/10

19 ºC
11 ºC

91%
91%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 22/10/2018
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MANIFESTAÇÃO NO DOMINGO

Apoiadores a Bolsonaro foram às ruas
Divulgação

Também
ocorreram
manifestações
nas cidades da
região e em
outros estados

'OUTUBRO ROSA'

Pauliki alerta para direitos
de portadores de Câncer
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Em Castro também houve
manifestações pró-Bolsonaro
nesse final de semana. Os eleitores favoráveis ao presidenciável, do PSL, se reuniram no
Parque Lacustre, na tarde de
domingo (21), onde participaram de adesivaço dos carros e
novas filiações ao Partido Social
Liberal. Principal articuladora
do ato, a recém-eleita deputada
federal Aline Sleutjes, disse à
reportagem que os manifestantes se reuniram perto das
14 horas para início das atividades. “Primeiro fizemos uso
da palavra, tivemos a presença
de algumas lideranças da campanha de Bolsonaro de outras
cidades, que também falaram,
pedindo votos para o nosso candidato e o fortalecimento dele
na nossa região, onde já temos
uma deputada eleita, do mesmo

Aline Sleutjes foi a principal articuladora das manifestações na região
Outras cidades
Em paralelo à Castro também
ocorreram atos pró-Bolsonaro
em outras cidades da região, e
em outros estados brasileiros.
Segundo Aline Sleutjes, com
articulação sua e de seu grupo
de apoio, também foram realizadas manifestações em Ponta
Grossa, Carambeí, Piraí do Sul,
Jaguariaíva e Guarapuava. “Nessas cidades eu tenho certeza que
foram realizados manifestos, e

partido que ele”, destaca.
Após a concentração, os
manifestantes participaram de
carreata por ruas da cidade.
Aline não soube informar o
número de participantes, mas
segundo ela, formaram-se pelo
menos cinco quilômetros de
fila. Após percorreram as ruas,
os manifestantes retornaram
ao Parque Lacustre, onde foi
encerrada a manifestação, perto
das 17h30.

acredito que em muitas outras
cidades também houve, porque
nos Campos Gerais eu fiz um
apoio forte para que a maioria
das cidades tivesse seu próprio
ato, e aí, em cada cidade os
grupos de apoio ao Bolsonaro
tiveram a responsabilidade de
organizar as ações, além disso,
também teve a organização dos
deputados eleitos pelo PSL em
seus respectivos estados”, finalizou.

EM PONTA GROSSA

Aliel Machado se
encontra com
Bispo e reaﬁrma
compromissos
Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) se reuniu na
tarde desta sexta-feira (19), com
o Bispo da Diocese de Ponta
Grossa, Dom Sérgio Arthur Braschi. O parlamentar foi recebido
pelo líder Católico na Mitra da
Diocese, e reafirmou o compromisso com a comunidade, entregando uma carta a D. Sérgio.
No documento, Aliel lamentou o momento difícil pelo qual o
país atravessa e ressaltou o efeito
perverso da crise para o cidadão:
o desemprego e o aumento da
desigualdade social. "Já são 13
milhões de pessoas sem emprego.
E, segundo o IBGE, milhares de
pessoas voltaram a usar lenha ou
carvão para cozinhar por conta da
alta do gás de cozinha. Resultado
de políticas econômicas equivocadas”, disse ele, que reconheceu
ainda o importante papel Social
e de combate às desigualdades
desenvolvido pela igreja Católica
ao longo dos anos.
Entre as medidas que impactam na vida de quem mais precisa, Aliel lembrou da aprovação
da PEC que congelou os investimentos em Saúde, Educação
e Assistência Social por 20
anos. "Somente por conta desta
medida catastrófica - a qual votei
contra -, 20 mil crianças brasileiras podem morrer até 2030,
de acordo com estudo da revista
internacional Plos Medicine, feita
por pesquisadores brasileiros e
ingleses” ressaltou.
Aliel também falou da origem
junto aos movimentos sociais
e revelou que a primeira oportunidade surgiu justamente na
creche Padre Carlos Zelesny,
então mantida pela Cruzada São
Sebastião e que atendia a crianças que, assim como ele, viviam
em situação de vulnerabilidade
social. "Conheço de perto essa
realidade, por isso, mais do que
ninguém, faço minha opção pela
busca da Justiça Social”, disse.
O parlamentar aproveitou
para colocar o mandato à disposição para quaisquer temas
relacionados ao trabalho parlamentar e também para auxiliar a
comunidade da forma mais prestativa possível.

R$ 5 MILHÕES SERÃO PARA A NOVA RODOVIÁRIA

Garantidos R$ 30 milhões para
obras e maquinários em Castro
Divulgação

Da Assessoria
Investimentos na ordem de
R$ 30 milhões foram garantidos ao município de Castro
através de convênio firmado
entre a Prefeitura Municipal
e a Caixa Econômica Federal,
nesta sexta-feira (22).
Durante a solenidade, o
prefeito municipal de Castro,
Moacyr Elias Fadel Junior, e
o superintendente regional
da Caixa Econômica Federal,
Adriano Borges Resende, oficializaram convênio através
do FINISA - Financiamento
à Infraestrutura e ao Saneamento, que irão permitir investimentos em pavimentação
asfáltica, construção do novo
Terminal Rodoviário de Castro e aquisição de maquinários
para manutenção de estradas.
O prefeito Moacyr Fadel
Junior destacou a importância
desse convênio para o município. "Com a aprovação desses
recursos, vamos ter investimentos na pavimentação asfáltica
de diversos bairros da cidade.
Sabemos que muitos munícipes
aguardam por essas melhorias
e agora, felizmente, a Prefeitura irá realizar esse trabalho". Fadel também destacou a
importância da construção da
nova rodoviária e a necessidade
de novos equipamentos para a

Adriano Borges Resende,
gerente da Caixa
manutenção das vias. "Castro
é um município que está em
processo de desenvolvimento
e precisamos realmente de um
terminal moderno e adequado
para nossa cidade. Sem falar na
necessidade de novos maquinários, que são fundamentais
para que tenhamos condições
de trabalhar, principalmente,
na manutenção e melhoria das
estradas rurais", ressaltou.
Segundo o superintendente
regional da Caixa Econômica Federal, Adriano Borges
Resende, essa é uma grande
oportunidade de desenvolvimento para o município. "Este
contrato do FINISA é o maior
convênio proporcional do
Estado do Paraná assinado até

o momento. E só foi possível
porque houve união de todos,
em uma relação de grande parceria entre a equipe da Caixa e
o município de Castro", disse.
Investimentos
Os recursos obtidos através
de convênio com a Caixa Econômica Federal serão utilizados
para obras de pavimento, construção de Terminal Rodoviário
e aquisição de maquinários.
Em pavimentação, serão
destinados R$ 22 milhões para
obras em diversos bairros da
cidade. Para a aquisição de
maquinários, o montante será
de R$ 3 milhões, com previsão
de compra de seis equipamentos, entre motoniveladoras e
retroescavadeiras.
Dos investimentos, o recurso
de R$ 5 milhões será utilizado
para construção da nova rodoviária. O projeto prevê uma obra
de cerca de 3 mil metros quadrados - na Avenida Dr. Ronie
Cardoso, com oito plataformas
de embarque, espaço para seis
agências de transporte, mezanino com lanchonete, espaço
para lojas comerciais, banheiros
com acessibilidade, ponto para
Polícia Militar, ponto para assistência social e área administrativa, além de toda instalação
com aproveitamento de água
pluvial.

APÓS 30 DIAS DE LICENÇA

Prefeito Blum reassume mandato
Da Redação
Carambeí - Osmar Blum
Chinato (PSD) reassumiu nessa
segunda-feira (22), o cargo
de prefeito de Carambeí após
licença de 30 dias. Durante esse
período, dividiu o tempo para
trabalhar na campanha política
de primeiro turno e descansar.
Com um princípio de resfriado, o qual creditou a mudança
repentina de clima, Blum mostrou-se animado com o retorno.
Elogiou bastante o vice-prefeito

Leon Laroca e a equipe de trabalho, onde segundo ele "conduziram muito bem o município
durante a minha ausência".
De pronto, Blum justificou
toda a animação ao nominar
alguns projetos que irão ficar para
a história do município, como a
construção do novo prédio da
Prefeitura - em fase de licitação
-; as obras no Areião; asfalto
do Catanduvas, e as moradias
que segundo ele "estão quase
saindo".
Perguntado se diante da queda

do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), reclamação
de todos os prefeitos, Carambeí
poderia ter dificuldade em pagar a
segunda parcela do 13º salário do
funcionalismo, Blum garantiu que
não. "Desde maio, determinei que
os secretários fossem mais previnidos, agissem com mais cautela
nos gastos".
A primeira parcela do 13º
salário foi paga em junho e a previsão é que a outra metade saia
até 20 de dezembro, garantiu o
prefeito Blum.

Direitos devem ser respeitados e cumpridos, diz deputado
Da Assessoria
Ponta Grossa - No mês do
‘Outubro Rosa’, de combate ao
câncer de mama, o deputado
estadual Marcio Pauliki alerta
para os direitos que todos os
portadores de câncer possuem.
Como autor do Instituto do Câncer dos Campos Gerais (ICCG),
Pauliki tem na sua história a
luta por melhorias na qualidade
de vida e de tratamento para o
setor da oncologia.
Pauliki já obteve R$ 10
milhões para as duas primeiras
fases do ICCG, que está sendo
instalado no Hospital Regional
dos Campos Gerais, em Ponta
Grossa, e servirá para atendimento de pacientes dos Campos
Gerais, Centro Sul e Norte Pioneiro. A primeira fase do Instituto
do Câncer já está em processo
de conclusão com a implantação
da Farmácia Oncológica e para o
Centro de Tratamento de Leucemias e Linfomas (CTL). A previsão é de que seja inaugurado em
fevereiro.

Diante dessa luta, Pauliki
chama a atenção para que todos
os direitos de pessoas com câncer sejam respeitados e cumpridos. “É preciso vir a público e
fazer essa prestação de serviço
para que todos os pacientes
com câncer tenham seus direitos
previstos em lei cumpridos. São
medidas que ajudam o paciente
e a própria família”, salienta o
deputado.
Dentre as medidas previstas na legislação estão: todo
paciente de câncer, independentemente do tipo e da gravidade, tem permissão para sacar
o Fundo de Garantia por tempo
de serviço (FGTS) e também
o PIS/PASEP; direito ao auxílio-doença; aposentadoria por
invalidez concedida desde que
a incapacidade para o trabalho
seja considerada definitiva; tratamento Fora de Domicílio (TFD)
no Sistema Único de Saúde
(SUS); isenção de imposto de
renda na aposentadoria e carro
adaptado nos casos comprovados, que é isento IPI e ICMS.

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS

Prefeitura apresenta projeto
que trata de parcelamentos
Da Assessoria
Palmeira - Na quinta-feira
(18) da semana passada, a Prefeitura de Palmeira, através da
Secretaria Municipal de Finanças, apresentou às Comissões
do Legislativo Municipal o Projeto de Lei Complementar que
dispõe sobre o parcelamento de
débitos tributários e não tributários.
O projeto de lei, se aprovado
em plenário, irá permitir o parcelamento em até 60 vezes para
valores devidos ao município de
Palmeira por pessoas físicas e
jurídicas, já inscritos em dívida
ativa ou ajuizados para execução
final. O projeto também define
que o valor mínimo da parcela
deverá ser de um Valor de Referência do Município (VRM),
com valor atual de R$ 58,00.
Serão beneficiados aqueles
contribuintes que pretendem
encerrar pendências financeiras
junto ao Município, especialmente pelo prazo extenso para
pagamento e também pelo valor
da parcela mínima, a qual ficará
de fácil acesso.
Outro ponto importante a
ser ressaltado é que os débitos
em dívida ativa poderão ser tratados administrativamente pela
equipe da Secretaria Municipal
de Finanças, através de termo
de parcelamento de débitos. Na
sequência serão encaminhados à
Procuradoria Geral do Município para dar sequência aos trâmites legais.
No caso de processos que
já se encontram ajuizados, o
objetivo do município é efetuar

parceria junto ao Poder Judiciário para organizar períodos de
negociações administrativas em
conjunto, reduzindo a demanda
e retirando a carga de processos
em análise judicial.
Após tramitar no Legislativo
Municipal, se aprovada, a Lei
Complementar seguirá para ser
sancionada pelo prefeito Edir
Havrechaki e para publicação
em Diário Oficial. Após a conclusão destas etapas, a Secretaria Municipal de Finanças
passará a disponibilizar estrutura administrativa para atender
os interessados e também irá
efetuar campanha de divulgação
junto à comunidade.
Conforme Voichicoski, a
intenção é simplificar o processo
e facilitá-lo para o contribuinte.
“O parcelamento é pedido constante apresentado na Secretaria
de Finanças por contribuintes
que, por algum motivo, não
puderam adimplir suas obrigações, mas desejam estar em dia
com o fisco”, disse.
A Secretaria Municipal de
Finanças está localizada na rua
XV de Novembro, 570, esquina
com a rua Jesuíno Marcondes,
com atendimento das 8h às 17
horas, sem fechar no horário de
almoço.
Participaram da reunião o
secretário Municipal de Finanças, Eloir José Voichicoski, o
diretor Executivo do Legislativo,
Ivano Cherobim, e os vereadores Anselmo Heimbecher Osório, Domingos Everaldo Khun,
Marcos Ribas, João Alberto Ferreira da Costa, Denis Sanson e
Gilmar Costa.

4

TERÇA-FEIRA, 23 A 25 DE OUTUBRO DE 2018

VITÓRIA VEIO FRENTE AO SEU PRINCIPAL ADVERSÁRIO NO PARANÁ

Caramuru Vôlei é tri no Paranaense
Divulgação / José Tramontin

Técnico
Fábio Sampaio
credita vitória
ao trabalho

NO PRÓXIMO SÁBADO

Palmeira recebe encontro
de carros antigos e clássicos

Da Assessoria

Divulgação

O Caramuru Vôlei é o Campeão Paranaense de 2018. A
equipe masculina conquistou
o tricampeonato no sábado
(20), em cima do Copel Telecom/Maringá Vôlei, no ginásio
Chico Neto, na casa do adversário. Pelo placar de 3 sets a
um e com parciais de 26 x 28,
30 x 28, 25 x 17 e 25 x 23, a
equipe do Tigre mostrou superioridade, apesar de perder o
primeiro set.
Depois de ser derrotado nas
duas partidas na fase classificatória do campeonato, o Caramuru analisou profundamente
a equipe adversária e focou nos
erros que vinha cometendo e
deu certo. Mesmo com o equilíbrio no placar, o alvinegro de
Ponta Grossa trouxe para casa
o terceiro título consecutivo
e de quebra, teve o ponteiro
Matheus, eleito o melhor jogador da partida, que conquistou

Jogo difícil e vitória na casa do adversário

o troféu Copel Telecom. O jogo
foi também uma prévia do que
será a disputa entre os times do
Estado na Superliga. O torneio
nacional reúne os 12 maiores
clubes do Brasil e tem estreia
marcada para o próximo dia
27, quando o Caramuru joga
em casa, contra a equipe EMS
Taubaté Funvic.
Para o técnico Fábio Sampaio, o título é resultado do
trabalho que vem sendo desen-

ALTO DO AMPARO

Recape irá
chegar a 'Donato
Marcondes'
Da Assessoria
Tibagi - A comunidade do
distrito de Alto do Amparo já
pode comemorar. A assinatura
do contrato que viabiliza o recape
asfáltico, revitalização e drenagem
da Avenida Donato Marcondes
Chaves, no bairro São Bento, foi
realizada nesta quarta-feira (18),
pelo prefeito Rildo Leonardi e
pela vice-prefeita Helynez Santos
Ribas. O contrato, de mais de R$
1,2 milhões, prevê a execução em
1,2 quilômetros da via.

APRESENTAÇÃO

HLBC realiza
ação em alusão
ao Outubro Rosa
Da Assessoria
Tibagi - Nessa sexta-feira
(19) os pacientes e funcionários
do Hospital Luiza Borba Carneiro (HLBC) receberam um
momento especial, em alusão ao
Outubro Rosa, mês de prevenção e conscientização ao câncer
de mama. O Coral Mensageiros,
da Igreja Reformada da Vila São
José, fez uma apresentação nos
corredores do hospital para funcionários e pacientes que estavam na instituição.
A chefe da enfermagem do
HLBC, Karen Lapkouski, explica
que a ação foi pensada como uma
forma de trazer alegria para a
vida. "É uma forma de trazer alegria para as pessoas verem que
têm que se cuidar, que a vida vale
a pena. Assim alegramos funcionários e pacientes", disse.
O coral formado por crianças e adolescentes encantou o
público e até mesmo os pacientes
que não puderam sair do quarto
prestigiaram a apresentação.
Divulgação

Coral encanta
público e até pacientes

volvido. “Desde que montamos
o elenco para essa temporada,
focamos em um grupo maduro,
capaz de manter o foco, mesmo
atrás do placar. E deu certo”,
aponta. Sampaio diz que a
determinação de todos é que fez
com que o resultado chegasse.
O professor destaca ainda que
a conquista da taça aumenta a
responsabilidade, fazendo com
que as apresentações na Superliga sejam marcadas pelo pro-

tagonismo do time. Ao final do
jogo, o técnico relembrou um
pouco da trajetória do clube
até aqui e destacou o apoio dos
patrocinadores.
Coletiva
Atletas e Comissão Técnica
do clube receberam a imprensa,
na segunda-feira (22), para
coletiva. O encontro aconteceu
às 14 horas, no Premium Vila
Velha Hotel.

PARA O TRANSPOTE DE PACIENTES

Prefeitura adquire novas vans
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi, através da Secretaria
Municipal de Saúde (SMS),
adquiriu duas novas vans que
serão utilizadas para o transporte de pacientes. Um investimento de mais de R$ 387 mil,
sendo R$ 360 mil de convênio
com a Secretaria do Estado de
Saúde, através do programa
APSUS, e R$27 mil de contrapartida do município.
A frota da SMS agora conta
com cinco vans, que serão disponibilizadas para viagens de
pacientes em tratamentos, para
realização de exames e consultas em outros municípios,
através dos convênios firmados
pela SMS.
O Secretário de Saúde,
Wilson Silva, explica que esses
novos veículos, além de mais
conforto para os pacientes, trará

Frota da SMS conta com cinco vans
economia para o município. "As
novas vans contam com portas elétricas o que proporcionará mais conforto aos nossos
pacientes. Ainda vamos precisar terceirizar o transporte em
alguns casos devido a grande
demanda, mas com o tempo, a
tendência é diminuir gastos com
terceiros", afirmou Silva.
O recurso para aquisição

das vans veio através do fundo
a fundo, em que o valor é transferido da conta do governo do
Estado para os cofres municipais e cabe ao município decidir
como melhor investir o dinheiro.
Depois de muitos estudos, a
SMS chegou a conclusão de que
o melhor retorno seria com as
vans devido à grande demanda
existente em Tibagi.

PARCIALMENTE

Manoel das Dores ficará interditada
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura comunica que as obras para drenagem
da rua Ernesto Kugler, que desde
o dia 10 de outubro estão na rua
Machadinho, vão interditar parcialmente a avenida Manoel das
Dores nesta região nos próximos
dias. Segundo o cronograma da
obra, apresentado pela equipe
responsável, esta semana será
finalizado o trecho entre a esquina
da Machadinho com a Desembargador Mercer Júnior até a Manoel
das Dores. Logo em seguida será
iniciada a próxima fase com a
abertura para canalização de um
lado ao outro da avenida, com
previsão de conclusão para o início da semana que vem. Durante
este período a Manoel das Dores
ficará parcialmente interditada.
O prefeito Rildo Leonardi
pede a compreensão, principalmente dos que residem próximo à obra. “Eu sei que é um
transtorno enorme, principalmente para aqueles que moram
perto, mas a nossa justificativa é

Obras de canalização e drenagem fazem parte do projeto
que vai valer a pena. É uma das
maiores obra de drenagem que
Tibagi já teve. Vamos resolver
um problema antigo que assola
muitos moradores. Pedimos um
pouco mais de paciência, porque
em breve tudo estará resolvido”,
observa.
Manilhas mais largas estão
sendo colocadas para atender a
demanda existente. A expectativa
é que até a primeira quinzena
de dezembro, esta fase da obra
esteja concluída.
“Começamos a obra pelo final
porque é muito complexa. Agora
vamos avançar nas próximas
quadras até chegar na Ernesto

Kugler. Serão mais três frentes
de trabalho. A próxima vai ser na
avenida Manoel das Dores, depois
da avenida até a Reginaldo Guedes Nocera e finalmente da Reginaldo Guedes Nocera à Ernesto
Kugler”, detalhou o engenheiro
técnico responsável pela execução, Edivaldo da Silva.
A Rua Ernesto Kugler receberá pavimentação asfáltica,
drenagem, galerias pluviais e
passeio. O projeto custará mais
de R$ 1,5 milhão e é fruto de
emenda parlamentar do deputado
Plauto Miró e terá contrapartida
de 5% de recursos próprios do
executivo.

Centenas de veículos entre carros e motocicletas são aguardados
Da Assessoria
Palmeira - No sábado (27),
a Praça Marechal Floriano Peixoto receberá convidados de
honra. Serão centenas de veículos
e motocicletas que participarão do
1º Encontro de Carros Clássicos
e Antigos de Palmeira e ficarão
expostos ao redor da praça e nas
proximidades. O evento é realizado pela Prefeitura de Palmeira,
através da Secretaria Municipal
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas, com
o apoio do grupo Antigomobilismo Palmeira.
Interessados em expor seus
veículos no Encontro podem
realizar suas inscrições de duas
maneiras: no local ou através
do link https://goo.gl/forms/
ea4SIFjXoBVn0zhD2. Os participantes devem doar 1 kg de
alimento não perecível no ato da
inscrição, que posteriormente
serão doados para instituição
do município.
Os inscritos no evento receberão adesivo e certificado de
participação, além de concorrerem a troféus de premiação para
o carro mais antigo, maior distância percorrida até o evento,
motorista com mais idade e a
primeira mulher que chegar
dirigindo. Vale ressaltar que
será proibido som automotivo
e a realização de churrasco no
local.
A partir das 19h30 o Encontro de Carros Clássicos e Antigos
de Palmeira recebe o reforço de
aproximadamente 100 motocicletas do Harley Owners Group
– The One Curitiba Chapter,
grupo de motociclistas da marca
Harley-Davidson e vinculados a
uma loja da capital do Estado,
que realizarão um bate e volta
noturno em Palmeira.
Para o secretário Municipal
de Cultura, Patrimônio Histórico,
Turismo e Relações Públicas,
Waldir Joanassi Filho, o evento
servirá com um incentivo para o
turismo em Palmeira. “O Encontro de Carros Clássicos e Antigos
irá atrair centenas de pessoas de
outros municípios, sendo que

muitas delas terão o primeiro
contato com nossa cidade. Além
de possibilitar ganhos para o
comércio local no dia do evento,
os turistas conhecerão Palmeira
e poderão voltar posteriormente
para consumir nossos produtos e
serviços”, destacou.
Programação
O evento terá início às 12
horas, com a abertura da praça
de alimentação da Feira da Lua –
Rock n’ Roll, que acontecerá em
paralelo com o Encontro, e credenciamento dos participantes.
As atrações musicais sobem ao
palco a partir das 13h30, tendo
o artista palmeirense Douglas
Moreira como primeira atração
Na sequência, às 14h30,
o grupo Pequenas Porções de
Tempo realiza intervenções artísticas em pontos diversos da Praça
Marechal Floriano Peixoto. A
ação volta a acontecer às 19h30.
Às 15h30 a banda Enigma Rock
se apresenta ao público, seguido
dos palmeirenses do Acústicos
Anônimos, que iniciam espetáculo às 17h30.
O show principal da noite
inicia às 21 horas, com a Banda
Blindagem, um dos ícones da
música paranaense, se apresentando com Orquestra Municipal
de Palmeira, regida pelo Maestro
Nelson Lopes. A apresentação
será semelhante a realizada em
dezembro de 2017, porém com
o acréscimo de músicas inéditas.
Ruas interditadas
Alguns trechos de ruas
localizadas nas proximidades e
no entorno da Praça Marechal
Floriano Peixoto serão interditados durante o sábado, para
a realização do 1º Encontro
de Carros Clássicos e Antigos
de Palmeira. Confira quais são
eles: Rua XV de Novembro,
entre as ruas Jesuíno Marcondes e Vicente Machado; Rua
Juvenal Marcondes Zanardini,
entre as ruas XV de Novembro e rua Coronel Vida e Rua
Coronel Pedro Ferreira, entre a
rua Vicente Machado e a Praça
Marechal Floriano Peixoto.

PRODUTOR RURAL
Você que tem Propriedade Rural de 100ha a menos de 250ha,
o prazo vigente para Certiﬁcar no Sigef (Incra) é até 20/11/2018,
se ainda não fez oque esta esperando?

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
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EM CASTRO E CURITIBA

Daniel convida castrenses para cantarem
Divulgação / Rede Sociais

Dupla foi
convidada
pelo próprio
Daniel para
novo show
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A dupla castrense de cantores sertanejos Elvis e Renan vem
ganhando os palcos da região e
se destacando cada vez mais.
Juntos há quatro anos, eles tiveram no sábado (13) uma das
oportunidades mais importantes
da carreira. Foram convidados
para dividir o palco com o cantor Daniel, que se apresentava
em Castro, pela festa ‘Castro
Cidade Alegria’, promovida pela
Prefeitura do município.
A dupla havia se apresentado
antes do show do sertanejo, e na
sequência permaneceu na plateia
para prestigiar o cantor, porém,
teve a agradável surpresa de
ser convidada por Daniel para
subir ao palco e cantar com
ele. “Nossa ideia era tirar uma
foto com o Daniel, mas acabamos tendo uma surpresa muito

Elvis e Renan cantam com Daniel em Castro, e são convidados para novo show em Curitiba

maior e melhor. Durante o show
ele disse que estava ouvindo a
gente do seu camarim, e elogiou
nosso trabalho, comentou que
temos um tom bastante alto, e
depois disse: vocês vão subir
aqui cantar comigo. É como
se ele tivesse virado a cadeira
para nós, considerando que ele
também é jurado em programas
que selecionam novos talentos
na música, como o ‘The Voice
Brasil’. Sinceramente, para nós
foi inacreditável no primeiro
momento, ficamos imensamente

felizes, é como se Deus estivesse nos presentando por todo
esforço que temos feito desde
o começo de nossa trajetória”,
explica Elvis Carneiro, primeira
voz da dupla.
O cantor também mencionou
a importância do convite para a
carreira da dupla. “É uma oportunidade incrível, afinal nos dá
tamanha visibilidade cantar com
uma pessoa tão conhecida e
admirada como o Daniel, e sem
dúvida, quem ajudou a plantar
essa sementinha foi o diretor de

Turismo do município, Augusto
Beck, que acreditou no nosso
trabalho e nos convidou para
fazer a abertura do show”, destaca.
Mas, não para por aí, depois
de cantarem ao lado de um dos
sertanejos mais populares do
Brasil, eles foram convidados
pelo cantor para apresentarem-se novamente com ele, em
Curitiba, no Teatro Positivo, em
um novo show. A apresentação,
que estava agendada para o
sábado (20), foi adiada a pedido

Horário de verão inicia em novembro
O início do horário de
verão finalmente está definido, será no dia 4 de novembro, a meia-noite, quando os
relógios devem ser adiantados em uma hora nas regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste
do país. Neste ano o governo
chegou a considerar a possibilidade de a mudança não
ocorrer, devido a questionamentos quanto a eficácia da
medida. Isso porque, segundo
dados do Operador Nacional
do Sistema (ONS), a economia com o horário de verão
nos anos de 2016 e 2017 foi
de 159,5 milhões de reais,

Ilustração

Depois de ser adiado, horário de verão é definido para o dia 4
valor menor que o resultado
da temporada 2015/2016,
quando houve uma economia
de 162 milhões de reais.

Outros shows
Além de terem mais um
show ao lado de Daniel, Elvis e
Renan também estão com várias
outras apresentações agendadas
para este ano. Só para o mês de

novembro eles já tem compromisso marcado para os dias 9,
10, 11 e 17. No dia 9 irão participar da Amnésia – a Festa do
Branco, no Clube União, já no
dia 10 estarão em Guaratuba,
para se apresentar na Festa
para escolha da Rainha dos
Pescadores, no dia 11 farão o
encerramento do show da dupla
Zezé de Camargo e Luciano,
em Ponta Grossa, e, em 17 de
novembro se apresentam no
Clube dos Alemães em Castro,
na balada Funkneja.

'SUPERA'

DEFINIDO APÓS ADIAMENTO

L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M

da equipe do cantor Daniel, mas
segundo Elvis, terá nova data
divulgada já nesta quarta-feira
(24). O convite trouxe esperança aos castrenses, que acreditam na possibilidade de novas
oportunidades após a apresentação.

Além disso, o início do
horário de verão, que geralmente ocorria na segunda
quinzena de outubro, foi

adiado por um pedido do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), devido a data do
segundo turno das eleições.
E, cogitou-se a possibilidade
de um segundo adiamento.
Este, pedido pelo Ministério da Educação (MEC), por
conta da data reservada para
a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem),
cuja primeira prova está marcada para 4 de novembro. O
argumento, nesse caso, era
de que a necessidade de
adiantar os relógios em uma
hora poderia confundir os
estudantes que farão a prova.
Porém, a solicitação não foi
atendida pelo Palácio do Planalto.

Castro ganha academia
que exercita o cérebro
Divulgação

Método 'Supera' é diferente de tudo o que já se viu
Da Assessoria
Muita gente hoje se preocupa
em ir à academia para malhar
os músculos do corpo ... mas o
cérebro também pode – e precisa!
– ser exercitado. Com exercícios
estimulantes, é possível melhorar habilidades como memória,
concentração, raciocínio e criatividade. Agora isso é possível em
Castro, onde está sendo inaugurada uma unidade 'Supera' Ginástica para o Cérebro.
Durante a semana de inauguração, de 22 a 27 de outubro, a
população poderá conhecer mais
sobre o funcionamento do cérebro
em palestras, participar de aulas
gratuitas e interagir com jogos e
outras ferramentas para exercitar
o cérebro. É necessário agendar
um horário com antecedência
pelo telefone.
A unidade fica na Rua Quinze
de Novembro, 245, centro. Contato é (42) 3233-1293.
Mas como funciona uma
academia para o cérebro?
O curso na academia do
Método 'Supera' é diferente de
tudo o que você já viu. As aulas
acontecem uma vez por semana e
têm duas horas de duração.
O material didático exclusivo
é diferenciado; os halteres dão
lugar ao ábaco, principal ferramenta do curso que serve para
fazer cálculos de forma prazerosa. Com o aprendizado, o aluno
desenvolve o raciocínio e a coordenação motora.
E as atividades aeróbicas?
Em uma academia de ginástica para o cérebro, elas ganham
outro nome: as neuróbicas. São

atividades que fazem com que seu
cérebro saia da zona de conforto,
criando novas conexões. Quer
exemplos? Escovar os dentes com
a mão não dominante, andar de
costas, mudar o relógio de pulso,
fazer um novo trajeto para o trabalho.
Além disso, em uma academia para o cérebro, os alunos
usam jogos de tabuleiro, individuais ou em grupo, desenvolvendo
habilidades cognitivas e socioemocionais, como estratégia, relacionamento e autoconfiança.
As apostilas com exercícios
exclusivos, dinâmicas em grupo
e vídeos motivacionais também
fazem parte das aulas da academia, contribuindo para a aplicação de uma metodologia eficaz na
estimulação cerebral.
Os professores são capacitados
para orientar os alunos no uso dos
“equipamentos”, estimulando-os a
pensar nos desafios propostos e a
solucioná-los sozinhos.
Por que praticar?
De acordo com a neurociência, os exercícios para o cérebro
aumentam a reserva cognitiva,
deixando o cérebro mais ágil para
encontrar os caminhos necessários
para nossas atividades diárias.
“Graças à neuroplasticidade
- capacidade do cérebro em se
modificar de acordo com estímulos -, essa ginástica fortalece
as conexões entre os neurônios,
desenvolvendo seu potencial e
melhorando as habilidades cognitivas, como memória, concentração, raciocínio, criatividade...”,
explica Valdemarie, especialista
em ginástica para o cérebro e
diretora da unidade SUPERA
Castro.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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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.
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.

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.

ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto,368
(Próximo ao Quartel). Telefone:
(42) 99929-7916.
ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS EM PG
Alugo no centro de Ponta Grossa, uma
PALAVRAS CRUZADASquadra
DIRETAS
do antigo supermercado Big,
www.coquetel.com.br
© Revistas
COQUETEL e Palladium,
duas
do Paraguaizinho
Serviço de fotos,
Cervídeo Pronatec,
Controle de (?),
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usado por agências
do Alasca
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China
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DIARISTA / CUIDADORA
DE IDOSOS
Procuro serviços em empresas e
residências. Tenho experiência e
boas referências. (42) 9 9806-1854
(Cintia).

VAGA DE EMPREGO
A Real Informática
está contratando técnico em informática, com
experiência mínima de 1
ano comprovada em carteira, cnh=b, interessados enviar currículo para:
recrutamento@informaticareal.com.br ou ir pessoalmente até a loja com
o currículo em mãos.

VAGA DE ESTÁGIO
A Real Informática está
contratando estagiário para
a vaga de auxiliar administrativo
(masculino/feminino), o candidato(a) tem
que estar obrigatoriamente
cursando ensino médio ou
superior noturno, interessados enviar currículo
para:
recrutamento@
informaticareal.com.br ou
ir pessoalmente até a loja
com o currículo em mãos.
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Solução

Áries: Seu lado mais exigente
vem à tona e pode pintar atritos com
colegas ou alguém que tem um cargo
mais alto.

Libra: Você pode sentir mais
confiança para se unir aos colegas
que têm os mesmos interesses. Boas
novas nas finanças.

Touro: Talvez seja preciso pouco
de esforço no trabalho para dar conta
das tarefas. Agir nos bastidores ajudará conseguir o que deseja.

Escorpião: É melhor ter cautela com o que diz ou ouve no trabalho. Faça um esforço extra para
evitar qualquer mal-entendido.

Gêmeos: Excelentes energias
para a vida profissional. Mas talvez
seja melhor rever alguns sonhos, já
que podem surgir dificuldades. Será
preciso apoiar mais o seu par para
manter a paz no romance.

Sagitário: O trabalho deve
correr numa boa se você se concentrar em tarefas que podem ser feitas
a sós. Só evite agir por impulso na
hora de gastar. Pode se encantar por
alguém que acabou de conhecer!

Câncer: No trabalho, podem
surgir mudanças inesperadas, mas
tudo indica que serão positivas. O
Sol entra em seu paraíso astral e
deixa o astral mais leve.

Capricórnio: Se sonha com
a casa própria, terá proteção das
estrelas para seguir em frente. Novas
experiências profissionais podem
abrir seus horizontes.

Leão: A dificuldade para se
concentrar pode atrapalhar o serviço. Deixe a diversão para mais
tarde, assim, não terá problemas.
Se está a fim de alguém que mora
longe, melhor agir com calma.

Aquário: Fique longe de fofocas para evitar dor de cabeça na
vida pessoal e na área profissional.
Você vai se importar mais com a própria imagem -- cuide-se melhor. Na
paquera, invista em um bom papo.

Virgem: Se anda pensando em
trocar de emprego ou busca um novo
trabalho, pode ter sorte hoje. Terá
facilidade para se desapegar.

Peixes: Bom dia para agir em
equipe, inclusive no trabalho. Aproxime-se de quem tem os mesmos
interesses.
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Tibagi recebeu pela primeira
vez neste sábado (20), o IV Passeio Motociclístico do Pelotão de
Trânsito do 1° Batalhão da Polícia
Militar (Mototran). Cerca de 800
pessoas prestigiaram o evento que
teve apoio da Prefeitura Municipal.
O prefeito Rildo Leonardi
esteve presente no evento e frisou a
satisfação em ver Tibagi recebendo
um evento deste porte. "Queremos
que eles retornem para Tibagi,
porque trouxeram, além de alegria
no sábado, recursos financeiros.
Todos os feirantes que estavam
vendendo, estavam com a barraquinha cheia. Tenho certeza que
muitas dessas pessoas que passaram por essa estrada de Castro,
bonita, vão acabar voltando para
conhecer o Cânion Guartelá, e
nossos outros belos atrativos naturais", disse o prefeito.
A comandante do Pelotão
de Trânsito do 1°BPM de Ponta
Grossa, 1º Tenente Jaíne Chaves
de Oliveira, conta que o evento
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superou as expectativas da organização. "É com muita alegria que a
gente chega até a cidade de Tibagi.
O evento superou nossas expectativas, foi super bacana. Tivemos
uma concentração bem grande de
pessoas do batalhão, bem como
de motocicletas e também aqueles
que acompanharam o nosso comboio. Superou nossas expectativas
mesmo", afirmou a Tenente.
A gerente da Secretaria de
Turismo (Setur), Kellin Ramos,
classificou o evento como "excelente". "É a primeira vez que Tibagi
recebe um evento como este e
saímos com um ótimo resultado.
Distribuímos bastante material de
divulgação, as barracas tiveram
um bom movimento e recebemos
muitos elogios de todos", contou.
Durante o Mototran, a população pode prestigiar a feirinha de
comerciantes locais, que contava
com opções de gastronomia e
artesanato, e o show da banda de
rock Garagem 1040, trazida pelos
organizado

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA
A empresa SIDNEY PEREIRA BORGES 03005981908, portador do
CNPJ 28.370.363/0001-38 torna público que irá requerer ao IAP,
a Licença Prévia para Disposicao Final de Resi-duos a ser implantada na Rua das Esmeraldas, 363, Centro Carambei - PR.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
Dejanira Mendes dos Santos torna público que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná, licença prévia para a atividade de serviços
de borracharia para veículos automotores, na rua José Muniz Bueno,
s/n, bairro Tronco, Estado do Paraná.

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (23/10)
Gabriela comenta com
Flora sua preocupação com
Álvaro. Paulo culpa Getúlio
por sua briga com Marli e
Jade tem uma ideia para ajudar na reconciliação. Garoto
se surpreende ao ver Lia no
Le Kebek. Rosália se oferece
para ensinar Márcio a cozinhar. Alex revela que está preocupado com Rafael e com a
ONG. Gabriela acredita que
Álvaro esteja tentando se
comunicar através dos livros.
Tânia e Régis discutem por
causa do filho. Tito comenta
com Heitor que Lia e Garoto
brigaram. Álvaro oferece
dinheiro para financiar o projeto de dança na comunidade.
Marcelo avisa aos professores que o show de talentos
da escola irá começar. Heitor
manda uma mensagem para
Lia. Álvaro faz uma revelação
a Gabriela.
O TEMPO NÃO PARA
Terça-Feira (23/10)
Natália convida Bento
para passar a noite com
ela. Emílio afirma a Mariacarla que o dinheiro de Dom
Sabino está em suas mãos.
Miss Celine insiste para que
Marocas desista de se casar.
Vera Lúcia ensina Amadeu a
dançar funk. Agustina avisa a
Teófilo que ele deve se reparar, casando com Coronela.
Vanda conversa com Carmen
sobre o balanço financeiro
da empresa. Emílio avisa a
Carmen que eles terão que
reduzir pessoal e diz que
abrirá mão do cargo de presidente da Samvita. Marocas
procura Barão para falar de
negócios.

ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (23/10)
Alain e Cris discutem. Isabel ameaça Hugo para encontrar Bola em seu lugar. Josi
descobre que Isabel foi noiva
de Alain. Neusa e Michele se
preparam para fazer testes
para o filme de Alain. Gabi
ajuda Hugo a provocar Pat.
Alain visita o túmulo de Felipe,
quando é abordado por André.
Alain desconfia que André seja
o senhor que Cris procura.
Lenita comenta com Isabel
sobre Edméia/ Grace. Gentil afirma que Isabel é a parceira certa para Alain, e não
Cris. Isabel visita Américo.
Ao entrar na casa de Julia com
Marcelo, Isabel tem uma visão
e se desespera.
SEGUNDO SOL
Terça-Feira (23/10)
Laureta repreende Remy
por ter saído de seu esconderijo. Valentim avisa a Beto da
prisão de Luzia. Karola fica
chocada com a possibilidade
de Remy estar vivo. Laureta
conta para Remy como forjou
sua morte. Beto vai à delegacia falar com Luzia. Valentim defende a mãe biológica.
Cacau critica Nice por acreditar em Agenor. Meire fica constrangida ao saber da prisão de
Luzia. Severo tenta atacar os
ladrões, mas acaba rendido.
Manu, Ícaro e Cacau vão à
delegacia. Remy se impressiona com a declaração que
ouve de Karola. Laureta leva
Remy até a rodoviária e manda
Sombra segui-lo. Remy decide
voltar para Salvador e Sombra
avisa a Laureta. Beto e Luzia
concordam em pedir para Rosa
se infiltrar na casa de Laureta.
Sombra cerca Remy e o rouba.
Remy ameaça Laureta.
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LADRÕES CHEGARAM A TROCAR DE ROUPA PARA DISPISTAR

Militar prende dois por roubar loja
Divulgação / PM

Dupla de
assaltantes
agiu em plena
luz do dia

INVESTIGAÇÃO CONTINUA

Jovem perde a vida em rio
Divulgação

Da Redação
Por volta das 15 horas
dessa segunda-feira (22), o
COPOM de Castro foi acionado pela proprietária de uma
loja de placas de veículos, na
região central, a qual informou
que dois elementos armados
de faca deram voz de assalto,
subtraindo o valor de R$ 100,
fugindo em direção ao lago. A
equipe deslocou-se para as proximidades do Parque Lacustre,
contudo não encontrou os elementos, mas continuou as diligências e após percorrer dez
quadras do bairro da Morada

Esperteza dos ladrões não foi suficiente para encanar os policiais militares

do Sol avistou os elementos,
que ao verem a polícia, pularam
para o interior de uma casa,
na sequência os muros, sendo
abordados com R$ 92 (R$ 50
no bolso do menor, e R$ 42 no

do maior).
As roupas que os elementos
estavam não condiziam com as
que os assaltantes usavam. Indagados sobre as vestimentas, os
mesmos relataram que deixaram

as roupas e a faca utilizada, no
Parque Lacustre. A equipe deslocou-se até o parque onde foi
encontrada as vestes e a arma.
Os elementos foram encaminhados para a 43ª DRP de Castro.
Suspeita é de queda, seguida de afogamento

CARAMBEÍ

Vizinhos revidam
agressão
Da Redação
No sábado (20), por volta
das 23h10, na região de Campo
Belo, em Carambeí, uma solicitante informou que seu filho
de 15 anos e mais dois amigos
estavam na via pública e, sem
motivos aparentes, acabaram
sendo perseguidos por um casal
até sua residência. A intenção
seria de agredi-los, como consta
na queixa. Na frente do imóvel
a solicitante e sua mãe foram
agredidas, resultando em lesões.
Em represália, algumas pessoas
foram a casa dos agressores e a
apedrejaram, danificando o imóvel e um veículo.

MESMO APÓS FUGA

Moto furtada
em 2009 é
recuperada
Da Redação
Em patrulhamento pelo Jardim Alvorada, equipe da polícia
militar avistou às 16 horas de
sábado (20), uma motocicleta
Honda CG, de cor preta, em
movimento sem a placa de identificação. O condutor ao perceber
que seria abordado, efetuou fuga
até as proximidades da Rua Ademar F. de Souza, Parque Nossa
Senhora das Graças, onde acabou sendo preso. Após identificação do veículo, pela numeração
do chassi, foi constatado que a
motocicleta apresentava alerta de
furto desde fevereiro de 2009,
no município de Rio Branco do
Sul. O condutor de 22 anos acabou sendo encaminhado, junto
com o veículo apreendido, para a
delegacia de Polícia Civil para as
medidas cabíveis.

Agressores
tem casa e carro
apedrejados

Da Redação

DOIS BALAÇOS E TRÊS FACADAS NO PESCOÇO

Homem morre a tiros e facadas
Divulgação

Da Redação
Piraí do Sul - Foi encontrado na manhã de segundafeira (22), na Vila Santa
Terezinha, em Piraí do Sul,
o corpo de Jonatan Albino
Farias, 36 anos, morto com
pelo menos três facadas no
pescoço, além de dois tiros
de arma de fogo. Segundo o
que a reportagem do Página
Um apurou, um dos projéteis atingiu o lado direito
do corpo, abaixo da axila,
enquanto o outro tiro foi
dado nas costas.
Equipes da Polícia Militar,

NO CENTRO DE CASTRO

Autor da morte ainda é desconhecido
Polícia Civil, Bombeiros e Instituto de Criminalística estiveram no local para realizar os
procedimentos necessários.

A Civil de Piraí do Sul deve
abrir inquérito para apurar o
caso. Não há suspeitos, até o
momento.

MORADORA COM MEDO, TRANSFERIU O DINHEIRO

Sequestro falso lesou moradora
Da Redação
Mais uma pessoa foi vítima
de golpe em Castro, após receber ligação telefônica informando que seu filho havia sido
sequestrado. O caso foi regis-

trado na sexta-feira (19), por
volta das 14 horas. A moradora recebeu em sua casa, na
Cipriano Marques, ligação de
um suposto sequestrador que
exigia depósito em dinheiro
para que o seu filho fosse liber-

tado. Amedrontada, chegou
a fazer a transferência, mas
desconfiou da ação criminosa,
acionando a polícia militar.
Mais tarde foi verificado que
não havia sequestro algum, e
sim um crime de estelionato.

SOBREVIVEU

Homem tem faca cravada no pescoço
Da Redação
Na tarde de sábado (20),
por volta das 14h20, o Serviço
Integrado de Atendimento ao
Trauma em Emergência (Siate)

Por volta das 16h20 da tarde
de domingo (21), o Corpo de
Bombeiros foi acionado para
atendimento de busca e salvamento em Castro.
Segundo o que a reportagem
do Página Um apurou, o jovem
de 25 anos identificado como
sendo Divonsir Filho, pescava
em um riacho que passa nos

fez atendimento e o encaminhamento a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) de um
homem ferido por arma branca,
na região do pescoço, na rua
Venâncio Lopes, Jardim Prima-

vera, em Castro. A vítima de
36 anos, que não teve o nome
revelado, estava inconsciente
quando o socorro chegou. Não
foi possível ter maiores informações a respeito do agressor.

Ladrões provocam colisão
para roubar automóvel
Da Redação
Uma ocorrência muito comum
nos grandes centros acabou acontecendo também em Castro, nas
proximidades da Rua Major Otávio Novaes, por volta das 14h20
de sábado (20). A vítima transitava com seu veículo Cobalt,
quando um automóvel Gol, de cor
preta, acabou colidindo na lateral,
tomando a frente do Cobalt. Acre-

Agride esposa após discusão
Jaguariaíva - Discussão entre
marido e mulher acabou virando

caso de polícia, após o homem
ingerir bebida alcoólica e investir
contra a sua parceira, por volta
das 14 horas de domingo (21).

Ele foi localizado em sua residência no Primavera, em Jaguariaíva,
e encaminhado à delegacia de
polícia para as medidas cabíveis.

ditando se tratar de uma colisão
de trânsito, o condutor desembarcou e foi surpreendido por um
indivíduo armado. Sob ameaça, o
motorista do Cobalt foi colocado
no banco do passageiro, e na mira
dos ladrões, foi levado em sentido
a Tibagi por uns 15 km, quando
foi liberado. O veículo roubado
trata-se de um Chevrolet Cobalt
de cor branca, placas AXS-5642,
ano 2013, de Castro.

MOTO X BICICLETA

Filho identifica pai
morto em rodovia
Da Redação
Carambeí - Acidente envolvendo uma motocicleta CG
Honda 125 e uma bicicleta
acabaram levando um dos condutores à morte na PR 151.
A ocorrência foi registrada na
região de Carambeí, por volta
das 19h30 de sábado (20).
O condutor da motocicleta

FOI EM CANA

Da Redação

fundos de uma fazenda, nas proximidades da estrada de Terra
Nova, Bairro Alvorada, quando
ao tentar atravessar o rio, acabou
caindo. A suspeita é que tenha
batido a cabeça e se afogando.
Policiais civis compareceram ao local, sendo o corpo do
rapaz encaminhado para o IML
de Ponta Grossa. Ele serviu em
2013, o 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado.

foi atendido pela equipe médica
em estado de choque, já o condutor da bicicleta foi encontrado
sem vida na canaleta da rodovia.
A equipe médica da Concessionária Rodonorte esteve no local
e constatou o óbito. Enquanto a
equipe realizava o isolamento do
local, compareceu um cidadão e
relatou que a vítima era é seu pai
e tinha 69 anos.

PIRAÍ DO SUL

Moto é levada em via pública
Da Redação
Piraí do Sul - Uma Honda
CG 150 Titan, de cor vermelha,
ano 2008, placa AQT-3907, foi
furtada por volta das 23h40 dessa
sexta-feira (19), na Rua Sérgio

Barbosa, Bairro Benevenuto Dalcol, em Piraí do Sul. O proprietário a estacionou em via pública
por alguns minutos, enquanto
fazia compras em um estabelecimento comercial, e quando retornou ela tinha sido levada.

NA MADRUGADA

Tenta separar briga
e acaba esfaqueado
Da Redação
Rapaz de 24 anos foi vítima
de facadas na madrugada de
sábado, por volta das 2h30. A
vítima informou que foi separar uma briga que ocorria na

Rua Renato Menarim, Vila Rio
Branco, quando acabou atingida
por dois golpes de faca na região
das costas. Com os ferimentos,
a vítima foi encaminhada a Unidade de Pronto e Atendimento
do município.
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“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente. Quem sobrevive é o mais disposto à mudança”
Charles Darwin, biólogo

NÍVER DE BRUNA

Divulgação

Divulgação

Yasmin

Divulgação

Domingo (21)
foi de muitas
surpresas para
Bruna Schimanski que
comemorou 27
anos. O ponto
alto ficou para
a festa surpresa
que ganhou de
seu namorado,
Sandro A. Carrilho, no Estrela
do Chopp, em
Ponta Grossa

O empresário
do ramo hoteleiro,
Sergio Boffa,
diretor do Praia
Bonita Resort,
localizado em
Nísia Floresta, litoral
sul do Rio Grande
do Norte,
recebendo
felicitações
de aniversário

A jovem
Yasmin Santiago
Landmann
festejando a
chegada de
seus 14 anos de
idade. Muitas
bênçãos!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação / Cleon Costa

Quinta-feira (25) será especial
para a jornalista Luana Dias,
que estreia 30 anos. Fica
os parabéns da equipe P1

Quem também aniversaria
na quinta-feira (25) é Emanoelle Wisnievski, jornalista da
RPC. Receba nosso carinho!

Livro sobre Clube Estrela
é lançado em Tibagi
Dia 27 de outubro acontece em Rio Negro (PR) a 27ª edição do Jantar
das Estrelas, promovido pelo Rotary Club de Rio Negro. No registro, o presidente
do clube, Luiz Gustavo Koster e Armando Zoccola Filho, governador 2016-17
do Distrito 4730. A renda do evento é destinada a projetos sociais
Divulgação / Edson Luiz

Luísa Ferreira Campagnoli, filha do
casal Adriana e Ciro Campagnoli,
comemorou recentemente
seus 09 anos. Felicidades!
Divulgação

Marcio Esteban
Paredes Prieto,
gerente geral do
Amambay Hotel Cassino, será muito cumprimentado dia 28 por
mais um aniversário.
No registro representando o Amambay
recebe das mãos do
secretário de Turismo
do Paraguai, Jorge
Domingues, o certificado do Governo paraguaio por incentivo
ao Turismo. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

Ainda em tempo de parabenizar o
empresário Hilário Devichi, presidente
do grupo 'Imobiliária Torre Blanca',
ex-presidente da ACIPG, APAE, Lions
Centro, entre outros. Parabéns!
O humorista Hallorino Jr retorna para
Ponta Grossa no fim do mês com o
show Hallorino Jr Convida. O convidado
é o comediante Emerson Ceará. O
stand up acontece no dia 30 de
outubro, às 21 horas, no Happy Hour
(Rua Júlio de Castilho, 1077)

A jornalista Karla Cruz entrega o troféu da
Abramecom (Associação Brasileira de
Colunistas Sociais e Mídia Eletrônica) ao Dr
Adriano Faria que proferiu palestra 'Desperte
seu gigante interior', no IV Congresso Nacional para jornalistas e colunistas, realizado no
Costão do Santinho em Florianópolis (SC)

Tibagi - O Clube Estrela da
Manhã é um dos temas do livro
"Sociabilidades Negras Nos Campos Gerais", das autoras Ione da
Silva Jovino e Merylin Ricieli, que
foi lançado na sexta-feira (19), no
palco externo da Casa da Cultura.
O lançamento reuniu a vice-prefeita,
Helynez Santos Ribas, demais autoridades e pessoas da comunidade.
O livro é fruto de projeto de
extensão, dentro do Núcleo de
Relações Étnico-raciais de Gênero
e Sexualidade, da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
Nele está a memória dos frequentadores e direção de quatro clubes
negros da região e de Curitiba.
Helynez classificou como um
"presente" a história do clube
Estrela ser retratada no livro. "O
Clube Estrela faz parte da história
de Tibagi e ao ser utilizado como
objeto de estudo, mais pessoas
podem ter acesso e conhecer
um pouco mais desse clube e da
cultura tibagiana. As autoras nos
deram um presente. Tibagi sempre
será grato por este momento que
marca profundamente nossos hábitos, costumes e resgatam histórias
que agora estão eternizadas nesta
obra tão importante", afirmou a
vice-prefeita.
As escritoras explicaram, durante o evento, o diferencial do
Clube Estrela com os demais
clubes estudados no projeto. "Aqui
o diferencial para nós é que esse
clube trabalhava próximo ao outro.
Tinham eventos em comum, coisas

que a gente não notou muito na história dos outros clubes que a gente
trabalhou", afirmou Ione.
Já Merylin, apontou a população
como o fator diferencial. "Em Ponta
Grossa, a predominância racial,
autodeclarada pelo senso, é branca
e aqui em Tibagi, não. Então uma
das questões que a gente decidiu
observar é isso. Aqui conseguimos
perceber porque as pessoas ainda
vivem esse clube", destacou.
O coordenador do Museu, Neri
Aparecido Assunção, afirma que
o livro é também uma forma de
homenagear todas as pessoas que
fazem parte do Clube Estrela. "Por
muitos anos o Clube Estrela fez
parte da rotina da população negra
tibagiana. Ao ser retratado em um
livro, ao lado de grandes clubes,
todas as pessoas que de alguma
forma participaram da história do
clube estão sendo homenageadas
e representadas", frisou Neri.
Além do livro, foi produzido também um documentário que retrata o
Clube Estrela e o Clube 13 de Maio,
de Curitiba. O filme será exibido em
outras regiões do estado
Durante o lançamento, as autoras trouxeram três exemplares
do livro para ficarem em Tibagi.
Um ficará na Biblioteca Historiador
Luiz Leopoldo Mercer, outro ficará
no Museu do Garimpo e um ficará
no Clube Estrela da Manhã.
Interessados em adquirir o
livro, podem acessar a versão digital através da editora CRV, que
distribuí o título.

Divulgação
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Bourguignon
Geovana Teixeira Moraes
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Luana Dias (P1)
Eliane Correa de Oliveira
Zenildo Oliveira
Emanoelle Wisnievski
Rayane Cristine Bueno

Jussara Alberti Gomes
Jessica Guedes
Halyny Mainardes
Rodrigo Salles
Fernanda Brasil Baloni

Reinaldo Ervino Rentz
Patrícia de Camargo
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