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Divulgação

Promotoria de Justiça de Arapoti, firmou termo de ajustamento
de conduta com empresa do ramo agropecuário para garantir a
reconstrução e a reforma de conjunto arquitetônico considerado
importante bem histórico e cultural da cidade. A Fazenda Boa
Vista, atualmente de propriedade da empresa, foi no passado sede
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de uma das maiores fazendas de escravos da região.

100 motociclistas são esperados

Divulgação

Cerca de 100 motocicletas do Harley Owners Group (HOG)
The One Curitiba Chapter deve marcar presença neste sábado
(27) no 1º Encontro de Carros Clássicos e Antigos de Palmeira.
O grupo programou um bate e volta noturno na cidade, e deve
chegar na Praça Marechal Floriano Peixoto por volta das 19h30,
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onde permanecerá por três horas.			
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PresoS suspeitoS de matarem idoSo

Divulgação

Estão trancafiados na carceragem da 43ª DRP, em Castro, os
três suspeitos de participarem da morte de Vitório Pires da Rosa,
68 anos, na localidade de Limpo Grande, município de Carambeí.
As prisões aconteceram no Bairro Boqueirão, após intenso trabalho
conjunto entre Polícia Militar e Civil de Carambeí e serviço de
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inteligência (P2) de Castro.			

Divulgação
Divulgação / Fernanda Araújo

Osmar Blum
recebeu carro
pelo 'Cimsaúde'

Divulgação

castrense Rodrigo Passos

kickboxing em cancun

Rodrigo
Passos vence
americano
Na tarde de quinta-feira
(25) o lutador castrense de
Kickboxing, Rodrigo Passos,
venceu o 10º Campeonato
Pan-Americano de Kickboxing,
em Cancun, no México. Ele
enfrentou o americano Karl
Orosco, na categoria K1 Rules,
até 63.500. A competição, que
vai até o final de semana, conta
com 680 atletas.
páginas 5

CARAMBEÍ

CHAMADA ESCOLAR
CONVOCA PAIS
DE CRIANÇAS

CARRO já está em Ponta Grossa

Ao lado do secretário Caputo, do
prefeito de Ponta Grossa, Marcelo Rangel
e do diretor-geral do HU Regional Campos
Gerais, Everson Krum, governador Beto Richa
cochece os novos leitos de maternidade

A Secretaria de Estado da Saúde
formalizou na terça-feira (23) a entrega de mais quatro veículos para
consórcios intermunicipais de saúde
paranaenses. Os veículos Renault
Duster fazem parte de um lote de 25
adquiridos para auxiliar os consórpágina 3
cios nas atividades.

atÉ SEXTA-FEIRA

Urnas são levadas para
os locais de votação
Neste domingo (28) acontece em todo país as votações do segundo turno das eleições gerais 2018. No Paraná esta
segunda fase do processo eleitoral ocorrerá somente para a escolha do presidente da República. Para que tudo ocorra
com normalidade durante as votações, as semanas que antecedem as eleições são bastante movimentadas nos Cartórios
Eleitorais de cada cidade e em Castro não é diferente. Entre os trabalhos da equipe de profissionais do Eleitoral está a
distribuição das urnas, algumas viajam quase 90 quilômetros para chegarem a seu destino, possibilitando o exercício
do voto aos eleitores que moram mais distantes da sede do município. Até a tarde da sexta-feira (26), todas as urnas
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que serão empregadas no pleito já devem estar nos devidos locais de votação.
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Pauliki pede que
Nota Paraná
Solidária devA
ser modernizada
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Caso de
extração
de saibro é
arquivado
página 3

Declaração de
vacinação será
obrigatória em
ano letivo 2019
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Andrarilho
morre
atropelado
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EM JAGUARIAÍVA

Divulgação

Divulgação

Coleta seletiva
retorna com tudo

nenzo toma posse

Segurança terá
general que
atuou no Haiti
O General Luiz Felipe Kraemer
Carbonell, atual chefe da Assessoria de Informações da Itaipu
Binacional, é o primeiro nome de
secretário de estado anunciado
para compor o futuro governo de
Ratinho Junior. Carbonell assumirá
a coordenação da Segurança Púpágina 4
blica no Paraná.

em jaguariaíva

Polícia está
a caça de
John Lenon

Câmara empossa novo vereador
Reginaldo Cordeiro
da Silva, ‘Nenzo’ (PTB),
é o mais novo vereador
de Jaguariaíva. Ele foi
empossado na última
sessão ordinária da Casa
de Leis, realizada na
terça-feira (23). Nenzo
foi eleito depois que a
Justiça Eleitoral do município cassou o registro
de candidatura do então
presidente da Câmara
de Jaguariaíva, Marcos
Pessa Filho, o Marquito,
do PSDB. Nessa mesma
sessão, assumiu interinamente a presidência
da Casa de Leis, a vereadora Juliana de Almeida
página 3 juliana assume a presidência
Langner.

governo de ratinho junior

A Prefeitura de Tibagi lançou na noite desta quarta-feira
(24), a campanha institucional
da volta da Coleta Seletiva no
município. A ação apresentou
o mascote Super Recicla, o
jingle 'A coleta vem aí', o vídeo
institucional, peças gráficas
e de áudio produzidas para
página 4
redes sociais.

As polícias militar e Civil
ainda estão à captura do único
detento que conseguiu fugir nessa
segunda-feira (21), do sistema
prisional de Jaguariaíva. Segundo
um agente do Departamento Penitenciário do Estado do Paraná
(Depen), por volta das 16 horas
o preso identificado pelo nome
de John Lenon, escalou o muro
página 7
e fugiu pelo solário.
Divulgação

John Lenon em fuga
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Brasil e Totalitarismo

EDITORIAL

* Leandro Torres

OS DOIS EXTREMOS
Em tudo, ou praticamente tudo, a mídia não cansa de apontar que estamos vivenciando duas candidaturas extremistas. Colunas analíticas, notas de jornais disfarçada de textos informativos, comentários em telejornais, entrevistas
com celebridades e propagandas políticas, disseminando tal ideia e boa parte do eleitorado brasileiro a digerindo como
se fosse um prato de comida. O embate ferrenho se dá entre o deputado federal e ex-militar Jair Bolsonaro (PSL) e o
ungido por Lula e carregado pelo PT, Fernando Haddad.
A estratégia dos dois teve reflexos nas pesquisas eleitorais, e nas eleições de primeiro turno deu certo. O voto se
polarizou entre um e outro, e agora se enfrentam no domingo para ver quem é o melhor, ou, o menos pior.
Um promete colocar ordem na casa e prender os bandidos, mas traz um passado raivoso, e de propostas concretas
pouco se ouviu; o outro se disfarçou de bonzinho, deixou a veste vermelha de lado, e até na igreja se tornou um cidadão
fervoroso, esquecendo a roubalheira de seu partido e os desmandos.
Se pararmos para pensar, estamos vivenciando um momento mais que histórico, onde uma decisão errada pode levar
a reflexos nunca vistos. Eu tenho o meu voto, mas dá medo!
Informe Publicitário

DE

Passos do

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

do Iapó

MOACYR, FORA
O apoio anunciado do
MDB ao PT de Haddad,
pode desencadear uma saída
em massa de prefeitos da
sigla. Inclusive de Moacyr
Elias Fadel Junior, que estaria nessa lista de descontentes. Com isso, o casamento
do prefeito castrense com
o Requião velho de guerra
estaria com os dias contados? Ou é mais uma desculpa para deixar o partido,
sem muitas explicações.

Lembra Xanda Nocera

NINGUÉM ENTENDE
O requerimento do vereador Rafael Rabbers pedindo
informações à Prefeitura
Municipal, sobre a previsão
de R$ 4,5 milhões para gastos com festas, em Castro,
mostra que nem os pares
estão conseguindo entender
porque tanto dinheiro. Tanto
é verdade, que boa parte
deles aplaudiu a iniciativa do
companheiro que quer esclarecer o assunto de uma vez
por todas. Resta saber se a
prefeitura, que tem 21 dias
para responder, vai responder.

Com um olhar em retrospectiva, pode-se concluir que
Xanda foi um patrimônio das assembléias festivas do Clube
de Serviço do Iapó. Ele tinha o poder de transformar as dificuldades da vida em humor. Sabia cultivar um diálogo discreto
e alegre. A sua voz verbalizava as suas histórias do dia a dia,
com palavras simples e populares. Xanda, uma saudade que
ficará na memória do Lions de Castro.

INFELIZ COMENTÁRIO
Infeliz comentário teve o
vereador Neto Fadel (MDB),
sobrinho do prefeito, na sessão de quarta-feira (24).
Segundo ele, 95% da população está informada sobre
os R$ 4,5 milhões e toda
essa celeuma seria culpa da
oposição, do jornal, etc e tal.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

Esquece, ou não sabe o vereador, que ninguém explicou a
fundo essa questão. Em vez
de bravejar e tentar achar
culpados para tanto alarde,
poderia ele esclarecer. Mas
será que sabe?
AGORA É ALIEL?
Com a saída de Osmar
Serraglio da Câmara Federal,
já no próximo ano, Moacyr
Fadel pode estar em busca
de um federal. Não seria de
duvidar se esse parlamentar
fosse Aliel Machado (PSB),
uma vez que vem participando dos eventos oficiais da
prefeitura de Castro, inclusive esteve na assinatura do
convênio de R$ 30 milhões
assinados entre Prefeitura de
Castro e Caixa Econômica,
nesta semana.
E OS R$ 30 MILHÕES
Outra explicação que a
Prefeitura de Castro poderia
dar, se refere a assinatura
desse convênio que prevê R$
30 milhões para investimentos em estradas, pavimento
asfáltico e construção da
nova rodoviária. Enquanto
boa parte dos municípios
aperta o cinto para pagar as
contas, inclusive reservando
o dinheiro da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais,
Moacyr assume um compromisso. A pergunta que se faz
são duas: Esse convênio é
um empréstimo, e quem vai
pagar a conta?

A palavra das últimas semanas foi violência. Os jornais
estão noticiando agressões por
todo o Brasil. Nas redes sociais,
vídeos estão sendo divulgados
registrando discussões, brigas,
espancamentos e mortes. O
país que sempre se vangloriou
de sua cordialidade, diversidade, alegria e amor, tornou-se
o país do ódio e da violência.
De que lado o ódio está? Da
esquerda ou da direita? Exclusivamente, de nenhum dos dois.
O ódio está do lado do totalitarismo. Infelizmente, a motivação da facada que fez de vítima
Jair Bolsonaro foi a mesma
motivação que matou um mestre de capoeira, em Salvador.
O ódio, nesses últimos
anos, tem sido gestado na alma
do brasileiro, sendo alimentado
pela angústia de um país cindido, de direitos perdidos, de
educação e saúde precárias,
de corrupção generalizada e de
uma mídia que mais confunde
do que informa. Tudo isso
gerou, sem dúvidas, uma crise
plural: social, política, mental,
ambiental, etc.. Crise essa que
é muito similar ao período alemão que precedeu o Nazismo.
Na História, vimos que o ódio,
seja de qualquer povo, quando
gestado, tem que escapar de
alguma forma. E, na maioria
das vezes, os povos elegem a
forma mais primitiva e sombria
para esse escape: a violência.
Hannah Arendt, grande
estudiosa do totalitarismo,
aponta que o embrião desse
movimento é o isolamento dos
indivíduos, ou seja, deixar todos
contra todos – de fato, cindir
a população. E então, fazer o
povo crer em uma bipolaridade
do que é verdadeiro e do que é
falso. Do que é real e do que é
irreal. De quem é o herói e de
quem é o inimigo. Essa dinâmica, muito recorrente em nossos antepassados, não é algo
difícil de ser aderida pela população, pois ela é simples, não é
preciso pensar muito, nem estudar, nem se aprofundar. É algo
dado. E parece ser mais atual
do que nunca em nosso país.

No Brasil, existe a dinâmica “pai-herói contra o mal”.
Somos um país que possui
a alma do órfão ferido. Não
temos um fundador ou herói
da nação na História, tentaram enxergar o pai-herói em
Tiradentes, em Vargas, nos
militares, em Collor, em Lula,
em Moro (pediram até que ele
se candidatasse) e, agora, em
Jair Bolsonaro. Curiosamente,
não é à toa o número de filhos
que não tem o nome do pai em
suas certidões de nascimento.
Nessa polarização, considerar um como pai-herói é
imputar no outro todo o mal
existente. Essa é a dinâmica
do bode expiatório, estudada
por Rene Girard, cuja finalidade é a contenção das tensões
sociais pelo derramamento de
sangue, pela violência. Portanto, é necessário ponderar a
exaltação de um ou outro candidato, principalmente quando
ele promete resolver os problemas de forma rápida e prática.
Nossa recente pesquisa
sobre
contágio
psíquico
demonstra que uma parte da
comunicação humana não se dá
somente pela linguagem, mas
também pelas emoções, sejam
benéficas ou maléficas. E,
assim como a comunicação, o
contágio psíquico é um dos formadores dos pensamentos e julgamentos de uma sociedade. O
ódio é uma emoção, portanto, é
contagioso. Ele não passa pelo
crivo da racionalidade, ele está
aquém dela. Ele é irracional e
inconsciente, e isso dá as bases
para o isolamento e para a bipolaridade vividos hoje. De certa
forma, o ódio está na alma.
Apesar de termos percebido
agora, é responsabilidade nossa
tudo o que está sendo gestado
em nossas almas, consciente ou
inconscientemente. Resta-nos
escolher se vamos ou não nos
contagiar por essas emoções.
* Leonardo Torres, 28
anos, doutorando e mestre
em Comunicação e Cultura
Midiática, palestrante e
professor universitário.

26/10 - Dia do Trabalhador da Construção Civil
Dia da Cruz Vermelha
27/10 - Dia Mundial do Patrimônio Audiovisual
28/10 - Dia de São Judas Tadeu / Dia do Funcionário Público
29/10 - Dia Nacional do Livro

Divulgação

As fortes chuvas não perdoaram as estradas mal conservadas do interior de Castro. No caso a que liga ao Capão Alto, distante 10 Km da
Castrolanda, a falta de cascalho, ou um pavimento melhor, impediu que um
caminhão seguisse viagem. Até um ônibus escolar, com crianças, teve que
ficar parado na manhã dessa quarta-feira (24).
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Sexta
26/10

Clima

Temperatura

22 ºC
14 ºC

Umidade
94%
94%

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

Sábado
27/10

24

ºC

14 ºC

96%
99%

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

Domingo
28/10

22 ºC
12 ºC

92%
94%

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

Segunda
29/10

23 ºC
12 ºC

90%
89%

Sol com muitas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 25/10/2018
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EM JAGUARIAÍVA, 'NENZO' FOI ELEITO APÓS ANULAÇÃO DOS VOTOS DE 'MARQUITO'

Legislativo empossa novo vereador
Divulgação

Novo
presidente da
Câmara deve
ser eleito nessa
terça-feira

DEPUTADO PAULIKI PEDE

Nota Paraná Solidária
deve ser modernizada
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Jaguariaíva - Reginaldo
Cordeiro da Silva (PTB),
mais conhecido como Nenzo,
é o mais novo vereador de
Jaguariaíva. Ele foi empossado para completar o número
ímpar (13) de parlamentares
da Câmara, na última sessão
ordinária da Casa de Leis,
realizada na terça-feira (23).
Nenzo foi eleito depois que
a Justiça Eleitoral do município cassou o registro de candidatura do então presidente da
Câmara de Jaguariaíva, Marcos Pessa Filho, o Marquito,
do PSDB. No último dia 17,
a Justiça Eleitoral, juntamente
com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), fez a recontagem
dos votos da eleição de 2016,
e Nenzo, que na época conquistou 430 votos pela coligação Amor Por Nossa Terra,
foi designado para a vaga.

Programa foi idealizado pelo deputado Márcio Pauliki
Vereador Nenzo tomou posse

Entenda o caso
Marcos Pessa Filho havia
sido eleito em 2016, para seu
oitavo mandato. Logo que assumiu, foi eleito para a presidência da Câmara, pela sétima vez
consecutiva. Porém, os votos
que o elegeram foram considerados nulos, devido a irregularidades apontadas em sua
candidatura, e Marquito teve
o registro cassado pela Justiça
Eleitoral do município, deixando assim uma cadeira vaga

FAZENDA BOA VISTA

TAC prevê R$ 2,5
milhões para
recuperação
Da Assessoria
Arapoti - A Promotoria de
Justiça de Arapoti, firmou termo
de ajustamento de conduta com
empresa do ramo agropecuário com atuação no município
para garantir a reconstrução e a
reforma de conjunto arquitetônico considerado importante bem
histórico e cultural da cidade. A
estrutura está situada na chamada
Fazenda Boa Vista, atualmente de
propriedade da empresa e que,
no passado, foi sede de uma das
maiores fazendas de escravos da
região.
Por meio do termo, assinado
na terça-feira (23), a empresa
se compromete a investir cerca
de R$ 2,5 milhões para a recuperação das instalações denominadas “Casa Grande”, “Capela”
e “Cemitério”. O projeto de
reconstrução foi aprovado pelo
Instituto do Patrimônio Histórico
e Artístico Nacional (Iphan) e
pelo Município de Arapoti.

Empresa se
compromete a
investir R$ 2,5 mi
A celebração do termo decorre
de inquérito civil instaurado pelo
Ministério Público com a finalidade de assegurar a conservação
das estruturas remanescentes da
fazenda. No decorrer da apuração, o empreendimento manifestou interesse em contribuir com
a preservação do patrimônio histórico, paisagístico e cultural do
Município de Arapoti.
Mesmo não havendo investimento de recursos públicos, o
Município de Arapoti também
assinou o ajuste por meio do qual
se compromete a incluir em seu
calendário oficial a realização de
visitas de alunos da rede pública
de ensino às instalações.
Foi determinado prazo de
24 meses, a partir de janeiro de
2019, para a conclusão do projeto de reconstrução, que deverá
ser feito observando os critérios
de reabilitação e requalificação do
patrimônio arqueológico.

Juliana assumiu a presidencia de forma interina

na Casa de Leis da cidade.
Presidente
Devido a vacância do cargo,
também foram abertas as inscrições para a eleição do novo
presidente da Casa durante a
última sessão da Câmara de
Jaguariaíva. O prazo se encerra
na noite deste domingo (28),
ou seja, 48 horas antes do
pleito que deve eleger o vereador ou vereadora que presidirá a
Câmara, até em dezembro deste

ano.
A eleição será realizada na
próxima sessão ordinária, que
está marcada para a terça-feira
(30), às 20 horas. Até na tarde
de quarta-feira (24) ainda não
havia inscritos para a disputa.
Enquanto isso quem preside
a Câmara é a vereadora e vicepresidente Juliana de Almeida
Langner. Ela assumiu o cargo
também na última sessão e deve
seguir como presidente em exercício até a nova eleição.

REGISTRO DE PREÇO

R$ 4,5 milhões é questionado
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PAGINA UM
Depois de ser muito
questionado pela população,
o registro de preços feito
pela Prefeitura de Castro
para gastos com festividades
do município pelo período
de um ano, no valor de mais
de quatro milhões de reais,
originou um requerimento
na Câmara de Vereadores
da cidade. Na última sessão
ordinária da Casa, realizada
na quarta-feira (24), o vereador Rafael Casper Rabbers
apresentou o requerimento
195 de 2018, com os
seguintes questionamentos:
Qual o valor gasto com a
contratação de serviços de
infraestrutura para eventos
e festividades nos anos de
2016 e 2017, qual a expectativa de gastos com este

tipo de serviço no ano de
2018 e por que no pregão
presencial (132/2018), o
valor máximo total foi fixado
em R$ 4.535.950,00?
Na justificativa da proposição, Rafael afirma que
durante as últimas semanas
a adjudicação e homologação
do pregão, cujo objeto era a
contratação de serviços de
infraestrutura para eventos
e festividades, gerou grande
polêmica nas redes sociais,
devido ao alto valor total de
4.491,000,00. “A população
passou a indagar o motivo de
tantos gastos com festividades”, e “repassamos para ao
Poder Executivo, tendo em
vista os questionamentos que
recebemos”, justifica.
Durante a sessão, o vereador também comentou o
requerimento. Ele reafirmou
que o fez devido ao fato de

vários cidadãos o questionarem e questionarem os demais
vereadores, pelo alto valor do
registro. Segundo ele, muitos
estão acreditando que o valor
total teria sido usado na festa
do final de semana de dia das
crianças ‘Castro Cidade Alegria’, onde segundo informações do site da Prefeitura, o
valor teria sido cerca de R$
400 mil. “Muita gente acredita que esses quatro milhões
seriam para essa festa, o que
na verdade é uma utopia.
Assim, entendo que é útil o
Executivo apresentar esses
números, para podermos
mostrar a população”, destacou Rabbers.
De acordo com o regimento interno da Câmara,
a Prefeitura tem o prazo de
21 dias para responder aos
questionamentos enviados
pelo vereador.

Da Assessoria
O deputado Marcio Pauliki
sugere ao governo do Paraná que
o sistema de cadastro das notas do
programa Nota Paraná Solidário
seja modernizado. “Estou dialogando com o governo estadual para
que o sistema seja informatizado
de tal forma que as entidades não
precisem cadastrar nota por nota
fiscal”, explica.
Ele também luta para que o
Nota Paraná Solidária não seja
apenas uma política de governo. “O
projeto deve se tornar, de fato, em
uma política de estado e que, dessa
forma, faça parte dos projetos de
outros governos”, ressalta Pauliki.
Nesta quarta-feira (24) duas
entidades foram contempladas com
o sorteio da Nota Paraná Solidária:
a Apae de São José dos Pinhais e a
Apae de Santo Antônio da Platina.
O programa Nota Paraná Solidária, idealizado pelo deputado
Pauliki e implantado pelo governo
estadual, já contempla um total
de 1235 instituições no Paraná e
repassou mais de R$ 97,8 milhões.
O valor corresponde ao total destinado desde julho de 2016, quando
foi realizado primeiro sorteio com
a participação de entidades pelo
projeto.

“Esse resultado demonstra a
importância do projeto. Entidades
sem fins lucrativos que realizam um
trabalho fundamental para a sociedade passaram a receber repasses
para ampliar suas ações e também
suas infraestruturas. Dessa forma,
mais pessoas serão beneficiadas
com as ações desenvolvidas pelas
entidades”, afirma Pauliki.
Pauliki é autor do Requerimento 4198/2015 que instituiu
na legislação do programa Nota
Paraná a doação de notas fiscais
sem CPF para entidades e instituições do estado. O programa possibilita que as notas fiscais sem CPF
sem destinadas para as instituições
cadastradas no governo das áreas
de assistência social, saúde, cultura, desportiva e defesa e proteção
animal.
Como doar
Para doar a nota para uma
entidade social, o contribuinte
não pode informar seu CPF no
momento da compra. A nota fiscal pode ser depositada nas urnas
que as instituições espalham pelo
comércio ou o contribuinte faz a
doação diretamente no sitewww.
notaparana.pr.gov.br ou no aplicativo do programa, na aba “Minhas
Doações”.

DENÚNCIA NÃO INDICOU IRREGULARIDADES

Caso de extração de
saibro é arquivado

Divulgação

Sessão seguiu tranquila

PREFEITO OSMAR BLUM RECEBEU PELO 'CIMSAÚDE'

Entregue mais veículos a consórcios
Da Assessoria
A Secretaria de Estado da
Saúde formalizou nesta terça-feira
(23) a entrega de mais quatro veículos para consórcios intermunicipais de saúde paranaenses. Os
veículos modelo Renault Duster
fazem parte de um lote de 25
adquiridos para auxiliar os consórcios nas atividades desenvolvidas em todo Paraná. Quinze já
foram entregues. O investimento
é de R$ 1,8 milhão.
Foram contemplados a Associação Regional de Saúde do
Sudoeste (ARSS), o Consórcio
Intermunicipal de Saúde Costa
Oeste do Paraná (Ciscopar),
o Consórcio Intermunicipal de
Saúde dos Campos Gerais (Cimsaúde) e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Comunidade
dos Municípios da Região de
Campo Mourão (Ciscomcam).
De acordo com o secretário
de Estado da Saúde, Antônio
Carlos Nardi, o apoio aos consórcios é uma estratégia impor-

tante para qualificar e ampliar o
atendimento à saúde da população paranaense. Ele ressalta que
atualmente diversos serviços,
incluindo cirurgias, são disponibilizados aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por
meio dos consórcios.
“Esses parceiros têm feito
um grande trabalho, especialmente na atenção especializada,
incluindo cirurgias. Por isso, o
Governo do Paraná não poderia deixar de contribuir para a
melhoria desses serviços”, disse
o secretário.
Consórcios
Para a secretária-executiva
do Ciscopar, Marlei Fredrich, o
apoio do Governo do Estado tem
sido fundamental para atuação
do consórcio, que tem sede em
Toledo e abrange 18 municípios
com população estimada em 500
mil pessoas. Ela lembra que os
consórcios hoje atuam como um
instrumento de estímulo ao planejamento local e regional em

saúde pública.
“Os recursos que o Governo
do Estado destina aos consórcios
vêm para auxiliar os municípios
que têm grande dificuldade financeira e não conseguem bancar a
saúde sozinhos. Esses recursos,
como o automóvel que recebemos hoje, vão impactar diretamente num melhor atendimento
à nossa população”, diz Marlei.
O presidente da Associação
Regional de Saúde do Sudoeste
(ARSS), Cezar Bueno, ressaltou
que o veículo vai agilizar o atendimento das demandas administrativas e da população atendida
pela ARSS, que abrange 27
municípios da região de Francisco Beltrão com uma população aproximada de 350 mil
habitantes.
“O Estado tem olhado para
os consórcios de saúde do Paraná
e entendendo suas necessidades
e demandas. Esse veículo vai
contribuir de forma significativa
para nossas atividades”, destaca
Bueno.

Da Assessoria
Piraí do Sul - A Câmara
de Vereadores decidiu arquivar o
processo que investigava o prefeito José Carlos Sandrini (PHS)
sobre supostas ilegalidades na
extração de saibro no município. A
decisão foi tomada nesta semana
com a aprovação do relatório da
Comissão Parlamentar Processante
nº 002/2018.
O processo foi movido contra
o prefeito pelo morador José Odenilson Pinheiro, que acusou o Chefe
do Executivo por supostos crimes
administrativos e ambientais, na
retirada de saibro das jazidas do
município. Na denúncia, Pinheiro
alegou que houve extração irregular de material e favorecimento a
empresa particular.
Após investigação , a comissão
concluiu que a denúncia não indica
de forma precisa quais foram as
condutas irregulares do prefeito,
“que impliquem em infração político-administrativa”. A CPP considerou a acusação genérica, e acatou
os argumentos de defesa, com relação a ausência de provas.
O arquivamento da denúncia
teve sete votos favoráveis (Dalney Bueno, Samir Jayme, Carlinhos

Tropeiro, Luciano Solek, Maria
Olímpia, Paraílio King e Zé Carlos
dos Santos) e um voto contrário
(vereador Márcio do Gás).
Assistência Social
A Câmara de Piraí do Sul acatou a proposta do Executivo para a
liberação de R$ 914 mil ao setor
de assistência social. O tema foi
despachado nesta semana, com
a aprovação do projeto de lei nº
015/2018.
Assistência Social II: Deliberada pelo plenário em turno único,
a matéria direciona recursos para
aquisição de materiais e desenvolvimento de programas da Secretaria
de Trabalho, Emprego e Promoção
Social. A redação segue ao Executivo para ser sancionada.
Rede de Esgoto: A Casa Legislativa solicitou a ampliação das redes
de esgoto de Piraí do Sul, desde a
entrada da cidade até a Rua Izidoro
Doin. O pedido foi apresentado em
ofício pelo vereador Márcio do Gás
(PMB).
Rede de Esgoto II: A notificação
será entregue ao escritório municipal e à unidade regional da Sanepar.
“Trata-se de um trecho da região
central, que ainda não tem captação
de esgoto”, disse o vereador.
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NO GOVERNO DE RATINHO JUNIOR

Segurança terá general que atuou no Haiti
Divulgação

Carbonell
assumirá a
coordenação
da Segurança
Pública
Da Assessoria
O General Luiz Felipe Kraemer Carbonell, atual chefe
da Assessoria de Informações
da Itaipu Binacional, é o primeiro nome de secretário de
estado anunciado para compor o futuro governo de Ratinho Junior. Carbonell assumirá
a coordenação da Segurança
Pública no Paraná.
Antes de Itaipu, o general
serviu no Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, e foi Chefe da Seção de
Comunicação Social da Missão
das Nações Unidas para Estabilização do Haiti, a MINUSTAH, em Porto Príncipe.

General Luiz Felipe Kraemer Carbonell

SUPER RECICLA É APRESENTADO

Coleta seletiva retorna
com nova campanha
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura
Municipal lançou, na noite
desta quarta-feira (24), no
auditório da Secretaria de
Educação e Cultura (Semec), a
campanha institucional da volta
da Coleta Seletiva no município, realizada pela assessoria
de comunicação da Prefeitura
em parceria com a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
(Sema).
A ação apresentou o mascote Super Recicla, o jingle “A
coleta vem aí”, o vídeo institucional, peças gráficas e de
áudio produzidas para redes
sociais. A campanha, que tem
o mote “Seja Super você também”, em alusão aos super
poderes do mascote, é mais
uma ferramenta da Prefeitura
para trabalhar a educação
ambiental com a população.
O vídeo institucional e as
peças serão compartilhadas
nas mídias sociais da Prefeitura e os spots veiculados em
rádios da região. O Super
Recicla funcionará como apoio
à secretaria para fortalecer as
ações de educação ambiental
junto à comunidade.
O vídeo teve a participação da aluna da rede municipal, Ana Laura Moura, de 10
anos, e arrancou elogios da
plateia. “O vídeo ficou maravilhoso. A Ana fez um trabalho
incrível. Tibagi ficará pequena
para ela”, disse Francisco
Oroski, membro do Conselho
Municipal de Meio Ambiente
(Condema) e funcionário da
Sanepar.
Ana Laura classifica como
"maravilhosa" a experiência de
ter participado do filme institucional. "Agradeço a todos
que fizeram isso ser possível.
Foi um prazer imenso, não
tem nem como explicar. Foi
uma inovação, parece que
esse sonho se realizou, de eu
poder fazer uma coisa que eu
gosto, ajudar o Brasil, o meio
ambiente, nossa cidade, fazer
com que ela cresça e se torne
exemplo para todas as pessoas
desse mundo", disse emocionada.
O prefeito Rildo Leonardi
ficou entusiasmado com o
vídeo e com as peças institucionais para a divulgação
do serviço. "Estão todos de
parabéns. Para mim, enquanto
prefeito de Tibagi, é um

momento muito feliz. De ver
a transformação que nós estamos fazendo no programa de
reciclagem, com o apoio dos
catadores, dos secretários e
a parceria com várias instituições, em prol do mesmo trabalho e do mesmo pensamento,
que é reciclar o máximo possível do nosso lixo. Com essa
divulgação completa, conseguiremos ampliar ainda mais o
alcance dos nossos objetivos",
afirmou o Rildo.
A gerente da Sema, Leri
Ribeiro, aponta que o trabalho é fruto de muitas parcerias
e que os resultados já estão
aparecendo. "Me sinto super
honrada, super feliz, por essa
conquista de um ano e oito
meses. Nós trabalhamos muito
e começamos a colher os frutos com o vídeo, com o informativo, principalmente com o
Super Recicla e o jingle, que
é pra incentivar a Coleta Seletiva. Parabenizo os munícipes
pela importância, pela separação. Ficamos muito felizes por
estarmos ajudando os catadores e catadoras de nosso município", pontuou Ribeiro.
Para a vice-prefeita Helynez Santos Ribas, os investimentos do município com a
Coleta Seletiva trarão benefícios para todos. "Agradeço aos
participantes, aos parceiros
que ajudaram Tibagi a chegar
nesse nível de desenvolvimento
na questão de reciclagem e se,
Deus quiser, iremos continuar
o nosso trabalho progredindo
cada vez mais nesse quesito.
Porque quanto mais recicla, todo o município acaba
ganhando na limpeza, na preservação do meio ambiente",
frisou a vice-prefeita.
A secretária de Educação,
Ana Elis Gomes, destaca que
a parceria com a Sema agrada
professores e alunos e vem pra
somar. "A gente fica bastante
feliz com essa parceria com a
Secretaria de Meio Ambiente.
Ver o Super Recicla, criado
por uma criança do ensino
fundamental, ganhar vida e
fazer sucesso com as crianças
é gratificante e a prova de que
estamos colhendo frutos dessa
parceria", disse Gomes.
O gerente regional da
Sanepar, Edson Micheloski,
elogiou o fato da campanha
trabalhar, ainda que indiretamente, a preservação dos rios
e do planeta como um todo.

O governador eleito disse
que a escolha de Carbonell foi
realizada depois de uma análise
bastante criteriosa e reforça a
importância que as ações de
segurança pública terão em
seu governo. “O Paraná tem
território e população maiores
que muitos países e está em
uma região com duas fronteiras internacionais. A segurança
pública do nosso estado tem
que ser planejada e coordenada
como se fosse um país”.
Nascido em 20 de setembro
de 1955, em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, o futuro secretário iniciou sua carreira no
exército em 1974, na Academia Militar das Agulhas Negras
(AMAN), sediada em Resende
(RJ).
Além da AMAN, cursou a
Escola de Aperfeiçoamento de
Oficiais e a Escola de Comando
e Estado-Maior. Fez o Estágio de Comunicação Social e o
Curso de Política, Estratégia e
Alta Administração do Exército.

Foi instrutor do Curso de Preparação de Oficiais da Reserva de
Porto Alegre, em Porto Alegre
(RS), e da Escola de Comando
e Estado-Maior do Exército, no
Rio de Janeiro (RJ).
Carbonell tem especialização MBA em Gestão de
Projetos na Fundação Getúlio
Vargas, e Gestão de Processos
na Escola Nacional de Administração Pública (ENAP).
Como Oficial de EstadoMaior, chefiou a 5ª Seção do
Comando Militar do Oeste,
em Campo Grande (MS) e foi
Subchefe do Centro de Comunicação Social do Exército em
Brasília onde também foi Chefe
de Gabinete do Estado-Maior
do Exército. Foi Comandante
do 14º. Regimento de Cavalaria
Mecanizada em Santa Catarina
e Comandante da 4ª. Brigada
de Cavalaria Mecanizada no
Mato Grosso do Sul. Em Curitiba foi Comandante da 5ª.
Região Militar e Comandante
da 5ª. Divisão de Exército.

ENCONTRO DE CARROS CLÁSSICOS E ANTIGOS EM PALMEIRA

100 motociclistas são esperados
Divulgação / Harley Owners Group (HOG) The One Curitiba Chapter

Da Assessoria
Palmeira - Cerca de 100
motocicletas do Harley Owners
Group (HOG) The One Curitiba Chapter devem ir à Palmeira
neste sábado (27) e ser uma das
atrações do 1º Encontro de Carros Clássicos e Antigos de Palmeira. O grupo programou um
bate e volta noturno na cidade,
e deve chegar na praça Marechal
Floriano Peixoto por volta das
19h30, onde permanecerá por
três horas.
De acordo com o grupo, o
passeio tem o propósito de conhecer e prestigiar Palmeira, fazendo
com que os motociclistas tenham
a oportunidade de levar boas lembranças do passeio, que repliquem
e divulguem a boa experiência que
tiveram na cidade. “Palmeira está
no nosso interesse pela excelente
cidade que é, pela organização
da cidade – certamente fruto da
magnífica administração municipal
atual, pelo que representa para o
Estado do Paraná e para o Brasil”,
relatou a nota divulgada pelo HOG
The One Curitiba Chapter.

ANO LETIVO 2019

Declaração de
vacinação será
obrigatória
Da Assessoria
Tibagi - Os pais ou responsáveis terão uma novidade para
matricular seus filhos para o próximo ano letivo. A declaração de
vacinação, emitida nas Unidades
de Saúde (UBS), será obrigatória no ato da matrícula em toda a
rede pública e privada. A falta do
documento não impossibilitará a
matrícula, mas os pais ou responsáveis terão 30 dias para regularizar a situação. Se caso não houver
não regularização da ficha vacinal
a escola comunicará o Conselho
Tutelar. A regra é válida para
estudantes menores de 18 anos e
entrou em vigor após a aprovação
da Lei Estadual 19,534/18, que
trata do tema.
Para conseguir a declaração é
preciso comparecer até posto de
saúde em que a criança costuma
ser imunizada munido da carteirinha de vacinação. Se todas as
vacinas estiverem em dia, a declaração será emitida na hora. Se
estiver faltando alguma vacina, o
documento sairá indicando qual
vacina a criança precisa atualizar.

Chamada
escolar covoca
pais de crianças
Na rota do Harley Owners Group (HOG)
The One Curitiba Chapter está Palmeira

Encontro
Centenas de veículos e motocicletas participarão do 1º Encontro de Carros Clássicos e Antigos
de Palmeira, que acontece durante
o sábado, na Praça Marechal Floriano Peixoto. O evento terá início às 12 horas, com a abertura
da praça de alimentação da Feira
da Lua – Rock n’ Roll e credenciamento dos participantes do
Encontro.
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.

Carambeí - A Secretaria
de Educação de Carambeí está
convocando pais ou responsáveis
legais de crianças nascidas em
2013, 2014 e 2014 para a Chamada Escolar 2019. Todas as
crianças que não estão frequentando escola ou CMEI, e que
não estão cadastradas na lista
de espera, devem comparecer
à Secretaria Municipal de Educação até o dia 01 de novembro
para encaminhamento às instituições de ensino.
Segundo a coordenadora
pedagógica de educação infantil,
Claudete Aparecida de Oliveira,
muitas crianças do município
ainda não estão matriculadas,
principalmente na faixa etária de
3, 4 e 5 anos, e é necessário que
estas vagas sejam ofertadas.
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SEGUNDO TURNO DAS ELEIÇÕES
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Divulgação / Fernanda Araújo

Até hoje urnas
são entregues nos
locais de votação
Castro conta
com 179
seções
eleitorais
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Neste domingo (28) acontecerão em todo país as votações
do segundo turno das eleições
gerais 2018. No Paraná esta
segunda fase do processo eleitoral ocorrerá somente para a
escolha do presidente da República, visto que governador e
vice-governador já foram definidos com os votos do primeiro
turno, e que para os demais
cargos não há segundo pleito.
Para que tudo ocorra com normalidade durante as votações,
as semanas que antecedem as
eleições são bastante movimentadas nos Cartórios Eleitorais
de cada cidade e, em Castro
não é diferente. A preparação para os trabalhos deste
domingo foi iniciada logo após
o anúncio oficial do segundo
turno.

85,07% dos eleitores
foram as urnas no
primeiro turno
Entre as diversas atividades
da equipe de profissionais do
Eleitoral está a distribuição das
urnas, algumas viajam quase
90 quilômetros para chegarem
a seu destino, possibilitando
o exercício do voto aos eleitores que moram mais distantes
da sede do município. Até na
tarde da sexta-feira (26) todas
as urnas que serão usadas no
pleito já estavarão nos devidos
locais de votação. As primeiras
a serem entregues foram enviadas para o interior do município, já na quinta-feira (25), e
na sexta-feira foram concluídas
as entregas no interior e também entregues as demais, nas
seções do perímetro urbano da
cidade. Ao todo, Castro conta
com 179 seções eleitorais e
51.374 eleitores aptos a votar.
No primeiro turno, realizado
em 7 de outubro, 85,07% do

eleitorado castrense votou.
Para esta etapa valem as
mesmas regras do primeiro
turno, ou seja, permanece a
obrigatoriedade de o eleitor
portar documento oficial com
foto no momento de efetuar seu
voto, e o horário de votação é
das 8 às 17 horas. O que muda
é o número de candidatos para
o qual cada eleitor deverá votar.
Desta vez como a escolha é
apenas para presidente (no
Paraná), a ocorrência e o tempo
de permanência nas filas que
tanto incomodaram os eleitores
no primeiro turno, deve diminuir. É o que expõe a chefe do
cartório em Castro, Fernanda
de Araújo. “Além de ser apenas um candidato a ser votado
agora, também os mesários já
estão mais preparados para
fazer o reconhecimento biométrico dos eleitores, pois já têm a
experiência do primeiro turno,
e certamente terão mais prática
no atendimento”, destaca.
A chefe do cartório também
lembra que quem não votou
no dia 7 de outubro poderá
votar normalmente no segundo
turno, se não estiver com o
título de eleitor cancelado por
outros motivos, e nem possuir outras pendências junto
à Justiça Eleitoral. E, quem
não compareceu no primeiro
turno ou deixar de votar neste
domingo terá 60 dias para justiçar a ausência no cartório.
Se perder esse prazo o eleitor
terá que pagar multa de R$
3,51 para a devida regularização, e pode ficar impedido,
por exemplo, de prestar con-

curso público, inscrever-se em
faculdade pública ou emitir
documentos, como o passaporte.
Urnas
Durante o primeiro turno,
eleitores do Paraná e também
de outros estados apontaram
possíveis irregularidades ou
mau funcionamento em algumas urnas eletrônicas. De
acordo com conteúdo disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE - http://
www.tse.jus.br/imprensa/
noticias-tse/2018/Outubro/
eleicoes-2018-auditoriasconfirmam-seguranca-das-urnas-eletronicas-em-sp-e-mg),
depois de o dia 7 de outubro
foram realizadas auditorias
e investigações para apurar
as possíveis ocorrências. E,
segundo o mesmo site, os
procedimentos
realizados
“confirmaram a integridade e
a autenticidade dos sistemas
instalados nos equipamentos”,
e, “os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) do Paraná, do
Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina reafirmarem, em auditorias, a confiabilidade das
urnas eletrônicas”.
Em Castro não houve
nenhum registro formal de problemas nas urnas. E, segundo
Fernanda de Araújo, anotações
relacionadas aos equipamentos,
feitas pelos mesários nas atas
de cada seção, foram analisadas individualmente, não resultando, porém, na comprovação
de fatos anormais ou irregularidades.
Divulgação / Fernanda Araújo

Trabalho foi intenso em toda quinta e sexta-feira

Urnas foram enviadas para o interior do município entre quinta e sexta-feira

KICKBOXING EM CANCUN

Rodrigo Passos vence americano
Na tarde de quinta-feira
(25), o lutador castrense de
Kickboxing Rodrigo Passos
conquistou o ouro no 10º
Campeonato Pan-Americano
de Kickboxing, em Cancun, no
México. Ele enfrentou o americano Karl Orosco, na categoria K1 Rules, até 63.500.
A competição, que vai até no
final de semana, conta com
680 atletas, de todas os países
das Américas.
Passos, de 27 anos, participa de competições da
Confederação
Brasileira
de Kickboxing há três anos
e lutou fora do Brasil pela
segunda vez. Em 2016 ele já
participou do Pan-Americano,
também em Cancun. Na época
lutou com dois argentinos e
trouxe para casa seu primeiro
título de campeão conquistado
em terras estrangeiras.

Este é o segundo título internacional do Castrense

INDEPENDENTE DO BANCO QUE OS EMITIU

Boletos vencidos podem ser pagos
Divulgação

L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M
Desde o último sábado
(13), boletos vencidos com
valor igual ou superior a R$
100 podem ser pagos em qualquer agência bancária e casas
lotéricas, independente do
banco que os emitiu. A medida
já valia para boletos no valor
de R$ 400 ou mais desde o
mês de agosto deste ano.
A novidade tornou-se possível porque a Federação Brasileira dos Bancos (Febraban)
implantou um novo sistema de
cobranças, que permite por
exemplo, que a multa, gerada
pelo atraso do pagamento, seja
calculada automaticamente, no
momento do pagamento. Mas,
para que o novo sistema funcione com êxito é necessário
que os bancos, ao emitirem
novos boletos, registrem cor-

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
9 9963-4356
(18) 9 9824-7040

Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

(42)

Facebook.com/TopGan Topograﬁa

Valores iguais, ou superiores a R$ 100, já podem ser recebidos depois

retamente dados como nome
e CPF ou CNPJ do credor e
devedor, data de vencimento
do boleto e valores de juros e
multa, na nova plataforma da
Febraban. A partir do acesso
a essas informações, o banco,
mesmo não sendo o emissor
do boleto, poderá recebe-lo.
Além disso, o pagamento pode
ser efetuado nos caixas tradicionais, nos terminais de auto-

atendimento e através dos sites
e aplicativos de bancos.
Outra novidade é que a
partir do dia 27 deste mês
(outubro) os bancos passam
a receber boletos vencidos de
qualquer valor, independente
de quem seja o emissor. E,
depois de 10 de novembro a
medida passa a valer também
para boletos de cartão de crédito.

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

SEXTA-FEIRA, 26 A 29 DE OUTUBRO DE 2018
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.

CRUZADAS

24/10/2018

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.

3232-5148

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.
ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto,368
24/10/2018
(Próximo ao Quartel). Telefone:
(42) 99929-7916.

DIARISTA / CUIDADORA
DE IDOSOS
Procuro serviços em empresas e
residências. Tenho experiência e
boas referências. (42) 9 9806-1854
(Cintia).

PDF.js viewer

ALUGO CASA FUNDOS
DOIS QUARTOS EM PG
Alugo no centro de Ponta Grossa, uma
quadra do antigo supermercado Big,
duas do Paraguaizinho e Palladium,
casa de fundos contendo 1 quarto,
sala, cozinha e banheiro. Valor de R$
550, (já incluso água) mais luz. Sem
garagem. Tratar no (42) 9 9972-0758.

PDF.js viewer

RESUMO DE NOVELAS

MOTOS USADAS
CG 160 START
CG 150 Titan EX
CG 125 CARGO KS
CG 125 FAN KS
YAMAHA YBR 125K
YAMAHA FAZER YS 250
XRE 300

2016/2017
2011/2011
2013/2014
2015/2015
2008/2008
2007/2007
2015/2015

VERMELHA
PRETA
BRANCA
PRETA
PRATA
VERMELHA
BRANCA

http://doczz.com.br/doc/273868/palavras-cruzadas-diretas

http://doczz.com.br/doc/273868/palavras-cruzadas-diretas

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

1/1

R$ 7.990,00
R$ 6.450,00
R$ 5.050,00
R$ 5.790,00
R$ 3.590,00
R$ 5.890,00
R$ 12.990,00

1/1

Áries: Se está precisando de
grana extra, vale a pena redobrar o
esforço logo cedo. A comunicação
será seu maior trunfo para lidar.

Libra: Seu sexto sentido está
em alta e descobrir novas maneiras
de ganhar dinheiro. Viagem ou passeio conta com boas energias.

Touro: Preste atenção a qualquer oportunidade de ganhar grana.
Astral favorável para cuidar da
saúde. Pode se desentender com
alguém querido.

Escorpião: Se seguir seu instintos, tudo para se sair bem. Se divertir
ao lado das pessoas próximas. Paixão
ajudará a apimentar a intimidade entre
você e a pessoa amada.

Gêmeos: Podem surgir desafios no trabalho. Mas com muita
dedicação você dará conta do recado.
Interesse por assuntos místicos deve
crescer. Seu jeito descontraído deve
atrair as atenções na paquera.

Sagitário: Confie em seu sexto
sentido para definir algumas coisas
na carreira e descobrir quem merece
confiança. Na paquera, só vai se
aproximar de alguém que esteja em
busca de algo sério.

Câncer: Você terá dose extra de
sorte nesta sexta e pode se dar bem
em jogo ou aposta. Agir em grupo
pode ser a melhor maneira de ter
sucesso no trabalho.

Capricórnio: Poderá contar
com a sorte logo cedo, inclusive
em aposta ou sorteio. As estrelas
indicam que vai alimentar grandes
sonhos agora.

Leão: Astral favorável para
correr atrás de uma boa oportunidade na profissão. Os amigos podem
dar uma ajuda na paquera, se estiver
só. Você e o par vão descobrir muitas coisas em comum.

Aquário: Um parente mais
velho pode ajudar no que precisar
desde que deixem as diferenças de
lado. Você poderá contar com a sorte
até mesmo no trabalho. Carinho com
quem ama.

Virgem: Seu jeito descontraído
vai atrair as pessoas, inclusive no
trabalho. Bom dia para fazer planos,
especialmente os que envolvem a
carreira.

Peixes: Esbanjando bom
humor, não terá dificuldade para se
entender com as pessoas, inclusive
no trabalho. As estrelas favorecem
as viagens.

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (26/10)
Gabriela tenta falar com
Rafael sobre Álvaro. Flora pensa
em um evento para animar
Amanda. Rafael conversa com
credores da ONG. Lia encontra Garoto no Le Kebek. Flora
e Úrsula procuram Verena, que
tem um mau pressentimento.
Flora e Úrsula contam para
Amanda e Verena sobre a batalha
de arte. Marcelo convida Leonor
para sair. Gabriela se emociona
com Álvaro. Álvaro decide ler as
poesias de Úrsula para Gabriela.
Jade aprova o salão de beleza a
que Michael a leva. Márcio não
deixa Pérola estudar para o
seu teste. Érico leva Jade a um
boteco. Tânia flagra Gabriela
com Álvaro em sua casa.
O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (26/10)
Emílio ameaça Marocas.
Gabiru entrega a Carmen um
convite de Dom Sabino para
um chá. Dom Sabino revela a
Gabiru que ama Carmen. Emílio
pressiona Marocas a participar
da entrevista para Pedro Parente
sobre o noivado do casal. Cesária descobre que a comida de
Damásia no restaurante foi sabotada. Menelau se surpreende
com o beijo de Vanda. Samuca
assiste à entrevista sobre o casamento de Marocas e Emílio.
Elmo e Samuca se abraçam.
Agustina pede o divórcio a Dom
Sabino. Coronela desconfia de
que Waleska esteja grávida de
Samuca.

Felipe com Priscila e confronta
Margot. Américo declara seu
amor por Ana, e Gentil sente
ciúmes. Solange e Carmo implicam uma com a outra. Cris e
Alain se emocionam com o início
das gravações do filme. Priscila
conserta foto de Felipe e Margot
se compadece. Lenita conta a
Isabel sobre a briga de Ana, Flávio e Américo na pensão. Priscila acredita ter visto um vulto
na cozinha. Mariane chega a
Rosa Branca, e a cidade fica em
alvoroço. Flor diz a Gerson que
Priscila a confundiu com um fantasma. Gerson esconde de Dalva
a presença de Flor. Alain se surpreende com um desenho que
Cris faz de Danilo. Isabel acredita que Alain ainda a ama, e fala
para Lenita que usará Mariane
para afastar Cris. Josi comenta
com Mariane que percebeu o
interesse de Isabel por Alain.

SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (26/10)
Laureta cede à chantagem
de Du Love. Rosa confirma a
Beto que Remy está vivo. Ícaro
pede Rosa em namoro. Manu
chega à casa de Severo e é rendida por um bandido, depois de
chamar a polícia. Beto discute
com Gorete. Naná passa mal,
e Nestor e Dodô cuidam dela.
Rosa mente para Laureta. Du
Love obriga Laureta a contar
para todos sua nova posição na
casa. Manuela tenta enganar os
bandidos. Laureta descobre que
Remy e Karola estão juntos. Beto
reclama por Valentim defender
Karola. Laureta faz um acordo
com Remy e Karola. Rochelle
ESPELHO DA VIDA
se esforça para pegar uma das
Sexta-Feira (26/10)
armas dos ladrões. Laureta leva
Isabel encontra a foto de Remy para a casa de sua mãe.

MANOEL NO BRASIL
Manoel quando saiu do avião
se deparou com seu amigo Juca
que o pediu:
-oi Manoel como estais soube
que vc veio do Brasil
-Sim vim de la
-e do que tu mais gostasse no
brasil
-a das praias os hotels e a
mulherada
-e o que tu não gostaste
-a das escadas rolantes,acredita
que certa vez estava em uma e a
energia acabou fiquei 2 horas la
parado
-Mas como tu es burro Manoel
porque não sentaste
O CARRETEIRO
O gaúcho vinha com sua carreta
todo faceiro pela estrada,quando
derepente ele avistou um rapaz
pedindo carona.
- Mas bah gúri tu ta indo pra
onde tchê
-Estou indo pra Pelotas
-Então suba ai gúri bom

Então o gaúcho foi dirigindo
sua carreta quando avistou um
restaurante e pensou "esse cara
deve estar com fome" e perguntou
todo empolgado
-O amigo não se agrada de
comer um carreteiro
o rapaz olhou no olho do gaúcho e disse
-Não muito obrigado amigo e
acabei de comer um motoqueiro
ali atrás.
LOIRA E O VENTRÍLOCO
Um ventríloco vai fazer um
show, e os primeiros 30 minutos
só de piada de loira, nisso uma
loira na primeira fila se revolta:
"Meu, você só sabe fazer piada
de loira, o que você tem contra a
gente?"
"Desculpa se a senhora ficou
ofendida eu paro de fazer piada
desse tipo." Disse o ventríloco.
A loira responde: "Meu
senhor, não se meta, minha conversa é com o boneco que está no
seu colo"
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Véículos passaram por perícia técnica
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Divulgação

Suspeitos estão na carceragem da 43ª DRP

Objetos apreendidos com os suspeitos da autoria do crime

HOMEM FOI MORTO A MACHADADAS E TINHA CORDA ENROLADA NO PESCOÇO

Presos suspeitos de matarem idoso
Divulgação

Morte de
idoso chocou
a comunidade
de Carambeí
Da Redação
Estão trancafiados na carceragem da 43ª DRP, em Castro, os
três suspeitos de participarem da
morte de Vitório Pires da Rosa,
68 anos, na localidade de Limpo
Grande, município de Carambeí.
As prisões aconteceram no
Bairro Boqueirão, após intenso
trabalho conjunto entre Polícia
Militar e Civil de Carambeí e serviço de inteligência (P2) de Castro.
Segundo as autoridades policiais,
eles tem envolvimento com tráfico
de drogas, dentre outros crimes.
Morte
A reportagem do Página
Um apurou que Vitório foi morto
de forma violenta, com sinais de
enforcamento e ferimentos causa-

Corpo de idoso foi encaminhado ao IML com a ajuda de vizinhos
dos por objeto cortante, provavelmente um machado. Ele morava
sozinho, só recebia conhecidos, o
que leva crer que o seu assassinato
ocorreu por ter reconhecido os
assaltantes.

Da Redação
Motorista de um automóvel
Gol acabou se chocando com
um poste na estrada velha do
Boqueirão. A ocorrência se deu
às 12h08 dessa terça-feira (23),
e segundo a polícia militar, a condutora do automóvel ficou ferida,
sendo encaminhada a casa hospitalar. A causa do acidente não
foi divulgada pela autoridade
policial.

EM CASTRO

Homem é preso
por porte ilegal
de arma
Um veículo Dodge Ram, cor
prata, com um ocupante em atitude suspeita, tentou evadir-se
de abordagem da polícia militar, mas acabou sendo parado.
O caso foi registrado no Bairro
Von Bock, mais precisamente
na Rua Major Otávio Novaes,
perto das 14h30 de terça-feira
(23).
O condutor, um homem de
37 anos, disse à equipe policial
que transportava uma arma de
fogo no banco do passageiro,
visto que é membro de clube de
tiro e possui registro e documentação para trasporte da
arma de fogo.
Foi localizada a arma
de fogo, porém o trajeto do
abordado não condizia com
o autorizado para transporte
da arma de fogo, que se restringe ao deslocamento do local
de guarda do armamento ao
local de competição e/ou treinamento de tiro desportivo.
Diante ao fato, a pistola 380,
marca taurus, municiada com
20 cartuchos calibre 380, foi
apreendida e encaminhada,
juntamente com o abordado, a
delegacia da polícia civil para
as providências necessárias.

fusca, e dentro dele.
Prisão
A ação que culminou com a
prisão dos três suspeitos se deu
ainda na terça-feira, quando Polí-

EM JAGUARIAÍVA

CARAMBEÍ

Gol colide
com poste na
estrada velha

A primeira linha de investigação aponta para latrocínio - roubo
seguido de morte -, devido as
duas motos terem sido levadas, a
casa estar toda revirada, e vários
objetos separados ao lado de um

Polícia está a caça de John Lenon
Divulgação

Da Redação
Jaguariaíva - As polícias militar e Civil ainda estão à captura
do único detento que conseguiu
fugir nessa segunda-feira (21), do
sistema prisional de Jaguariaíva.
Segundo um agente do Departamento Penitenciário do Estado
do Paraná (Depen), por volta das
16 horas o preso identificado pelo
nome de John Lenon, escalou o
muro e fugiu pelo solário, quando
tomava banho de sol. Uma das
grades do teto estava cerrada.
Imagens de vídeo mostram o
momento da fuga, e que o preso
ainda buscou o melhor lugar para
pular os sete metros do telhado da
cadeia. Um segundo detento teria
ficado entalado na grade do teto, e
só por esse motivo não conseguiu
escapar. Segundo um agente, a
ação rápida de um guarda fez com
que os demais recuassem.
Fuga anterior
A fuga anterior registrada

Preso fugiu pelo solário
em Jaguariaíva foi em 2 de abril
desse mesmo ano, também na
tarde de uma segunda-feira,
quando quatro detentos conseguiram escapar, sendo que um
foi recapturado logo em seguida
pela Polícia Militar. Na ocasião,
equipes das polícias Civil e Militar saíram às ruas em busca dos
foragidos e um rapaz de 23 anos
foi encontrado pouco tempo

depois. Ele retornou para a
cadeia pública e ficou sob os cuidados do Depen, para as devidas
providências.
Capacidade
Segundo o mesmo agente do
Depen que concedeu entrevista
ao Página Um, a cadeia de Jaguariaíva tem capacidade para 100
presos, e hoje abriga 153.

atropelamento aconteceu no
quilômetro 178, levando a óbito
um andarilho que não foi identificado. A vítima atropelada por um
Mitsubishi L200, estaria sobre a
faixa adicional da pista quando
foi atingida violentamente pela
caminhonete.
Mesmo saindo ileso do aci-

dente, o condutor do veículo
precisou ser encaminhado ao
hospital de Palmeira, depois de
passar mal.
O corpo do andarilho que
não teve o nome identificado, foi
recolhido e levado ao Instituto
Médico Legal (IML) de Ponta
Grossa.

TENTATIVA DE ATROPELAR EX-ESPOSA

Descumpre lei e acaba preso
Da Assessoria
Piraí do Sul - Policiais militares de Piraí do Sul prenderam
um homem em flagrante no início
da tarde de segunda-feira (22),
por descumprir os termos de
medida protetiva concedida pela
justiça para a sua ex-mulher.

Sobrinho relata
Segundo um sobrinho da
vítima, que gravou audio em
grupo de whatsapp, Vitório
morava sozinho e teria sido morto
no domingo, com o corpo sendo
encontrado somente na terçafeira (23). E que só não levaram
o fusca e o corcel do tio, porque
os veículos patinaram na grama.
Familiares
Ainda na terça-feira (23),
familiares confirmaram à polícia
o roubo das motocicletas Yamaha
YBR, cor roxa, placa AKU8508, e uma Honda XL 125, cor
branca, placa AAG-5834, como
também uma espingarda de dois
canos e outra de chumbinhos.
Posteriormente foi verificado
que a motocicleta Yamaha havia
sido recolhida ao pátio da polícia
militar, por abandono, ainda no
domingo (21), no município de
Ponta Grossa.

SÓ EM 2018

PG registra 13ª ações
de vândalos em UBS

Objetos revirados

Andarilho morre atropelado
Palmeira - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu
na noite de terça-feira (23),
acidente com vítima fatal na BR
277, no município de Palmeira,
próximo a Colônia Maciel.
De acordo com a PRF, o

minhados à Delegacia de Polícia
Civil de Ponta grossa, conforme
relatou a policial Jaqueline Eleuterio.

Divulgação

NA BR-277 EM PALMEIRA

Da Assessoria

cia Militar de Carambeí, serviço
de inteligência (P2) de Castro e
Polícia Civil de Carambei, foram
até a residência indicada como
sendo a dos possíveis autores da
morte de Vitório, e se depararam
com dois deles deixando a casa.
Após o Sd Peterson, do destacamento da PM de Carambeí receber denúncia anônima
pelo190, referente ao crime de
latrocínio atendido pela manhã,
o denunciante relatou que no
bairro de nome Iraque, em uma
casa à beira de uma mata, teria
sido trocado uma motocicleta e a
espingarda deste roubo por certa
quantia de drogas com a pessoa
de vulgo Kiel. Com estas informações, foi deslocado para o local
e logrado êxito na abordagem
de Cleverson Santos do Carmo
(Kiel) e seu irmão Alison, e José
Fernando Batista Bueno. Sendo
localizado, ainda, a espingarda
fruto do produto do roubo, uma
bolsa com insumos para recarga,
uma bucha de maconha, R$ 360
e dois aparelhos de celular. A
motocicleta não foi localizada.
Todos os envolvidos foram enca-

Pela decisão judicial, prevista
pela Lei Maria da Penha, o detido
teria de manter determinada distância da ex-companheira.
No momento da prisão, o
homem foi surpreendido pela
equipe policial no interior da
casa da ex-mulher. Antes de ser
detido, ele ainda tentou fugir

pelos fundos da residência, localizada na Rua Luiz Izidoro, no
Jardim Itiberê.
No depoimento prestado para
a Polícia Civil, ainda na segundafeira, a vítima relatou que o exmarido teria jogado o carro em
sua direção, quando estava na
garagem.

Ponta Grossa – Desta vez
a ação aconteceu na Unidade
Básica de Saúde (UBS) Antônio Saliba, no Parque Sabiá. Os
funcionários, ao chegarem no
local de trabalho, se depararam
com um cenário de vandalismo,
desde as portas amassadas e
vidros quebrados, até armários
arrancados, documentos rasgados e computadores pichados.
Esta foi a 13ª ocorrência registrada pela Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) em 2018.
A unidade atende hoje
cerca de 6 mil pacientes através das Equipes de Saúde da
Família (ESF). “Infelizmente
depois do ocorrido teremos que manter ela fechada
durante todo o dia. Vamos
reagendar as consultas e passar o dia colocando em ordem
toda a bagunça que os vân-

dalos deixaram”, destaca a
enfermeira da Atenção Primária, Michele Rodrigues.
A SMS tem investido
cerca de R$ 300 mil por ano
para consertar e repor materiais roubados e danificados
por vândalos, valor que poderia ser usado para outros fins.
“O governo além de consertar
os estragos, tem investido em
segurança através de barreiras
físicas. Todas as UBS novas e
as que foram reformadas contam com murros altos, grades
em portas e janelas”, comenta
a secretária municipal da
SMS, Angela Pompeu.
A administração conta que
para 2019 pretende realizar
estudos para implantação de
mais reforços, desta vez de
maneira terceirizada, através
de monitoramento.

NO TRONCO

Menor ladrão mente sua
identidade para se safar
Em resposta a uma ligação
anônima, policiais militares abordaram um suspeito nessa quartafeira (24), na região do Tronco,
município de Castro. Ao perguntarem seu nome, o menor teria mentido sua identidade, na intenção de
confundir os policiais. Revistado,
no bolso de suas vestes foi localizada uma chave de motocicleta e
dois cheques de alto valor.
Posteriormente, na 43ª DRP,

compareceu um cidadão relatando
que no dia anterior o mesmo suspeito teria levado o seu Honda
Civic, várias folhas de cheque e
roupas. O veículo foi abandonado
durante a noite próximo a praça
de pedágio. O menor assumiu o
delito, e disse que venderia o carro
em outra cidade. Diante dos fatos
foi apreendido e entregue com os
objetos recuperados na delegacia
local.
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O desfile
beneficente para
APAE, com direito a
coquetel e muitos
parabéns, foi um
sucesso! Toda a
renda destinada
a entidade teve a
assinatura do casal
Marileia e Celestino
Nava, que não
medem esforços
para ajudar as
entidades
castrenses

Não existe gratidão maior do que receber um
“obrigado” sincero de alguém. Fazer o bem é
extremamente positivo para a alma e o coração.
A bondade contagia o ambiente, as pessoas e seus
atos. Tratar seu semelhante com respeito, alegria.
Emane bons sentimentos para quem está ao seu
redor, seja quem for. Assim Kellen Ziem comemorou
nova idade com um belíssimo jantar com renda
revertida em prol a Rede Feminina de Combate ao
Câncer. Parabéns pela nova idade e pelo majestoso
gesto. Na foto Kellen Ziem e Renata Urla. Sucesso!

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Na passarela
de um desfile
de modas, o
garotão
José Joaquim
Matos da Silva
esbanjando
estilo

Parabéns a pequena Lavínia, que completa um aninho
de vida, e celebra um ano de felicidade ao lado da mamãe
Jessica dos Santos e do papai Arion Moreira dos Santos
Divulgação

Divulgação / Edson Luiz
Divulgação

Julia

Nesta data
especial
Adriana
Hennipman ,
neste dia que é
só seu, que a
dádiva que
é a vida seja
celebrada em
plenitude. A você
as maiores e melhores felicitações
de aniversário!

Felicitações
circulando para a
bela Julia Rabbers
que comemorou
nova idade no
sábado (20).

Na terça-feira (23), o Posto Cotorno, matriz Ponta Grossa, fez um
dia de conscientização pelo Outubro Rosa. Na foto a equipe
dividindo as intenções com proprietário da rede, Hélio Sacchi

Divulgação / Sandro A. Carrilho

O Lions Clube Pitangui comemorou no último dia 19,
a passagem de seus 40 anos de atividades, na cidade
de Ponta grossa. Na ocasião o associado Carlos
Henrique Franke, recebeu a comenda de “Companheiro
Emérito”. Na foto o homenageado e sua esposa Edite
e o casal presidente Sueli e Renato Castro Vieira

A turma do P1, comemorando com a jornalista Luana
Dias o seu níver na quinta-feira (25). Na foto Sandro A.
Carrilho, Willian Machado, José Almeida (Zezinho),
Isadora Fontoura, Leandro Peconich e a aniversariante
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Eunice Apª Machado Dias
Gabriel Machado Dias
Eros Maranezzi Fadel
Monique M. Gusmão
Vanessa D. Valenga
Ana Karina Hey
Karen Olescove Zanon
Marcelo Amato
Tânia M. Fonseca
Regina Fadel
Virginia Aragão
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Adriany B. Martins

Jussara Canha
Carmem Menarim
Ricardo Fonseca
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Simone de Mello Larocca
Isabel C. Pereira Gomes
Gleide S. de Oliveira
Joane C. Furtado
Luiz Carlos Portes
Marilei Vaz de Oliveira
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Edson Soares

