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GAROTO DE 8 ANOS MORRE COM TIRO ACIDENTAL DISPARADO POR PADRINHO

QUEIMA DE ARQUIVO?

Militar é executado
O tenente-coronel aposentado da Polícia Militar
(PM), Valdir Copetti Neves,
foi encontrado morto na tarde
desta segunda-feira (29), na
estrada de acesso ao Botuquara, em Ponta Grossa. Ele
levou pelo menos seis tiros de
calibre 12, mais 8 de .40,
todos na cabeça. Copetti foi
encontrado por moradores da
região, dentro do seu veículo,
uma BMW, quando seguia de
sua propriedade na área rural
à cidade. A Criminalística e
o IML foram acionados para
cuidar do caso.
página 7

MPPR denuncia
nove pessoas por
desvio de safra

Divulgação

sede do Colégio Agrícola

Tenente-coronel levou seis tiros de 12, e oito de .40

além das cantatas

Divulgação

colégio agrícola

Divulgação

encontradas cápsulas de 12, deflagradas

'Natal Sonho
de Luz' terá
cinco desfiles
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Divulgação

JUSTA HOMENAGEM

Em Arapoti, o Ministério
Público do Paraná, por meio
da Promotoria de Justiça da
comarca, propôs duas denúncias criminais em face de nove
pessoas por envolvimento em
desvio de parte da produção
do colégio agrícola do município. As ações são resultado da
Operação Usurpador, deflagrada em abril deste ano pelo
MPPR. Foi constatada pela
Promotoria de Justiça o desvio
de lavouras de soja, milho e
toras de eucalipto, bem como
ilegalidades em licitações para
a compra de insumos agrícolas.
Estima-se que foram desviados
quase R$ 195 mil da instituição
página 4
de ensino.

palmeira

Clássicos e antigos
deram tom a festa

Caju, Rosina e Ávila são
'cidadãos honorários'
Divulgação

Divulgação

Jipeiros fizeram o trabalho de forma volutária

muita cor e trajes

relíquias sobre quatro rodas

TÚMULOS

Prazo para
limpeza vai
até quarta
O prazo para serviços de
pintura, reforma e limpeza
pesada nos túmulos dos cemitérios Frei Mathias e Nossa Senhora do Rosário, para o dia de
Finados (2/11), terminou no
domingo (28), por outro lado,
até quarta-feira (31) será permitida a limpeza dos túmulos
apenas com a utilização de pano
página 5
e balde.

sob sol E chuva

HOMENAGEADOS Compradre Caju, Rosinha Cardoso e Sergio Ávila

Na noite de quinta-feira
(25), os castrenses Alfredo
de Jesus Pinheiro, Rosina
Pereira Jorge Cardoso e
Sérgio Ávila, foram homenageados na Câmara Municipal
de Castro, com o título de

Cidadão Honorário. Além
dos homenageados, a sessão
solene também contou com a
presença de seus familiares e
amigos. Conheça um pouco
da história de vida de cada
página 5
homenageado.

loa 2019

17.769 professores

Piraí
apresenta
a 'LOA'

Professores
receberão
progressão
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Divulgação

Jipeiros de Castro tiveram
missão de levar as urnas

Tão importante quanto os
mesários, que ficam à disposição da Justiça Eleitoral durante
os dias de votação, é o trabalho
realizado no município pelos
membros do Jeep Clube de
Castro. São eles os responsáveis por fazer com que as
urnas eletrônicas cheguem as
sessões eleitorais do interior
do município. Helcio Luiz Ferro
que é um dos sócios do clube
e voluntário na entrega das
urnas, explica que a atividade
começou porque o Jeep Clube
foi instituído como sendo de
página 5
utilidade pública.

Palmeira realizou no sábado
(27) o 1º Encontro de Carros
Clássicos e Antigos, juntamente com a Feira da Lua – Rock
n’ Roll. Os eventos reuniram
milhares de pessoas na Praça
Marechal Floriano Peixoto e na
rua XV de Novembro durante a
página 4
tarde a noite.

ARAPOTI

pela superliga

Legislativo cassa
vereador Giovani

Caramuru perde
na sua estreia

O EMS Taubaté Funvic levou
a melhor no confronto de estreia
pela Superliga Cimed frente
ao Caramuru. O time paulista
reafirmou o favoritismo e venceu
por 3 sets a 0, depois de quase
90 minutos de disputa. Em entrevista, o técnico do Tigre, Fábio
Sampaio, destacou a reação e o
melhor desempenho do grupo no
página 4
terceiro set.

R$ 1,3 investidos

Sandro Alex destaca entrega de centro cirúrgico
O Centro Cirúrgico do Hospital da Criança de Ponta Grossa foi inaugurado na sexta-feira (26), com
investimentos que ultrapassam R$ 1,3 milhão. Viabilizados em três frentes, parte dos recursos vieram
de emenda parlamentar do deputado federal Sandro Alex (PSD), no valor de R$ 650 mil.
página 3

Divulgação

A programação do Natal
Sonho de Luz, organizado
pela Prefeitura de Tibagi, traz
algumas novidades neste ano.
De acordo com a gerente da
Secretaria Municipal de Turismo e membro da comissão de
eventos, Kellin Ramos, além
das tradicionais cantatas nas
janelas do Palácio do Diamante e das Praças decoradas,
serão realizados cinco desfiles
(Paradas Natalinas) na sede e
nos distritos e apresentações
de peças teatrais e culturais.
página 4
		

vereador Giovanni A. Carneiro

A Câmara de Arapoti votou
pela cassação do vereador Giovanni Aparecido Carneiro (PP),
na quinta-feira (25), em sessão
de julgamento que durou mais
de cinco horas. Ele foi cassado
página 3
por 8 votos a 0.
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EDITORIAL

10 MIL COMISSIONADOS
O que era previsívil, confirmou-se. A partir de 1º de janeiro de 2019, o Brasil passa a ter Jair
Messias Bolsonaro como presidente, o 38º da história do Brasil. Com 10% a mais que o seu
adversário nas urnas, ele desbancou no segundo turno o PT, que ainda não começou a contabilizar
o tamanho do prejuízo dessa derrota. Só de cargos comissionados livres, são mais de 10 mil que
deixarão de usar o vermelho. Bolsonaro já mostrou-se que não é fácil de ser seduzido, e mesmo
tendo que compor uma bancada forte para governar, se seguir a linha de cortes, como adiantou
com a redução dos ministérios, tem muito posto que vai deixar de existir. Tomara!

O Governo Bolsonaro
Este texto sai um pouco antes do
resultado do pleito deste domingo,
estando, portanto, sujeito às intempéries do clima eleitoral, à gangorra
das pesquisas de intenção de voto e
aos ventos contrários que o Senhor
Imponderável das Neves costuma
soprar quando nos visita. As repetidas
sinalizações das pesquisas mostram
não haver tempo para o estreitamento
da margem de intenção de voto que o
separa do petista Fernando Haddad.
Sob essas ressalvas, faremos
apontamentos, tendo como norte a
vitória do capitão reformado do Exército, Jair Bolsonaro. Mas, com pequenas alterações, poderiam ser dirigidas
também ao candidato petista.
A primeira observação vai na
direção da mudança de patamar. O
ganhador há de entender que será
governante de todos os brasileiros,
condição que exige altruísmo, compromisso cívico de tentar juntar os
cacos quebrados que a campanha proporcionou e que também teve como
ferramenta uma linguagem desabrida
e radical, usada para fustigar adversários e defender um legado de terror,
tortura e medo. Não dê trela ao lema
“Nós e Eles”;
Se o país não resgatar a chama
do pacifismo, com um chamamento
geral ao bom senso, e continuar sob

* Gaudêncio Torquato

a expressão de expurgo de contrários
– como o capitão promete em relação
a líderes adversários -, a paisagem
poderá ganhar a cor de sangue de
confrontos nas ruas entre alas perdedoras e vitoriosas.
Tempos de combate às tradicionais mazelas de nossa cultura política
– mandonismo, caciquismo, nepotismo, grupismo, enfim, fisiologismo
– não combinam com práticas populistas. Conter custos, racionalizar a
máquina administrativa com cortes
de contingentes alocados em cargos
comissionados, atenuar a burocracia,
reduzir o número de ministérios, são
medidas que exigem coragem para
seguir rígidos padrões na economia,
na esteira daquilo que prometia Tancredo Neves, antes de morrer em
1985: “Meu primeiro decreto terá
um único artigo dizendo assim: É
proibido gastar”.
Urge aprender a andar sobre o fio
da navalha, tendo de escolher quadros
qualificados e estribados em padrões
técnicos e, ao mesmo tempo, atender
demandas de partidos que formarão
a base de apoio. A lógica do presidencialismo de coalizão contempla a
repartição de poder entre parceiros
da governabilidade. Mesmo assim,
impõe-se o dever de preservar a operacionalidade da máquina, livrando-a

de pressões de partidos e grupos,
sob pena de comprometer resultados
e afetar a dinâmica governativa.
Desafios enormes estão à vista:
como compatibilizar a visão nacionalista dos militares, sob a qual
viceja a ideia de um Estado forte e
preservação de empresas estratégicas nas áreas de energia, petróleo,
gás e telecomunicações, e o anseio
do Estado mínimo, tão a gosto do
mercado, onde habitam interesses de
conglomerados privados com a ambição de abocanhar nacos das estatais?
Haverá um meio termo que permita
dosar políticas liberais com políticas
focadas no controle do Estado em
áreas vitais? Até onde o guru Paulo
Guedes poderá desfiar o rolo das
privatizações sem romper o casulo
do agudo nacionalismo que abriga a
casta militar?
Áreas sensíveis às massas estarão
na vanguarda das prioridades, entre
elas, a questão da segurança pública.
O tratamento de choque que o novo
presidente promete oferecer –, a partir da concepção de que bandido bom
é bandido morto –,tem condições de
ser empregado? Essa questão envolve
um conjunto de situações complexas,
como forças mais preparadas (novas
modalidades?), inteligência, maiores recursos, integração das forças
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policiais, balanceamento entre ações
preventivas e ofensivas, eficiente
patrulhamento nas fronteiras, entre
outros programas. Por mais forte que
seja a índole “atacante” contra a bandidagem, não se espere melhoria da
segurança pública no curto prazo.
O consumidor, o anônimo das
ruas, o habitante das margens esperam por um bolso mais recheado,
de onde possam garantir o sustento
da família e adquirir o remédio, a
comida, os livros da filharada, pagar o
transporte, enfim, as coisas do sofrido
cotidiano. Seriam atendidos em um
primeiro momento ou vão ter paciência de esperar, antes de atenderem às
convocações de movimentos sociais?
São dilemas que se apresentam ao
novo mandatário.
Quanto à última observação, vale
enfatizar que as oposições estarão
de olho aceso nas curvas do caminho do novo governo. Agirão sob o
impulso de ganhar fôlego e voltar a
ser fortes protagonistas da política.
Derrapadas eventuais ou atrasos no
cronograma das ações serão motivo
para voltar às ruas.
Que Deus ajude o país!
* Gaudêncio Torquato, jornalista,
é professor titular da USP, consultor político e de comunicação.
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A) Os conceitos emitidos em
artigos assinados podem não
representar a opinião do jornal;
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).

Por que o Brasil não
está caminhando para a
expansão da Internet?
* Carlos Eduardo Sedeh
A privatização do Sistema Telebrás, em 1998, foi o embrião para
as empresas investirem na universalização das redes de telecomunicação,
tornando-se um importante passo no
processo de expansão dos serviços
pelo Brasil. A Internet começou a ser
ofertada por linha discada, passando
por ADSL (Assymetrical Digital Subscriber Line) e micro-ondas, até a mais
recente tecnologia da fibra ótica.
Segundo o Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA), o acesso
à Internet tem impacto direto na geração de riqueza. Os dados de 5.564
municípios, divididos em grupos com
perfis próximos, mostraram que cada
1% de aumento na penetração do
acesso à rede, gera um crescimento de
até 0,19% do PIB (Produto Interno
Bruto).
Com isso, podemos constatar o
quanto a telecomunicação se tornou
primordial e essencial para o crescimento do país. A partir da estratégia
de exigir a universalização das redes
das empresas concessionárias, pela
LGT, a Internet se popularizou, e após
vinte anos da privatização, grandes
grupos conquistaram maturidade.
Porém, há pontos que fazem com que
esta expansão estagne.
Atualmente, dependemos das
operadoras competitivas para dar
continuidade nesse crescimento, principalmente quando analisamos a infraestrutura nos pequenos municípios.
Segundo dados da Agência Nacional
de Telecomunicações (Anatel), o serviço de banda larga fixa (móvel e fixa)
totalizou 30,54 milhões de contratos
ativos em 2017. Porém, o percentual
da densidade em alguns estados ainda
é baixo. No Maranhão, 14,4% dos
domicílios possuem banda larga; Piauí
18,9%; Pará com 16%. Já na grande
metrópole, São Paulo, esse número
aumenta para 65,7%.
Comparando estes dados com
números de países americanos e
europeus, o Brasil fica bem atrás. De
acordo com a pesquisa internacional
ICT Facts and Figures 2016, realizada
pela ITU, a agência da Organização
das Nações Unidas (ONU) para tec-

nologias da informação, a penetração
da Internet nos domicílios de países
desenvolvidos é de 83,8%. O índice
chega a 64,4% nas Américas e a 84%
na Europa.
Esse cenário, de expansão estagnada, pode ser atribuído em parte aos
tributos sobre o consumo, que incidem
pesadamente sobre o setor de telecomunicação. A maior parte das pequenas empresas do setor atua em cidades
com menos de cem mil habitantes,
e grande parte dessas optam pelo
regime tributário Simples Nacional, se
isentando de recolher o Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de
Mercadorias (ICMS). Isso impede que
aconteça uma isonomia de competição
no mercado, afinal, o ICMS chega a
representar de 33% a 60% da fatura
final de serviços de comunicação multimídia, como a Internet, por exemplo,
a depender do Estado onde o serviço é
prestado. Além disso, é um desincentivo ao crescimento da empresa, uma
vez que cada vez que ela cresce, muda
de faixa de recolhimento (aumento
progressivo) até que seja forçada a
sair do regime, por exceder o teto de
faturamento.
O governo deveria fornecer condições econômicas para que o mercado de telecom possa competir por
quem tem o melhor produto, a melhor
oferta, banindo as distorções artificiais via desonerações (como a citada
acima). Se mais empresas pagassem
os impostos da forma correta, certamente a alíquota poderia sofrer
redução. A Anatel, juntamente com a
Receita Federal, deveria realizar esta
fiscalização. Havendo uma alíquota
uniforme, e um prazo de readequação,
as ofertas finais ficariam mais justas e
corretas.
O mercado deve ser tratado de
forma unificada e não com classes
empresariais. Políticas sérias e compromisso de longo prazo, é o que precisamos para expandir o setor.
*Carlos Eduardo Sedeh é CEO
da Megatelecom, empresa que
oferece serviços personalizados
na área de telecomunicações.

Quando investir em uma
assessoria de carreira?

* Fernanda Andrade

Investir na carreira é primordial para o desenvolvimento de um
profissional. Além de ser um apoio
financeiro, essa é também uma fonte
de bem estar e realização. Por isso,
merece investimento, cuidado e atenção. E, ao contrário do que muitos
imaginam, contratar uma assessoria
de carreira não é algo apenas para
quem está desempregado.
Cabe destacar que a assessoria é
um trabalho de apoio, orientação, e
não de recolocação profissional. Muitos comentem esse engano e acabam
se frustrando. O papel do Consultor
de Carreira é o de apontar direcionamentos e reflexões. Para isso, ele
conta com várias ferramentas que
despertam o assessorado para o
autoconhecimento.
O ideal é que a opção pela
assessoria de carreira aconteça
quando ainda se está trabalhando e
deseja avaliar o mercado. O Consultor assessor vai, juntamente com
o assessorado, entender os motivos
da insatisfação. Será que o problema
está na empresa? Na função exercida? No rumo que a carreira tomou?
Nenhuma hipótese deve ser descartada antes de um levantamento mais
profundo.
Por ser tão abrangente, é um trabalho recomendado a qualquer profissional, independentemente da área de
atuação ou do momento de carreira.
Até trainees, que estão planejando a
carreira e muitas vezes não sabem
bem por onde começar, colhem grandes frutos da assessoria.
Entre os maiores benefícios estão
a definição dos objetivos de carreira,
o conhecimento das reais competências e gaps, desenvolvimento de
novas habilidades e muitas outras

Dia

questões que podem surgir no meio
do processo. Como resultado, é possível perceber o quanto o profissional
amadurece, se tornando muito mais
seguro e empoderado.
O trabalho é bem personalizado,
analisando o propósito do profissional
com os objetivos de carreira, construção de um currículo mais atrativo ao
mercado, orientação de entrevista
para uma melhor performance e para
criar uma estratégia de visibilidade no
LinkedIn, por exemplo. Outra etapa
de suma importância é a exposição
do perfil do profissional ao mercado,
através da apresentação do currículo
aos Headhunters, Consultorias de
RH e empresas de segmentos distintos, de acordo com a necessidade
do profissional. Cabe destacar que o
profissional pode optar por projetos
personalizados, de acordo com sua
necessidade.
No entanto, para que o processo
seja positivo, é muito importante a
escolha do Consultor de Carreira.
A experiência faz a diferença. Para
orientar a carreira de alguém, é
imprescindível que o Consultor tenha
a senioridade necessária para conduzir o processo de forma assertiva.
É fundamental haver sinergia entre
as duas partes envolvidas. A assessoria de carreira é uma relação que
demanda confiança mútua.
Ao se permitir mais autoconhecimento sobre a carreira desenvolvida
até ali, a possibilidade de construção
de alternativas de caminhada daqui
para frente será muito maior. Estar
aberto ao processo é fundamental.
* Fernanda Andrade é Gerente
de Hunting e Outplacement da
NVH - Human Intelligence.

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Terça
30/10

Temperatura

Umidade

24 ºC
11 ºC

93%
94%

Sol com muitas nuvens. Não chove.

Quarta
31/10

27

ºC

14 ºC

76%
84%

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

Quinta
01/11

22 ºC
17 ºC

78%
81%

Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 29/10/2018
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Professores receberão progressões
Divulgação / Hederson Alves

Impacto na
folha mensal
será de R$ 19,3
mi adicionais

Remuneração
Além de ter atualizado as
pendências de pagamento, o
Estado também vem aplicando
reajustes para atualização dos
salários dos professores (veja
aqui). Desde 2011, a remuneração de professores nível I,
em início de carreira, teve crescimento de 82,72%, passando
de R$ 2.001,78 em 2010 para
R$ 3.657,57 em 2016, para
40 horas semanais. O valor
do salário está somado com o
auxílio-transporte.

Da Assessoria
O Governo do Estado vai
implementar na folha de pagamento de novembro as progressões de 17.769 professores da
rede estadual de ensino. São
professores do Quadro Próprio
do Magistério (QPM), concursados, que obtiveram o benefício
por apresentarem certificações
de eventos de atividades de
atualização, capacitação e qualificação profissional, além de avaliação de desempenho excelente.
O impacto mensal na folha de
pagamento, a partir de novembro, será de R$ 19,3 milhões
adicionais.
Estado vem regularizando os
pagamentos referentes às promoções e progressões ocorridas
desde 2015 na carreira funcional
dos professores do Quadro Próprio do Magistério e profissio-

valorizando os profissionais da
educação. O pagamento das
promoções e progressões é um
exemplo prático disso”, afirmou
a governadora Cida Borghetti.

17.769 professores receberão as progressões

nais do Quadro de Funcionários
da Educação Básica (QFEB)
que atuam na rede estadual (veja
aqui). Até o final do ano mais de
R$ 1 bilhão será destinado ao
pagamento de promoções e progressões da categoria.
Regularização
Em 2017, o Estado pagou

as promoções e progressões
que estavam atrasadas desde
2015, totalizando R$ 985,5
milhões. Em 2018, as promoções vêm sendo pagas mensalmente. A progressão dos
QFEB já foi implantada no mês
de setembro, retroativamente a
1º de agosto de 2018.
Para a folha de novembro

será implantada a dos professores, retroativamente a 1º de
outubro de 2018. O Paraná
fechará o ano com quase R$
100 milhões destinados ao
pagamento de promoções e
progressões.
“Garantir uma educação de
qualidade é o compromisso do
nosso governo. Só fazemos isso

Carreira
A carreira dos professores
possui três níveis e 11 classes em cada um. Os professores ingressam na Classe 1 do
Nível I, de acordo com a tabela
de vencimento básico do Quadro Próprio do Magistério,
determinada por Lei Estadual,
podendo chegar até a classe 11
de cada nível, por meio de pro-

38º PRESIDENTE DO BRASIL

R$ 1,3 MILHÕES INVESTIDOS

Bolsonaro vence em todos as cidades da região
Da redação
Das seis cidades pesquisadas pelo Página Um, a que
proporcionou um maior equilíbrio entre os dois candidados
à presidente - Jair Messias
Bolsonario (PSL) e Fernando
Haddad (PT) -, foi Tibagi,
mesmo assim com vitória do
ultradireitista. Nessa cidade,
Bolsonaro chegou a 53,31%
dos votos válidos, enquanto
que Haddad alcançou 46,69%.
Carambeí foi o município que
deu ao presidente eleito a
maior vantagem, com Jair Bolsonaro chegando a 75,92%, e
seu adversário terminando com

Jair
Bolsonaro
PSL

CASTRO

CARAMBEÍ

PALMEIRA

PONTA GROSSA

67,36%
27.181 votos

75,92%
9.634 votos

72,87%
14.898 votos

73,75%
137.776 votos

53,31%
5.755 votos

74,10%
14.567 votos

Fernando
Haddad - PT

32,64%
13.169 votos

24,08%
3.056 votos

27,13%
5.546 votos

26,25%
49.049 votos

46,69%
5.041 votos

25,90%
5.092 votos

24,08%.
E Castro?
Não com a porcentagem de
Carambeí, mas Castro também
foi de Bolsonaro. O candidato
vitorioso nas urnas alcançou

EM ARAPOTI

e 1.825 nulos. Ao todo, o processo contou com o trabalho de
7.716 mesários.
Desafios
Bolsonaro será o 38º presidente do Brasil ao assumir

TIBAGI JAGUARIAÍVA

em 1º de janeiro de 2019. De
visão conservadora, deve focar
os quatro anos de governo na
privatização de estatais, reforço
na segurança pública, abertura
econômica e manutenção de
programas sociais.

POR 8 VOTOS A ZERO

Suplente toma
posse nesta
quarta-feira

Legislativo cassa vereador Giovanni
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Arapoti - Tomou posse na
Sessão Ordinária de quartafeira (24) o vereador Nelson
Marcolino de Aguiar, o Pepe
(PSD). O 1º suplente convocado pela Câmara Municipal
substitui o vereador Lelo Ulrich
(PSD), enquanto durar seu
afastamento por determinação
judicial.
Pepe já foi vice-prefeito do
município e vereador na gestão
2013/2016. Em seu discurso,
o parlamentar empossado falou
em união entre membros do
legislativo e entre os poderes.
"Fazer um trabalho sério, com
humildade e honestidade, e ter
união com o Executivo. Tenho
certeza que é disso que precisamos neste momento", disse.
Divulgação

Pepe assume e prega a
união entre os poderes

67,36%, contra 32,64% de
Hadad. O município contou
com 179 seções eleitorais e
51.374 eleitores aptos a votar,
tendo 43.413 cidadãos indo às
urnas no domingo (28). Entre
os votos, 1.232 foram brancos

Arapoti - A Câmara de Arapoti votou a favor da cassação
do vereador Giovanni Aparecido
Carneiro (PP), na quinta-feira
(25), em sessão de julgamento
que durou mais de cinco horas.
Por decisão do Plenário, Giovanni Carneiro foi impedido de
votar por ter interesse direto no
resultado da votação e foi substituído pelo 1º suplente Silvio
Lopes (PP), enquanto o vereador Marineo Ferreira (PTB),
também impedido de votar,
mas por ter parentesco com o
acusado, teve sua cadeira ocupada pelo seu suplente Douglas
Guerreiro (PTB). O parecer
que recomendou a perda do
mandato, de autoria do vereador
e relator do Conselho de Ética
e Decoro Parlamentar, Ricardo
Rodrigues Pedroso (PPS), foi
aprovado por oito votos a zero.
Com a cassação, a Câmara
emitirá decreto legislativo sobre
a decisão dos membros, dando
ciência à Justiça Eleitoral sobre
a vacância do cargo no Legislativo. Na próxima segunda-feira,
Silvio Lopes assume cadeira no
Legislativo em definitivo.
A denúncia que deu origem
ao processo de perda de mandato por quebra de decoro parlamentar, baseada em uma ação
do Ministério Público, foi repre-

Vereador (foto) teria recebido R$ 4,8 mil em troca de promessa de aumentar valor de aposentada
sentada por Mayara Crystiane
da Silva, a qual investiga o vereador Giovanni por estelionato
qualificado, onde supostamente
teria recebido a quantia de R$
4,8 mil em troca da promessa
de aumentar em 25% o valor
da aposentadoria de uma idosa,
pago pelo INSS.
A representação de Mayara
foi acolhida pelo Plenário da
Câmara no dia 25 de abril deste
ano. Durante seis meses, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, formado pelos vereadores
Zildinei Ferreira (PSC), Ricardo
Rodrigues (PPS) e Victor Brondani (PDT) percorreu todos os
trâmites, realizando verificação
de documentos, estudo de legislação, ouvindo as testemunhas
do processo.

moção e/ou progressão. Cada
classe representa 5% na sua
base salarial.
A cada dois anos o professor pode obter o direito à
progressão de até três classes,
no nível em que se encontra,
condicionada à avaliação de
desempenho com os critérios
de pontualidade, produtividade,
participação e assiduidade e,
concomitantemente, que atenda
os critérios estabelecidos em
Resolução específica, que trata
da pontuação por participação
em eventos de atualização,
capacitação e qualificação profissional.
Os professores e professoras que recebem auxílio-transporte como remuneração junto
aos seus vencimentos mensais
e, como servidor público, a
cada cinco anos recebem 5% de
adicional por tempo de serviço
público até completar 25 anos
(quinquênio). A partir dos 25
anos, a professora recebe 5% de
adicional a cada ano (Anuênio),
podendo chegar a até 50%. A
partir dos 31 anos de serviço, o
professor também passa a receber o adicional por Anuênio.

Giovanni Carneiro não compareceu à Sessão de Julgamento
e foi representado por seu advogado, Nelson Luiz Filho, que fez
a defesa baseado em sua inocência, dizendo que há apenas
indícios que são insuficientes
para sua condenação. “Não há
nenhuma prova cabal que determine sua culpa, nem tão pouco
condenação pela justiça”, disse.
Segundo o advogado, o valor
de R$ 4,8 mil teria sido desviado dentro da própria família
da idosa, e o envolvimento do
vereador teria sido inventado,
apenas para justificar o sumiço
do dinheiro. “Também lembro
que Giovanni foi massacrado
antecipadamente pelo caso de
crime eleitoral ‘Kit Churrasco’,
denunciado pelo Ministério

Público. E nesta semana, ele foi
inocentado por decisão da Justiça”, relatou durante a defesa
do processo.
Giovanni foi eleito para
seu primeiro mandato em
2016, com 500 votos. Na
Câmara Municipal fazia parte
das Comissões de Educação,
Saúde e Assistência Social, e
de Obras e Serviços Públicos.
Foi coautor do Projeto de Lei
ordinária que Autoriza o Poder
Executivo a fornecer Wi-Fi gratuito em espaços públicos e da
Resolução que criou a Medalha
Rui Barbosa, que premia os
melhores alunos do município.
Em seu histórico legislativo, foi
autor de 109 requerimentos e
40 indicações, e participou de
314 votações.

Sandro Alex
destaca entrega
de Centro
Cirúrgico
do Hospital
da Criança
Da Assessoria
O Centro Cirúrgico do Hospital da Criança de Ponta Grossa foi
inaugurado nesta sexta-feira (26),
com investimentos que ultrapassam R$ 1,3 milhão. Os recursos
foram viabilizados em três frentes:
emenda parlamentar do deputado
federal Sandro Alex (PSD), no
valor de R$ 650 mil; destinação de
R$ 614.458,22 por parte da 2ª
Vara Federal de Ponta Grossa, por
intermédio de Ação Civil Pública
posposta pelo Ministério Público
Federal; e mais cerca de R$ 5 mil
captados de pessoas físicas pela
Associação dos Amigos do Hospital da Criança (AAHC).
A Associação foi criada por
lideranças comprometidas em
proporcionar melhor estrutura ao
HC. Partiu dela o projeto levado à
Justiça Federal para que parte dos
recursos arrecadados em processos fosse destinada para a recuperação do Centro Cirúrgico.
A proposta foi aceita e foram
destinados os recursos federais
para a reforma. Em paralelo, a
AAHC procurou o deputado Sandro Alex, para que também auxiliasse o hospital. Prontamente,
Sandro destinou igual valor, cerca
de R$ 650 mil, para custeio do
HC. O investimento total, portanto, soma R$ 1,3 milhão.
“Recebemos a solicitação da
Associação dos Amigos do Hospital da Criança e destinamos esses
recursos para deixar o hospital
ainda melhor. Ponta Grossa é um
dos únicos municípios que vai além
das suas responsabilidades, que é
investir em saúde básica, e mantém
com muito esforço o funcionamento
do Hospital da Criança e do Pronto
Socorro Municipal. Ficamos muito
satisfeitos em poder contribuir com
esse importante trabalho na área da
saúde”, disse Sandro Alex.
As pessoas que tiverem interessante em participar da AAHC
seja como participante efetivo ou
eventual, benfeitor, honorário ou
contribuinte ou aquelas que quiserem adotar uma enfermaria,
podem entrar em contato através
do telefone 3026-9410 ou pelo
e-mail associacaoamigosdohc@
gmail.com.
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MPPR denuncia
nove pessoas por
desvios de safra
Desvio da
instituição pode
ter chegado a
R$ 195 mil
Da Assessoria
Em Arapoti, o Ministério
Público do Paraná, por meio
da Promotoria de Justiça da
comarca, propôs duas denúncias criminais em face de nove
pessoas por envolvimento em
desvio de parte da produção do
colégio agrícola do município.

As ações são resultado da Operação Usurpador, deflagrada
em abril deste ano pelo MPPR.
O ex-diretor-geral da instituição na gestão 2015-2018 está
entre os requeridos.
Conforme apurado pelo
MPPR, valendo-se do cargo,
no período em que esteve na
chefia da instituição de ensino,
o servidor coordenou esquema
voltado a repassar parte da
safra produzida no colégio em
benefício de parentes – que
também estão entre os requeridos –, além de outros servidores e empresários da região.
Foi constatada pela Promotoria

de Justiça o desvio de lavouras
de soja, milho e toras de eucalipto, bem como ilegalidades
em licitações para a compra de
insumos agrícolas.
Conforme a ação penal, os
denunciados incorreram em crimes diversos, como organização
criminosa, peculato e fraude em
licitação. Estima-se que foram
desviados quase R$ 195 mil
da instituição de ensino, que
é mantida com recursos públicos. Além da condenação dos
requeridos pelos crimes indicados, o MPPR busca da Justiça
a imposição de reparação dos
danos financeiros causados.

FEIRA DA LUA ATRAIU MILHARES DE PESSOAS

Encontro de Carros Clássicos e
Antigos potencializou o turismo
Divulgação / Daymon Grocheviski

Da Assessoria
Palmeira realizou no sábado
(27) o 1º Encontro de Carros
Clássicos e Antigos, juntamente
com a Feira da Lua – Rock n’
Roll. Os eventos reuniram milhares de pessoas na Praça Marechal
Floriano Peixoto e na rua XV de
Novembro durante a tarde a noite.
Cerca de 140 veículos foram
inscritos e ficaram expostos nas
ruas durante o Encontro de Carros Clássicos e Antigos, evento
realizado pela Prefeitura de
Palmeira, através da Secretaria
Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico, Turismo e Relações
Públicas, com o apoio do grupo
Antigomobilismo Palmeira.
O público teve a oportunidade
de apreciar automóveis fabricados desde a década de 1920 até
os anos 1990. Os inscritos no
evento receberam adesivo e certificado de participação, além de
concorrerem a premiação. O troféu de carro mais antigo ficou com
Celso Antônio Rausch, proprietário de um Ford Phaeton 1929. A
primeira mulher a chegar dirigindo
foi Tiane Hernandes Carvalho, a
maior distância percorrida até o
evento foi da motorista Fernanda
da Silva Lima, de Itararé (SP) e o
motorista mais velho foi Rozério
Machado, nascido em 30 de maio
de 1944.
Para o prefeito Edir Havrechaki, o evento “foi um sucesso
por reunir famílias inteiras na
Praça para um dia de diversão e
entretenimento e para ver muitas relíquias sobre duas e quatro
rodas. Os mais novos puderam

Relíquias sobre quatro rodas puderam ser apreciadas
conhecer em detalhes como eram
os carros que seus avós e pais já
tiveram”, destacou.
Waldir Joanassi Filho, secretário Municipal de Cultura,
Patrimônio Histórico, Turismo e
Relações Públicas, destacou que
“o Encontro de Carros Clássicos e Antigos e a Feira da Lua
atraíram centenas de pessoas de
outros municípios e potencializaram o turismo em Palmeira,
ocupando grande parte das vagas
de hotéis da cidade, além de
movimentar outros setores como
gastronomia e transporte., que
consumiram produtos e serviços
em nosso município”, disse.
De acordo com Patrick Riffert
Stadler, um dos organizadores
do Encontro de Carros Clássicos
e Antigos, “o número de carros
superou a expectativa inicial, que
era de aproximadamente 100
veículos”. Ele também comentou
quase 150 kg de alimentos foram
arrecadados através de inscrições
e que uma reunião do Antigomobilismo Palmeira nesta semana definirá para qual entidade assistencial

NESTA QUARTA-FEIRA

Mega-Sena poderá pagar
prêmio de R$ 5,5 milhões
Da Assessoria
Nesta quarta-feira (31), a
Mega-Sena sorteia o prêmio
de R$ 5,5 milhões do concurso
2.093, que será realizado a partir das 20 horas no Caminhão da
Sorte da CAIXA, estacionado em
Arapiraca, interior do estado da
Alagoas.
Caso apenas um ganhador
leve o prêmio e aplique todo o
valor na Poupança da CAIXA,
receberá mais de R$ 20 mil em
rendimentos mensais. O valor
também seria suficiente para

adquirir 36 carros de luxo.
Como apostar
As apostas podem ser feitas até
às 19 horas de quarta, em qualquer lotérica do país e também no
Portal Loterias Online (www.loteriasonline.caixa.gov.br).
Para jogar pela internet, no
Portal Loterias Online, o apostador precisa ser maior de 18 anos
e efetuar um pequeno cadastro.
O cliente escolhe seus palpites,
insere no carrinho e paga todas
as suas apostas de uma só vez,
utilizando o cartão de crédito.

eles serão doados.
No período da noite a Praça
recebeu a visita de 146 motocicletas do Harley Owners Group
– The One Curitiba Chapter,
grupo de motociclistas da marca
Harley-Davidson. De acordo com
o grupo, mais 50 motos vieram
separadas do comboio ou antecipadamente, totalizando aproximadamente 350 visitantes sobre
duas rodas.
Feira da Lua
Em paralelo com o Encontro
de Carros Clássicos e Antigos,
aconteceu a Feira da Lua – Rock
n’ Roll, que contou com apresentações musicais, intervenções
artísticas e praça de alimentação
com gastronomia típica. O ápice
da noite foi a apresentação da
Banda Blindagem com Orquestra
Municipal de Palmeira, que executaram diversas músicas da banda
curitibana e fecharam o show com
a apresentação de uma música
inédita feita para Palmeira, pelo
guitarrista da banda, o palmeirense Paulo Teixeira.

Divulgação

COLÉGIO AGRÍCOLA DE ARAPOTI

Sede do Colégio Agrícola de Arapoti

3 SETS A ZERO

Caramuru perde na
estreia da Superliga
Da Assessoria
Ponta Grossa - O EMS
Taubaté Funvic levou a melhor
no confronto de estreia pela
Superliga Cimed frente ao
Caramuru. O time paulista
reafirmou o favoritismo e venceu por 3 sets a 0, depois de
quase 90 minutos de disputa.
Em entrevista, o técnico
do Tigre, Fábio Sampaio,
destacou a reação e o melhor
desempenho do grupo no
terceiro set, mas já era tarde.
“Sabíamos da dificuldade e
tínhamos a obrigação de dar
o nosso melhor. Agora, temos
que virar a chave e focar na
preparação e na correção dos
erros, pensando no próximo
jogo”. Sampaio falou ainda
que quando o grupo não
tem o desempenho esperado
durante a partida, o sinal
de alerta acende para que o
melhor possa ser apresentado
no jogo seguinte. “O objetivo
permanece: é uma equipe que
vai buscar sua classificação e
garantir a participação nos
playoffs”, reforçou.
Com atletas como Vissoto, Douglas Souza, Luca-

relli, entre outras estrelas, a
equipe que é uma das candidatas ao título desta próxima Superliga manteve-se à
frente do placar praticamente
durante todo o jogo. E não foi
por falta de apoio da torcida.
O barulho e a vibração tentavam desequilibrar o adversário, mas não foi o suficiente.
O capitão do Caramuru, o
levantador Índio, confirmou
que o desempenho foi abaixo
do esperado. “Treinamos
durante a semana, o esquema
tático e técnico voltado para
esse jogo e a equipe adversária fez tudo o que foi treinado”, apontou. Para ele, a
ansiedade da estreia foi outro
fator que dificultou o bom
desempenho do Caramuru.
“Não oferecemos tanta resistência, a não ser no terceiro
set quando pudemos mostrar
a força dos nossos fundamentos como bloqueio e defesa”,
lamentou.
O próximo confronto
é contra o Sesc, sábado
(3/11), no Rio de Janeiro.
A partida está marcada para
às 21h30 e será transmitida
pelo canal Sport TV.

ALÉM DE DESFILES

'Natal Sonho de Luz' terá
cantatas e Vila dos Gnomos
Da Assessoria
Tibagi - A programação
do Natal Sonho de Luz deste
ano, organizado pela Prefeitura
Municipal, traz algumas novidades. De acordo com a gerente
da Secretaria Municipal de
Turismo e membro da comissão de eventos, Kellin Ramos,
além das tradicionais cantatas
nas janelas do Palácio do Diamante e das Praças decoradas,
serão realizados cinco desfiles
(Paradas Natalinas) na sede e
nos distritos e apresentações
de peças teatrais e culturais na
Praça Edmundo Mercer, que
terá um palco montado especialmente para os eventos.
Outra novidade é a Vila dos
Gnomos, com 12 casinhas que
farão parte da decoração natalina,
na Praça Leopoldo Mercer. Os
prédios públicos também ganharão uma decoração especial.

A menos de um mês da abertura oficial da programação, que
acontecerá no dia 24 de novembro, a produção das fantasias e
da decoração está no auge no
barracão do Natal.
A equipe responsável pela
confecção dos trajes, liderada
pelo carnavalesco José Reale
Filho, tem trabalhado dia e noite
para que tudo esteja pronto para
abrilhantar o evento deste ano.
Um dos destaques do desfile
será o presépio humano, em que
integrantes darão vida à cena do
nascimento de Jesus Cristo em
plena avenida.
A expectativa é que sejam feitas cerca de 200 fantasias para
atender os dez blocos que entrarão na avenida. Aqueles que ainda
não garantiram sua participação,
podem se inscrever. Para desfilar,
basta ter mais de sete anos e ir
até o Barracão do Natal, situado
ao lado do Artesanato.

LOA 2019

Piraí do Sul faz
apresentação
da LOA
Da Assessoria
Piraí do Sul - A Prefeitura
de Piraí do Sul realizou audiência pública para apresentar a Lei
Orçamentaria Anual - LOA 2019.
A Audiência Pública foi realizada
no Salão Nobre do Paço Municipal Ramis Gabriel Cury, na tarde
de quinta-feira (25). Coordenado pelo contador e controlador
geral do município, Neuton Prestes, ele explica que a audiência
é muito importante para atender
os anseios da comunidade, pois
este é o momento em que se elabora o orçamento do município
que será executado no exercício
de 2019. “Este é o momento da
participação do munícipes para
de tomada de decisões, visto que
o executivo só poderá executar
os projetos que foram planejados
e incluídos na Lei Orçamentaria
Anual LOA 2019, que apresenta
a estimativa de receita prevista
na LOA 2019, no montante
consolidado de valor de R$ 78
milhões, com despesa fixada no
mesmo montante, subdivididos
em R$ 4 milhões para o Legislativo Câmara Municipal, R$ 5
milhões para o Fundo de Previdência e R$ 69 milhões para o
executivo atender todas prioridades da Saúde, Educação, Assistência Social, Infraestrutura e
Administração em Geral. No mês
de setembro nós apresentamos
a 'Lei de Diretrizes Orçamentaria’ LDO 2019, já em análise
na Câmara desde 30/09/2018,
onde em Audiência pública anterior (LDO 2019), foram discutidas as prioridades, diretrizes e
metas para a elaboração da Loa
2019, inseridas e contempladas
para execução da despesa na
LOA 2019. Por isso, nas audiências públicas, é o momento
onde o Executivo Municipal,
Prefeitura, dá voz para contribuinte, vereadores, secretários
e a população em geral, atuarem
juntos e definirem prioridades,
para onde serão aplicados os
recursos do município”, explica
Neuton Prestes.
O contador e controlador
salienta que agora o projeto
da LOA 2019 e seus anexos,
serão encaminhados para apreciação do Legislativo, até o dia
31, para que vereadores possam analisar. “Agora, depois de
aprovado em audiência, vamos
apresentar este trabalho para os
vereadores analisarem e, aprovada estas ações, poderão ser
executadas em 2019”, descreve
o Neuton Prestes.
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SOB SOL OU CHUVA

Jipeiros tiveram missão de levar as urnas
Divulgação

Desafio incluiu
a necessidade
de chegar
ao destino
no horário
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Tão importante quanto
os mesários, que ficam à disposição da Justiça Eleitoral
durante os dias de votação, é
o trabalho realizado no município pelos membros do Jeep
Clube de Castro. São eles os
responsáveis por fazer com
que as urnas eletrônicas cheguem as sessões eleitorais do
interior do município. E, já
fazem vários anos que este trabalho, de tamanha relevância,
vem integrando o processo das
eleições em Castro.
Helcio Luiz Ferro que é um
dos sócios do clube e voluntário na entrega das urnas,

Urnas foram levadas ao interior sob os cuidados dos jipeiros

explica que a atividade começou porque o Jeep Clube foi
instituído como sendo de utilidade pública. Assim, seus
sócios tinham como responsabilidade a prestação de atividades voluntárias na cidade,
e, em um determinado ano,
quando próximo ao dia das
eleições o município enfrentou longo período de chuvas,
ficando com as estradas bas-

tante danificadas, o Clube foi
convidado pela Justiça Eleitoral para realizar a missão.
Mas, a prestação de serviço
acabou caindo no gosto dos
jipeiros, que se disponibilizam
voluntariamente para, de dois
em dois anos, enfrentarem as
centenas de quilômetros de
estradas rurais que o município possui. O desafio inclui,
além de barro, poeira, atolei-

ros e pedras, também, no final
dos trabalhos, a necessidade
de chegar o mais cedo possível
no local de onde a informação
dos votos é repassada para a
Justiça Eleitoral da cidade.
A rota feita por Helcio e
um colega, já que o trecho é
sempre feito em dupla, inclui
quatro localidades: São Luizdos Machados, Lagoa dos
Ribas, Cercado e Butiazal.
“Existe todo um procedimento
a ser seguido, determinado
pela Justiça Eleitoral, que nos
passa todas as regras, como
o local onde as urnas serão
entregues, entre outras. No
final do dia, temos que esperar
o fechamento dos trabalhos,
feitos pelos mesários, e às
vezes, precisamos auxiliar esse
encerramento dos trabalhos,
feito isso, recolhemos tanto a
urna como os demais materiais, como mapas, mídia com
os resultados das votações,
e, no nosso caso, direcionamos tudo para o Socavão. Na
escola do distrito, uma pessoa

'CIDADÃO HONORÁRIO DE CASTRO'

é responsável por receber os
materiais e transmitir as informações para a sede, a partir
da transmissão é que somos
liberados, ou seja, temos que
seguir todos os ritos corretamente, afinal, temos grande
responsabilidade e até certa
autoridade quanto a estes
materiais”, declara.
Para Helcio, a atividade já
faz parte do calendário do Jeep
Clube, e segundo ele, foi de
fato, abraçada por um grupo
de sócios. “Nem todos os
sócios do clube participam, até
mesmo porque alguns votam
fora do município, mas os que
se disponibilizam, fazem de
forma bem voluntária, tanto
que, a maioria abre mão inclusive do combustível que é
disponibilizado para o abastecimento do jeeps”, explica.
Tranquilidade no
segundo turno
O segundo turno, que
representa para o país a conclusão do atual processo elei-

toral, por meio do qual foram
eleitos presidente, governadores dos estados, senadores, e
deputados estaduais e federais,
ocorreu com tranquilidade em
Castro. De acordo com a chefe
do Cartório Eleitoral de Castro, Fernanda de Araújo, não
foram registrados incidentes
relevantes durante o domingo
de votações (28). Nem as longas filas que se formaram no
primeiro turno, e que geraram
reclamações entre os eleitores,
não foram tão grandes e nem
lentas dessa vez. Um dos motivos para a agilidade dos votos
é o fato de o segundo turno,
no Paraná, ter sido apenas
para a escolha do presidente
da República.
Também não foram registrados incidentes com as urnas
no segundo turno. No município, oito equipamentos precisaram ser substituídos durante
o dia, mas apenas porque
estavam travando, o que consequentemente, pode atrasar o
processo.

ABAPAN E SOCAVÃO

Três são homenageados com título
Divulgação

Prefeitura leva cursos de
qualificação profissional
Divulgação

LUANA DIAS
*COM ASSESSORIA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na noite de quinta-feira (25)
os castrenses Alfredo de Jesus
Pinheiro, Rosina Pereira Jorge
Cardoso e Sérgio Ávila foram
homenageados na Câmara Municipal de Castro, com o título de
cidadãos honorários. Além dos
homenageados, a sessão solene
também contou com a presença
de seus familiares e amigos.
Sobre os homenageados
Rosina Pereira Jorge Cardoso nasceu em Curitiba, no ano
de 1940. Ela é filha de Dorival Pereira Jorge e Rosa Lopes
Pereira Jorge, e formada no
Magistério, do Colégio Cajuru, e
em Música, pela Escola de Belas
Artes do Paraná, com especialização em piano. Ela casou-se
com o médico castrense Ronie
Cardoso, e vive em Castro há 56
anos. Rosina é mãe de três filhos Ronie, Ronald e Rosana Cardoso,
e tem quatro netos.
Além de ter adotado Castro
como sua cidade, ela também
desenvolveu ao longo dessas mais
de cinco décadas, diversos trabalhos voluntários, pelos quais é
bastante conhecida. Por exemplo,
no Lions Club, como esposa do
presidente, promoveu bazares
que comercializavam produtos
elaborados pelas próprias domadoras, e durante muitos anos também participou da confecção do
premiado boletim do Lions Club
de Castro.Entre 1976 e 1982,
na condição de primeira dama do
município, organizou o Programa
do Voluntariado Paranaense
(Provopar), buscando unir as
entidades assistenciais castrenses
para melhor atender a população
carente, principalmente por meio
das campanhas de agasalho, que
beneficiavam a toda população
rural do município.
Desde que chegou em Castro, Rosinatambém é participante
do ‘Café das Damas’ – grupo de
senhoras que se propõem a atividades assistenciais, e, no ano
de 1973, fundou, junto a outras
castrenses, a Rede Feminina de
Combate ao Câncer do município. Atuando na entidade com o
intuito de arrecadar fundos para
auxiliar doentes, ajudou a organizar inúmeros eventos, além disso,
por meio da Rede, apoia moral e
materialmente aos enfermos, por
meio de reuniões coletivas e visitas domiciliares.
Em seu currículo, Rosina Car-

Cursos serão ministrados através das unidades móveis
Da Assessoria

Compadre Caju, Rosina Cardoso e Sergio Ávila foram homenageados na Casa de Leis
doso ainda traz experiênciacomo
diretorada Creche Nosso Lar
e da Rádio Castro, bem como,
confeiteira em diversos eventos,
como cursilhos católicos e cursos
de noivos. Segundo a justificativa
do projeto que sugeriu a homenagem, “a dedicação ao trabalho
comunitário e à melhoria das condições sociais, é característica de
sua personalidade”.
Já Alfredo de Jesus Pinheiro,
o compadre Caju como é conhecido, nasceu na cidade de Jaguariaíva, no ano de 1936. Um dos
dezessete filhos do casal Candido Pinheiro e Durvalina Souza
Pinheiro, ele veio para Castro
quando ainda era criança, e estudou na escola primária dirigida
pelos professores Joana e Gerson Torres Pereira.Seu primeiro
emprego foi aos trezes anos de
idade, quando trabalhou com um
fazendeiro local, Venâncio Lopes,
onde tinha como tarefa diária a
distribuição de garrafas de leite.
O trabalho era feito a cavalo.
Uma das distrações de Alfredo
aos finais de semana era jogar
futebol, na posição de goleiro,
em um time de várzea, chamado
Lagoa Seca. Em uma de suas
andanças para distribuir leite, foi
convidado pelo técnico de outro
time amador, LuisKaled, para
compor o grupo. Sua agilidade
em saltar para segurara a bola
logo o rendeu comparações com
o goleiro de um time da capital,
cujo apelido era caju – Alfredo
virou Caju – apelido do futebol
que mais tarde migrou para o
rádio.
Seu início como locutor de

rádio se deu pela oportunidade em
testar novos talentos. A primeira
composição de sócios da Rádio
Castro incluía treze cidadãos castrenses, comerciantes, fazendeiros e políticos, entre os quaisnão
havia qualquer experiência em
locação. Assim, foi aberto espaço
para o acolhimento de talentos
locais.Três profissionais surgiram
nos primeiros anos, estendendo
por décadas sua atuação junto à
Radio Castro: Douglas Pereira,
cuja ênfase foram os programas
de calouros e o noticiário esportivo; Dejame Tolentino Barbosa,
o ‘Coroné Barbosa’, que privilegiava a musicalidade gauchesca,
e o compadre Caju, que se fixou
na vertente da música sertaneja.
Segundo o próprio Caju, seu
gosto pelo sertanejo e pela atividade radiofônica advém de ser
ouvinte da Rádio Nacional, em
especial dos programas do locutor Edgard de Souza, locutor do
gênero sertanejo, conhecido como
‘O animador das mil palavras’.
Ao iniciar na Rádio Castro, em
1952, o jovem Caju trabalhou no
período noturno, como técnico de
som. No ano seguinte, assumia
a gerência da Rádio o Coroné
Barbosa, o qual autorizou o novo
colaborador a substitui-lo nos
horários de locução de sábados
e domingos. Paralelamente, Caju
trabalhava em uma marcenaria,
atividade profissional que manteve
ao longo de toda a sua vida, até
aposentar-se.No início dos anos
50, Caju estreou seu próprio programa, que batizou de Alma Sertaneja, com início às 18h30.
Com a finalização de suas ati-

vidades como marceneiro, Caju
pode estender seu horário de
locução, tornando-se o principal
pilar da programação da Rádio
Castro. A partir dos anos 70 e até
os dias atuais apresenta, todas as
manhãs, o Rancho do Caju, das
6 horas às 9h30. Após o almoço,
retorna à programação, das 16 às
18 horas, com o programa ‘Assim
é o Sertão’.
Já o homenageado Sergio
Ávila, assim como Rosina, nasceu na capital paranaense, em 22
de dezembro de 1971. Filho de
EmidesÁvila e Haline Vera Ávila,
ele reside e trabalha em Castro
há vários anos, como dentista,
especialista em Implantodontia e
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial. Sergio concilia a
rotina de dentista às atividades
do Jiu-jitsu, e vem conquistado
espaço entre atletas de alto nível.
Em 2010 Sergio participou
pela primeira vez de um campeonato de expressão nacional, o
Campeonato Sul Americano de
Jiu-jtsu, organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-jtsu
(CBJJ).Desde então têm tido
inúmeras conquistas nos campeonatos dos quais participa, a
exemplo, o Campeonato Internacional de Master e Sênior
2011, onde conquistou medalha
de prata, Brasileiro sem Kimono
2012, onde ficou com bronze,
Sul-Americano 2012, ouro, Brasileiro 2012, prata, Brasileiro
201, bronze, e recentemente,
mais quatro medalhas de ouro,
participando do Campeonato
Europeu London Fall 2018, em
Londres, na Inglaterra.

A Prefeitura Municipal de
Castro, por meio da Secretaria
Municipal da Família e Desenvolvimento Social, vai promover
cursos de qualificação profissional para moradores do Abapan e
Socavão. Os cursos serão ministrados nas unidades móveis do
Senai e terão carga horária de
40 a 80 horas, com início das
aulas em 7 de novembro.
No Abapan serão oferecidos
os cursos de panificação e confeitaria, e ainda de mecânica de
motos. As inscrições devem ser
feitas no Centro de Referência e
Assistência Social (CRAS) Abílio
de Souza Fontenelli, no horário
das 8 às 17 horas. Para o curso
de panificação e confeitaria os
pré-requisitos são idade mínima
de 18 anos e ensino fundamental. Já para o curso de mecânica
de motos a idade mínima é 16
anos e ensino fundamental.
Os moradores do Socavão
vão receber os cursos de confecção e automotiva. Em ambos os
casos são exigidos idade mínima
de 16 anos e ensino fundamental. As inscrições devem ser feitas no Centro de Referência e
Assistência Social (CRAS) Vitória de Freitas Castro das 8 às 17

horas.
Na sede do município haverá
o curso de informática básica
que será ministrado no Educandário Manoel Ribas com início
das aulas em 28 de novembro.
É preciso ter 16 anos e ensino
fundamental incompleto. As inscrições serão feitas no local, das
8 às 17 horas.
Serão ofertadas 40 vagas em
cada modalidade, sendo 20 para
o período vespertino e 20 para o
período noturno para os cursos
que serão desenvolvidos no Abapan e Socavão. Para o curso de
informática, são 20 vagas para o
período da manhã e 20 para o
período da tarde.
Para fazer as inscrições é
necessário levar RG, CPF, Comprovante de Residência e documentos dos responsáveis para
alunos menores de 18 anos.
A secretária municipal da
Família e Desenvolvimento Social,
Ana Carolina Barros, destaca que
o objetivo é capacitar mão de
obra para o mercado de trabalho
e geração de renda. "A capacitação é fundamental para a inserção
no mercado de trabalho. Os cursos são oportunidades de preparo
técnico para quem procura o primeiro emprego ou quer trabalhar
por conta própria", disse.

APENAS COM PANO E BALDE

Prazo para limpeza de
túmulos vai até quarta
Da Assessoria
O prazo para serviços de
pintura, reforma e limpeza
pesada nos túmulos dos cemitérios Frei Mathias e Nossa
Senhora do Rosário, para o dia
de Finados (2/11), terminou
no domingo (28).
De acordo com o chefe
do Departamento de Serviços

Públicos, Wilson Ribas, desde
segunda-feira (29) até quartafeira (31), será permitida a
limpeza dos túmulos apenas
com a utilização de pano e
balde.
No dia 2 de novembro,
a visitação aos túmulos será
aberta das 8 às 18 horas, com
missa às 9 horas no Cemitério
Frei Mathias, em Castro.

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

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.

Câncer: Reserve um tempo
para curtir seus passatempos preferidos e aliviar a tensão. Pode encontrar novas maneiras de ganhar um
dinheiro extra.

Capricórnio: Talvez seja preciso ter uma cautela extra com seu
dinheiro, pois há risco de gastar
mais do que pode. Vai sobrar disposição para sair da rotina.

Leão: Siga seus instintos, mas
lembre-se de não se estressar à toa,
especialmente no trabalho. Disposição renovada à noite. Vida a dois
promete muita animação.

Aquário: Priorize as tarefas
que podem ser feitas a sós e poderá
alcançar um resultado melhor do que
esperava. Deixe a solidão de lado na
vida pessoal.

Virgem: O trabalho deve correr
com tranquilidade e poderá até contar com conselhos dos amigos. Bom
dia para rever hábitos que podem
influenciar a saúde.

Peixes: Diplomacia e o charme
serão seus maiores trunfos para conseguir o que deseja, seja na vida
profissional ou pessoal. A relação
amorosa pode se tornar mais séria.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br

Enredo comum nas
Lugar onde se venLabo- Superlativo
obras de
absoluto dem livros usados
Agatha Amar, em ratório sintético Como Adão e Eva
Christie francês (abrev.) de "boa" andavam no Paraíso

Limão,
em inglês

O profissional
fadado ao
fracasso
Terreiro
(ioruba)
É extraído
da jazida

César (?)
& Fabiano,
dupla
sertaneja

Aparelho
integrante
de home
theater

J. R. (?): o "Abelha",
fotógrafo
"apidas estre- em
las (BR) cultura"

Criança,
no Candomblé
(bras.)

Atuo
como
cirurgião
Peritos
em uma
atividade
(fig.)
(?) qual:
do mesmo
modo que

Orna o
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Brilhantes;
luzidios
Estruturas
na base
do pelo

Tipo de Medida
teste psi- agrária
cológico O som
(sigla)
da vaia

3/erê — ilê — tat. 4/lamê. 5/aimer — lemon. 7/lambris. 8/nitentes.

8

Solução
E
S
C
L
L A
R
E
A C
I
M
D E
N
T
F O

T
R
A
M
A
P
O
L
I
C
I
A
L

M
E
N
O
T
T
I
A
I
M
E
R

L L O
A
T
B R I
A M
I D A
S
O D A
U P
E R I
R A
E N T
A
C U L

O
P
E
R
O

A
S
E
S

S
N E
U BO
S
L
D E
V M
D O
N

BANCO

César (?)
& Fabiano,
dupla
sertaneja

MOTOS
O profis- USADAS
sional
CG 160
fadado
ao START
fracasso
CG
150 Titan EX
Terreiro
(ioruba)
125 CARGO KS
ÉCG
extraído
da jazida
CG 125 FAN KS
YAMAHA YBR 125K
YAMAHA FAZER YS 250
Orna o
ambiente
XRE 300
Brilhantes;
luzidios
Estruturas
na base
do pelo

BANCO

RESUMO DE NOVELAS

J. R. (?): o "Abelha",
fotógrafo
"apidas estre- em
las (BR) cultura"

Criança,
no Can2016/2017
domblé
(bras.)

2011/2011
2013/2014
2015/2015
2008/2008
2007/2007
2015/2015

VERMELHA
PRETA
BRANCA
PRETA
(?) qual:
PRATA
do mesmo
modo que
VERMELHA
BRANCA

Atuo
como
cirurgião

R$ 7.990,00
R$
6.450,00
Peritos
em uma
R$
5.050,00
atividade
(fig.)
R$
5.790,00
R$ 3.590,00
R$ 5.890,00
R$ 12.990,00

Tipo de Medida
teste psi- agrária
cológico O som
(sigla)
da vaia
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Solução
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S
L
D E
V M
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N

Tecido
brilhante,
feito com
fios de
metal
Fato de ocorrência
reduzida

Tecido
brilhante,
feito com
fios de
metal
Fato de ocorrência
reduzida

A
S
E
S

Manobra
no surfe
Radiano
(símbolo)

(?) 9002,
selo de
qualidade

Aparelho
integrante
de home
theater

(?) 9002,
selo de
qualidade

A
I
M
E
R

Sagitário: Talvez seja preciso ter uma cautela extra com seu
dinheiro, pois há risco de gastar
mais do que pode. Vai sobrar disposição para sair da rotina.

Limão,
em inglês

O
P
E
R
O

Gêmeos: Antes de se envolver
em um novo negócio, preste atenção
ao seu sexto sentido. A boa notícia é
que o dinheiro deve entrar. Se você
está só, olhe mais ao seu redor.

que mama
Revestimentos de
paredes

Manobra
no surfe
Radiano
(símbolo)

L L O
A
T
B R I
A M
I D A
S
O D A
U P
E R I
R A
E N T
A
C U L

Escorpião: Sua habilidade de
conversar será notada por todos.
Você fará o possível para causar uma
boa impressão na vida profissional.
Pode surgir boa novidade no amor.

© Revistas COQUETEL

Superlativo Lugar onde se venabsoluto dem livros usados
sintético Como Adão e Eva
de "boa" andavam no Paraíso

M
E
N
O
T
T
I

Touro: Hoje, será mais fácil
convencer os colegas ou clientes a
adotarem o seu ponto de vista. A
companhia dos familiares será bemvinda.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ALUGO CASA FUNDOS
www.coquetel.com.br
DOIS QUARTOS
EMnas
PG
Enredo comum
Nota de (?):
Laboobras
de Grossa, uma
publicação
Alugo
no centro de
Ponta
ratório
Amar,
em
Agatha
com o ob(abrev.)
francês
quadra
do
antigo
supermercado
Big,
Christie
jetivo de
retratação,
duas
do Paraguaizinho e Palladium,
em veículos
de mídia
casa
de fundos contendo 1 quarto,
Sylvester
sala,
e banheiro. Valor de R$
(?), atorcozinha
de
"Os Mer550,
(já incluso água) mais luz. Sem
cenários"
garagem.
Tratar no (42) 9 9972-0758.
Animal

T
R
A
M
A
P
O
L
I
C
I
A
L

Libra: Sua atenção está no
trabalho, ainda mais se achar que
tem chance de conquistar promoção.
Deve se divertir na companhia da
turma.

ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto, 368
(próximo ao quartel). Telefone: (42)
9 9929-7916.

E
S
C
L
L A
R
E
A C
I
M
D E
N
T
F O

Áries: Deixe as diferenças
de lado e dê uma mãozinha a um
parente mais velho. Seu carisma está
em alta - explore isso a seu favor no
trabalho.

Nota de (?):
publicação
com o objetivo de
retratação,
em veículos
de mídia
Sylvester
(?), ator de
"Os Mercenários"
Animal
que mama
Revestimentos de
paredes

A forma mais barata de fazer negócio!

3/erê — ilê — tat. 4/lamê. 5/aimer — lemon. 7/lambris. 8/nitentes.

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.

3232-5148

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (30/10)
Cris, na pele de Julia, tenta
conter o nervosismo com sua
descoberta. Alain pensa em
Isabel. Margot se preocupa
com a demora de Cris. Cris/
Julia conversa com Piedade
sobre Gustavo. Eugênio se
enfurece com a chegada de
Danilo à festa, mas se controla ao saber da amizade de
Gustavo Bruno com o rapaz.
Américo provoca Flávio, que
o agride. Hugo implica com
Pat. Alain mostra o desenho
que Cris fez de Danilo para
Bola e Cláudio. Isabel procura Marcelo. Josi conta para
Mariane sobre Alain e Isabel.
Gustavo e Danilo conversam
sobre Julia. Danilo e Cris/
Julia se beijam, e Gustavo
não gosta.
O TEMPO NÃO PARA
Terça-Feira (30/10)
Samuca e Elmo observam Marocas e as gêmeas
no carro de Emílio. Florêncio
conta a Barão que viu Paulina
beijando Cecílio. Teófilo fica
tenso quando Barão aponta
erros em suas contas. Zelda
percebe que Betina precisa de
ajuda e convoca Helen. Betina
aceita ser internada. Dom
Sabino e Gabiru se hospedam
na pensão de Coronela, que
também recebe Igor e Zelda.
Dom Sabino deixa Agustina
emocionada ao abrir mão de
sua fortuna em prol da ex-esposa e da família. Barão avisa
a Cecílio para ficar longe de
Paulina. Dom Sabino recebe
uma notificação para reconhecimento de paternidade.

Coronela procura Samuca
para avisar que Waleska está
grávida.
ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (30/10)
Cris, na pele de Julia, tenta
conter o nervosismo com sua
descoberta. Alain pensa em
Isabel. Margot se preocupa
com a demora de Cris. Cris/
Julia conversa com Piedade
sobre Gustavo. Eugênio se
enfurece com a chegada de
Danilo à festa, mas se controla ao saber da amizade de
Gustavo Bruno com o rapaz.
Américo provoca Flávio, que o
agride. Hugo implica com Pat.
Alain mostra o desenho que
Cris fez de Danilo para Bola e
Cláudio. Isabel procura Marcelo. Josi conta para Mariane
sobre Alain e Isabel. Gustavo e
Danilo conversam sobre Julia.
Danilo e Cris/Julia se beijam,
e Gustavo não gosta.
SEGUNDO SOL
Terça-Feira (30/10)
Dulce ateia fogo ao
dinheiro de Laureta. Laureta
procura Rosa, que tenta manipular a cafetina. Remy confronta Dulce, que expulsa o
rapaz de sua casa. Rosa afirma
a Beto e Valentim que Remy
está vivo. Roberval reafirma
seu amor por Cacau. Roberval
tem alta do hospital. Maura
propõe viver com Selma e
Ionan ao mesmo tempo. Pai
Didico falece, deixando com
Groa a missão de zelar pelo
terreiro. Remy insiste para
que Karola deixe Salvador a
seu lado. Valentim desconfia
do comportamento de Karola.
Beto flagra Remy.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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QUEIMA DE ARQUIVO OU VINGANÇA?

Militar aposentado da PM é executado
Divulgação

Coronel da
PM levou pelo
menos seis tiros
de calibre 12
Da Redação
O tenente-coronel aposentado da Polícia Militar
(PM), Valdir Copetti Neves,
foi encontrado morto na tarde
desta segunda-feira (29), na
estrada de acesso ao Botuquara, em Ponta Grossa.
Ele levou pelo menos seis
tiros de calibre 12 e mais
oito de .40, todos na cabeça,
segundo a polícia. Copetti foi
encontrado por moradores da
região, dentro do seu veículo,
uma BMW, quando seguia de
sua fazenda à cidade. A Criminalística e o IML foram
acionados para cuidar do
caso.
Segundo um alto escalão
da Polícia Militar, a própria
PM foi informada através
do 190, por volta das 13

EM CASTRO

Carro roubado
é encontrado
Veículo Corsa Milenium, cor
cinza, placas DGO 7701, furtado
na sexta-feira (26), na Vila Rio
Branco, foi localizado ainda no
sábado (27), por volta das 18h30,
na rodovia PR 151, mais precisamente na Bela Vista, abandonado.
Diante ao fato, o veículo foi encaminhado à delegacia da polícia
civil, para as devidas providências.

EM CARAMBEÍ

Agride mulher
após beber
Perto das 21 horas de domingo
(28), na região do Novo Horizonte,
em Carambeí, policiais militares
atenderam chamado de mulher
vítima de violência doméstica. Ela
relatou que seu marido passou a
tarde consumindo bebida alcoólica
e ao retornar para casa a agrediu.
O marido desferiu vários socos, fez
ameaças de morte, e um dos golpes atingiu a filha do casal de 11
meses. A vítima conseguiu fugir e
pedir ajuda. A equipe constatou as
lesões na solicitante, e o autor não
foi localizado pela equipe policial.

Cartuchos de 12 ficaram expostos ao chão

Militar aposentado foi alvejado na cabeça com tiros de 12 e .40

horas, que havia uma pessoa
morta dentro de um automóvel, nessa região. Ao chegar,
foi confirmada a informação
e isolado o local. A autoridade não quis dizer se há
suspeitos, por outro lado,
pediu ajuda para que qualquer informação que venha a
contribuir para a elucidação
desse caso, seja imediatamente comunicada através do

190 ou 181.
O oficial disse se tratar de
um crime brutal, afirmando
que ele foi "tocaiado, pego
de surpresa, e veio a falecer". Quanto a testemunhas,
afirmou que por enquanto
não há, pois o local é muito
parado. "Segundo o caseiro,
ele saiu de casa e não chegou
ao destino, chamando a atenção", concluiu o oficial.

Hitórico
Segundo o qe a reportagem apurou, o Tenente-Coronel chegou a ser acusado de
integrar quadrilha com policias aposentados que fariam
a guarda ilegal de terras em
Ponta Grossa, na região dos
Campos Gerais, no ano de
2004.
Em 2009, Neves acabou

Criança de 8 anos morre com tiro
Um caso de tiro acidental
que levou a óbito um garoto
de 8 anos de idade, acabou na
prisão do padrinho e do pai da
criança, na noite de domingo
(28). De acordo com a PM,
o pai do menino, que usa tornozeleira eletrônica, também
foi levado para a delegacia
depois que os policiais acharam 248 gramas de maconha
e 44 gramas de cocaína, além
de duas balanças de precisão
e dinheiro em espécie, na casa
da família.
Os dois presos passariam
por audiência de custódia
nesta segunda-feira (29).
O caso
"Segundo informação dos
pais e do executor dos disparo,
foi uma situação acidental. Ele
estava manuseando a arma e
acabou realizando o disparo
acidental", disse o tenente do
Corpo de Bombeiros Paulo

condenado a 18 anos e 8
meses de reclusão e à perda
do cargo, sob acusação,
entre outros crimes, de tráfico internacional de armas
e formação de quadrilha. O
policial tinha sido denun-

ciado pelo Ministério Público
Federal por formar milícias
armadas para proteger fazendeiros contra invasões de
terra. Ele foi um dos ouvidos
pela CPI do Tráfico de Armas
em 2005.

MENOR DE 5 ANOS SE FERE

NA CASA DO PAI DO MENOR, GRANDE QUANTIA DE DROGA
Divulgação

Da Redação

Veículo seguia sentido à cidade, quando foi interceptado

Carro dispara e atinge muro
Por volta das 9h45 da manhã
de sábado (27), no Bairro Primavera, mais precisamente na Rua
canguru, em Jaguariaíva, policiais
militares deram atendimento a um
acidente de trânsito envolvendo
um veículo Classic. O carro, que
estava estacionado em via pública,

veio a disparar e atingir o muro de
uma residência, causando lesões
em uma criança de 05 anos que
brincava no local. A vítima foi
atendida pela equipe do Corpo de
Bombeiros e encaminhada a casa
hospitalar. O estado clínico dela
não foi informado.

ALÉM DE NÃO HABILITADO

Detido com bucha de cocaína
Pai e padrinho da criança são presos
Ribeiro.
Depois do tiro, os bombeiros foram, então, chamados e
encontraram a família na Avenida Bonifácio Vilela, já levando
a criança para o hospital.
"Chegando ao local, já
havia uma ambulância, que
passava por lá, fazendo o primeiro atendimento. Demos
continuidade ao atendimento.
Entretanto, a criança acabou

não resistindo", acrescentou
Ribeiro.
Ainda conforme o tenente,
a bala atravessou o peito do
menino, que já estava sem os
sinais vitais quando os bombeiros chegaram. O corpo
dele foi recolhido pelo Instituto
Médico-Legal (IML).
Até o fechmento dessa edição, o paradeiro da arma utilizada ainda era desconhecido.

Equipe policial, em patrulhamento, avistou por volta das
21h10 de sexta-feira (26), na
Praça Pedro kaled, no centro de
Castro, uma motocicleta transitando em via pública. O condutor, ao perceber a presença da
viatura policial, fez o retorno na
via e na sequência abandonou o

veículo. Realizada a abordagem,
foi identificado que o condutor, um rapaz de 20 anos, não
era habilitado, e na revista foi
encontrada uma bucha de cocaína. Diante aos fatos, o rapaz
foi encaminhado ao cartório da
polícia militar para lavratura do
termo circunstânciado.

EM CASTRO

Veículo é recolhido com
pendências administrativas
Policiais
militares,
em
patrulhamento pela Rua Rio
de Janeiro, em Castro, abordaram por volta das 9h15 deste
domingo (28), um veículo Gol
com dois ocupantes em atitude
suspeita. Após identificação foi

constatado que o motorista não
era habilitado e o veículo apresentava pendências administrativas. Diante dos fatos, foram
lavrados os autos cabíveis e o
veículo recolhido ao pátio da 3ª
Companhia da Polícia Militar.

EM CARAMBEÍ

Presos após roubarem posto
Por volta das 4h20 desse
domingo (28), três indivíduos
chegaram a pé em um posto de
combustível de Carambeí, no centro da cidade, e fizeram menção
de estarem armados, anunciando
o roubo. Na ação, subtrairam
diversos produtos, certa quantia
em dinheiro e um aparelho celular. Os suspeitos atravessaram
a rodovia, e adentraram em um
Vectra que foi seguido por um
cidadão que chegou ao posto no

momento da ação criminosa. De
posse das informações, militares
lograram êxito em prender dois
suspeitos (24 e 26 anos) que
estavam com alguns dos objetos
roubados. Ainda no interior do
veículo havia documentos pessoais de um terceiro envolvido,
que acabou identificado. Diante
dos fatos, eles foram entregues
na delegacia com o material
apreendido, para as medidas que
couberem.

COM 76 OCORRÊNCIAS

Paraná tem pleito tranquilo
A Polícia Militar registrou 76
ocorrências de crimes eleitorais
em todo o Paraná, encaminhou
20 pessoas e lavrou 14 Termos Circunstanciados durante
o segundo turno das eleições
de 2018. A operação começou sábado (27) e o número de

registro foi feito até as 21 horas
de domingo.
A comandante-geral da Polícia Militar, coronel Audilene Rosa
de Paula Dias Rocha, afirmou
que a avaliação geral foi de um
dia de exercício da democracia
com pacificidade e ordem.
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Compadre Caju,
ladeado pela vereadora
Maria de Fátima Barth
Antão Castro, Gerson
Sutil, e a deputada
federal eleita pelo
PSL, Aline Sleutjes

Divulgação

Divulgação

Alfredo de Jesus
Pinheiro (Compadre
Caju), Rosina Pereira
Jorge Cardoso e Sérgio
Ávila, receberam
título de Cidadão
Honorário de Castro,
conferido pela Câmara
Municipal de Castro, na
última quinta-feira (25)

1

2

cleucimara@hotmail.com
“Toda conquista começa com a decisão de tentar”
Divulgação

Simone

Divulgação

Divulgação

O grupo
“Quadradinhos de
Amor”, coordenado
pela senhora Ana
Lucia Faria, realizou a
entrega de 34 mantas
confeccionadas
pelo grupo, para
idosos do Lar do
Idoso Paulo de Tarso

A querida
advogada
Simone
Biagini
recebendo
felicitações
de aniversário

Clovis
Maximiliano
Mainardes
Carneiro
recebendo
felicitações de
aniversário

4º Congresso Nacional da ABRAMECOM
Aconteceu de 21 a 23 de Outubro o Congresso Nacional da ABRAMECOM Associação Brasileira de Colunistas Sociais
e de Mídia Eletrônica (ABRAMECOM), no premiado resort Costão do Santinho em Florianópolis – SC, com a presença
de colunistas e jornalistas de todo o Brasil. O congresso premiou empresários e profissionais de vários setores que se
destacaram no ano de 2018, homenageou colunistas, abordou diversos temas com o intuito de agregar conhecimento
dentro do mercado de mídia. Na oportunidade foi realizado a eleição da nova diretoria para o triênio 2019- 2021.
Divulgação

Kalil Mainardes Jayme festejando a chegada
de idade nova. No registro ao lado da esposa
Sandra Catelan Mainardes. Parabéns!
Divulgação

Divulgação

João Marcelo Mazzo recebeu
a homenagem surpresa da
ABRAMECOM. No registro com
as colunistas Vivi Feijó (Joinville).
Vivi recebe cumprimentos de
aniversário, nesta terça-feira (30).
Parabéns!

Divulgação

Na oportunidade foi eleita a nova diretoria da ABRAMECOM para o triênio 20192021: Presidente, Neide Bini; vice-Presidente, Diego dos Santos; 2ª Vice-Presidente, Rosilene Bejarano; secretária, Cleucimara Santiago; Tesoureira, Sonia
Tetto; Diretora de Eventos, Claudia Gomes; Diretora de Expansão, Karla Cruz;
Diretor de Marketing, Henrique Harmonia; Diretor de Mídia e Comunicação,
Clóvis Willian Mukirana; Presidente do Conselho Fiscal, Paulo Mendel; Membros
do Conselho Fiscal, Orlando Bejarano e João Marcelo Mazzo
Divulgação / João Marcelo Mazzo

O empresário
Claudio Rafael
Rugilo em ritmo
de aniversário.
Muitas
felicidades!

Colunista Neide Bini, vice-presidente da Abramecom, os palestrantes:
Roberto Oliveira (Supere Limites), Heloisa Coelho (Turismo e Inovação),
Daniela Rosane (Etiqueta), Dr. Adriano Faria (Desperte o Seu Gigante
Interior), e o presidente 2015- 2018 da Abramecom, colunista Arlan
Alves. Neide e Arlan foram os organizadores do evento

Divulgação

O jornalista, escritor, palestrante e apresentador
do Jornal do Almoço da NSC TV, Mario
Mottaque proferiu a palestra “Ética e Exercício
do Jornalismo”, e a colunista Neide Bini,
presidente eleita 2019 -2021 da Abramecom

INGRESSOS A PARTIR DE R$ 60

'Planeta Mais' terá 11 shows
A organização do Festival
Planeta Mais, que movimenta
Ponta Grossa entre os dias 8
e 9 de dezembro, divulgou que

nos dois dias de shows, 11
atrações nacionais entrarão no
palco. Projota e Fernando &
Sorocaba serão algumas delas.

30/10

Marcos Miguel Ferraz
Geovana Teixeira Moraes

Bruna Moers
Mario Endo
Jose Mauricio
Martins Barbosa

31/10

Larissa Wiltemburg

01/11

Ademacir Gonçalves Junior
Andreia Cunha Baptista
Joslaine de Fatima Szesz
Alessandra Brandes

