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ZERO HORA DE DOMINGO VOCÊ ADIANTA SEU RELÓGIO EM UMA HORA

FINADOS
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Divulgação / Luana Dias

Religiões enxergam
data de várias formas
Nesta sexta-feira (2) o dia é reservado no Brasil para lembrar e homenagear os mortos. Essa passagem, que é temida
por muitos, cultuada em algumas partes do mundo e tema de
diversos filmes e bestsellers da literatura, é celebrada entre diferentes religiões, sendo que cada uma tem sua própria forma
de interpretação. A reportagem do Página Um conversou com
o Padre Cristiano Marcos Rodrigues, da Matriz Senhora do
Perpétuo Socorro, e com o Pastor Artemei Greskiv, da Igreja
Evangélica Projeto Salvação. Eles explicam como cada um, e
página 5
os fiéis de suas respectivas igrejas vivem a data.

ALUNOS DO
SENAI RECEBEM
CERTIFICADO
DE CURSO
página 5

CARAMURU VIAJA
EM BUSCA DA
PRIMEIRA VITÓRIA
página 4

CEMITÉRIOS devem receber inúmeras visitas nesta sexta-feira
Divulgação / PM

PONTA GROSSA

Polícia Militar recupera
carro e encontra drogas
Cinco elementos foram presos em flagrante após furto de
veículo na Morada do Sol, tráfico de drogas e receptação de
mercadoria.
Era madrugada de 31 de outubro, quando oelemento conhecido
como Jorginho entrou numa casa na Morada do Sol e com os moradores dormindo furtou R$ 220, pegou as chaves de um automóvel
Hyundai Creta, e fugiu com o veículo. Após ação rápida da PM,
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carro, objetos e drogas foram encontrados.

ATÉ 31 DE DEZEMBRO
Adilson já
preside a Câmara
de Jaguariaíva

Tentam
assaltar
ﬁéis com
faca e
acabam
rendidos

CINCO caem após ação da polícia

página 7

PREFEITURA ANUNCIA CORTE DE GASTOS CIDA SE REÚNE COM PRESIDENTE TEMER
Divulgação

Divulgação

Devido à queda na arrecadação mensal, a Prefeitura Municipal anunciou,
nesta terça-feira (30), novas medidas de cortes nos gastos para conseguir honrar
seus compromissos. A expectativa é deixar de gastar cerca de R$ 400 mil com
página 4
a folha de pagamento de terceirizados e estagiários.

A governadora Cida se reuniu nesta terça-feira (30), em Brasília, com o presidente
Michel Temer para tratar de questões de interesse do Paraná, como a construção da
segunda ponte em Foz do Iguaçu, ligando o Brasil ao Paraguai. Cida reforçou o pedido
página 3
feito ao Ministério da Saúde para a habilitação de novos leitos de UTI.

O vereador Adilson Passos
Felix foi eleito na sessão ordinária
de terça-feira (30), o novo presidente da Câmara Municipal de
Jaguariaíva. Ele teve onze votos,
sendo que os vereadores Divael
da Silva Melo e Reginaldo Cordeiro da Silva (Nenzo) obtiveram
um cada. Os demais membros da
chapa que compõem a mesa diretora da Casa de Leis permanecem
os mesmos.
página 3
Divulgação

PEDIDO PROTOCOLADO

VEREADOR Adilson P. Felix

PROGRAMA 'OLHOVIVO'

EM CARAMBEÍ

Pauliki quer extinção ou
redução da taxa da água

Ratinho Junior garante
R$ 40 milhões

Jecar inicia competição
com quinze escolas
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EDITORIAL

Informe Publicitário

FINADOS
Esta sexta-feira (2) é dedicada aos mortos. E, por incrível que pareça, eles são
mesmo muito lembrados. A quem viaje quilômetros para visitar os túmulos de seus
entes queridos, existem outros que não costumam ir à igreja para celebrar a vida,
mas neste dia, vão, para rezar pelos que já se foram, e, também há quem nunca recebeu flores em vida, mas têm suas sepulturas presenteadas com buques cheirosos e
coloridos no dia de finados. Pena que, como bem coloca o Pastor Artemei Greskiv,
os mortos não mais podem retribuir o carinho daqueles que os admiram e sentem
sua falta. Não seria então a vida, a grande oportunidade para demonstrar afeto?

O fim de um ciclo

n

* Celso Tracco
A eleição presidencial de 2018
foi histórica em muitos aspectos e
talvez seu resultado possa mudar
o rumo da, ainda jovem, democracia brasileira.
O primeiro aspecto que devemos observar é que o Partido dos
Trabalhadores (PT) participou de
todas as eleições diretas para presidente desde 1989. Sempre foi
uma participação de protagonista,
ficando em 2º lugar em 1989,
1994, 1998 e 2018 e vencendo
em 2002, 2006, 2010 e 2014.
Isto não é de se desprezar, afinal
o partido foi fundado em 1980 e
sua estrutura surgiu de uma inusitada união entre intelectuais acadêmicos de esquerda e uma forte
base sindical. Operacionalmente,
para alcançar uma rápida capilaridade, usou, entre outras estratégias, a rede das Comunidades
Eclesiais de Base da Igreja Católica (CEB's). Com isso, tomou
conta das periferias, sempre
muito carentes, das grandes cidades. Na década de (19)80 o país
já dava muitos sinais de cansaço
e esgotamento do regime militar,
instaurado em 1964. Além disso,
na economia, a década de 80 foi
conhecida como a década perdida,
com baixíssimo crescimento. Há
de se reconhecer, politicamente
falando, que ninguém soube
aproveitar melhor essas condições que o PT. Sendo oposição e
perdendo, nas eleições de 1989,
1994 e 1998, chegou ao poder
em 2003 permanecendo até o
final de 2015, quando se iniciou
o processo de impeachment da
então presidente, Dilma Rousseff.
Em 2018, o PT chegou mais uma
vez ao segundo turno, mesmo em
condições muito adversas, pois
seu principal dirigente político
está preso desde abril.
O segundo aspecto é que tivemos o improvável surgimento da
candidatura de um ex-capitão do
Exército que se tornou deputado
federal em 1990 e sempre foi,
em sua vida pública, um oposi-

tor ferrenho do PT. Destacou-se
mais pelo seu tipo de comunicação, severo e autoritário, do que
pelos seus feitos parlamentares.
Na verdade, Jair Bolsonaro nunca
usou uma estrutura partidária.
Em sua vida parlamentar, já passou por oito partidos, o que prova
que o sistema político brasileiro
está desgastado, é anacrônico
e não representativo. Com seu
discurso de extrema-direita, de
ordem e progresso e de liberalismo econômico, um parlamentar
sem dinheiro, sem apoio partidário, sem tempo de televisão, sem
apoio da mídia, baseando sua
comunicação com os eleitores via
mídias sociais, derrotou os maiores partidos brasileiros de forma
inapelável. PSDB e PT, que protagonizaram as eleições por vinte
anos, enlameados por muitos
escândalos de corrupção e desgoverno, foram democraticamente
rejeitados nas urnas.
A alternância de poder é saudável, mas infelizmente o poder
corrompe. O PT, em certo sentido,
foi vítima de seu próprio veneno.
Encastelado no poder, esqueceu-se de suas origens, das periferias. Não promoveu nenhuma
das reformas necessárias e seu
populismo de esquerda levou o
país à maior recessão de sua história. Paradoxalmente, o Partido
dos Trabalhadores promoveu altas
taxas de desemprego, um déficit
fiscal gigantesco e a paralisia da
economia. Parece que não queremos aprender com a história. As
mesmas condições que levaram o
PT do nada ao centro do poder,
o derrubaram pela sua ganância,
corrupção e distanciamento de
suas origens. A história se repete.
Esperemos, para o bem do país,
que o fim seja diferente.

Sandro A.
Carrilho
MORO, SAI
Após 22 anos de magistratura, o juiz da Lava Jato,
Sérgio Moro, será o Ministro da Justiça e da Segurança Pública do presidente
eleito Jair Bolsonaro. O que
mais motivou Moro a aceitar o convite, foi a perspectiva de implementar uma
forte agenda anticorrupção
e anticrime organizado. Na
prática, significa consolidar
os avanços contra o crime
e a corrupção dos últimos
anos, e afastar riscos de
retrocessos por um bem
maior.
MORO, SAI II
A Operação Lava Jato
seguirá com outros juízes, e
mesmo ele assumindo só a
partir de janeiro de 2019,
se afasta desde já das novas
audiências, para evitar controvérsias desnecessárias.
Ou seja, o ex-presidente

Lula não terá Sérgio Moro
presidindo as audiências.
MABEL CANTO
Quem estará na região
na próxima semana é a
deputada eleita pelo PSC,
Mabel Canto. No roteiro
também está Castro, onde
obteve 991 votos. Mabel é
filha do ex-prefeito, e exdeputado estadual, Jocelito
Canto, hoje comunicador
forte da Rede Massa.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

O 'Selfie' do Eurico
Teixeira Machado
Mostra o retrato dos atletas do Cacique, onde nasceu e
ajudou a nascer um dos mais
seletos grupos que praticava o
futebol de salão em Castro.
Além de jogarem com
entusiasmo, de igual forma
contra os melhores times do
Brasil, como Palmeiras, Cacique de Londrina, campeão
brasileiro e Corinthians, todos
os jogos realizados no Ginásio
de Esporte Douglas Pereira,
em Castro, ainda faziam despertar a alegria da sua torcida
com suas vitórias.
O acervo histórico deste
grupo são os chutes de bico
de pé, do beque Martinho,
dono de chutes fora do natural, uma bomba, que chegava
às vezes colocar a parede do
Ginásio fora do prumo.
As clássicas jogadas do

atleta Antoninho do Xanda,
um jogador fora de série.
Do Fredi (Frederico) que
exercia grande liderança sobre
a turma e mandava no duro.
Assim, foi o 'futebol de
salão', hoje chamado de futsal,
do exemplar atleta Eurico.

PLAUTO RECLAMA
Quem
mostrou-se
indignado com os trabalhos na trincheira do Los
Angeles, em Ponta Grossa,
é o deputado Plauto Miró
Guimarães Filho. Principalmente porque ouviu do
chefe do DER que a obra
pode não ficar pronta. Todo
o trabalho está localizado
na PR 151, próximo a
Metalúrgica Águia.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

02/11 - Dia de Finados
03/11 - Instituição do Direito e Voto da Mulher (1930)
Dia do Cabeleireiro
04/11 - Dia do Inventor
05/11 - Dia da Ciência e Cultura / Dia do Cinema Brasileiro
Dia do Radioamador e Técnico em Eletrônica
Dia Nacional do Designer

* Celso Tracco é economista e
autor do livro Às Margens do
Ipiranga - a esperança
em sobreviver numa
sociedade desigual.

Divulgação / Isadora

Perto do meio-dia dessa quarta-feira (31), o forte vento seguido de
chuva, causou a queda desse outdoor na Avenida Dr Ronie Cardoso, próximo ao Mercado Priotto. Tudo não passou de um grande susto!
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*
Clima

Sexta
02/11

Temperatura

22 ºC
14 ºC

Umidade
98%
94%

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

Sábado
03/11

26

ºC

16 ºC

96%
96%

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

Domingo
04/11

23 ºC
15 ºC

97%
70%

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

Segunda
05/11

23 ºC
14 ºC

90%
89%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 01/11/2018

SEXTA-FEIRA, 02 A 05 DE NOVEMBRO DE 2018

3

ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2018

Adilson preside Câmara de Jaguariaíva
Divulgação

Novo presidente
obteve onze
votos e disputou
com outros
dois nomes
L UANA D IAS
ESPECIAL PARA P ÁGINA U M
O vereador Adilson Passos Felix foi eleito na sessão
ordinária de terça-feira (30),
o novo presidente da Câmara
Municipal de Jaguariaíva. Ele
teve onze votos, sendo que
os vereadores Divael da Silva
Melo e Reginaldo Cordeiro
da Silva (Nenzo), tiveram um
cada. Os demais membros da
chapa que compõem a mesa
diretora da Casa de Leis
permanecem os mesmos. A
eleição do novo presidente
só aconteceu porque a Justiça
Eleitoral, do município, cassou o registro de candidatura

Vereador Adilson Felix presidirá a casa de Leis até 31 de dezembro

PEDIDO PROTOCOLADO

Pauliki quer extinção ou
redução da taxa da água
Da Assessoria
O deputado estadual Marcio
Pauliki segue na luta para que os
valores de cobrança da tarifa da
água sejam revistos e não prejudiquem a população paranaense. O parlamentar protocolou
novo pedido para que a Sanepar
e o governo do estado alterem
a forma da cobrança da tarifa
mínima da água.
No documento, Pauliki reivindica que seja feito uma verificação e readequação do sistema
de cobrança. “É necessário que
a tarifa mínima seja revista, pois
a Sanepar reduziu de 10m³ para
5m³ e não reduziu o valor cobrado
proporcionalmente.
Conforme
meu pedido original, os valores
deveriam ter sido reduzidos também pela metade ou então que se
acabe de uma vez com esta tarifa
mínima que compromete a renda
das famílias mais humildes”,
afirma o deputado.
A medida se faz necessária
para que a população não seja
prejudicada com a atual forma de
cobrança realizada pela companhia. Isso porque a Sanepar propôs no ano passado a redução da
tarifa mínima pela metade, passando de 10 m³ para 5 m³. “Mas
a redução do valor não aconteceu
na mesma proporção. Volto a
ressaltar a urgência e a necessidade dessa situação ser revista”,
salienta Pauliki.
No ano passado e em maio
deste ano, o deputado já protocolou pedidos para que essa situação seja revista. “Após observar
algumas cidades que através de
suas Câmaras Municipais estão
debatendo este assunto, não
posso me isentar em trazer para a
Assembleia esta discussão. Como
representante da sociedade vou
seguir nessa luta a fim de conseguir medidas para que a população não seja onerada”, ressalta.

Divulgação

Deputado diz que medida
se faz necessária
Entrega de emenda
Nesta semana, foram entregues para a Secretaria Municipal
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA) um conjunto
de maquinários que integrarão a
frota que atua na manutenção das
estradas rurais de Ponta Grossa.
Os recursos para a aquisição
dos equipamentos foram possíveis através de emendas a fundo
perdido dos deputados estaduais
Márcio Pauliki e Plauto Miró.
Foram
adquiridos
uma
motoniveladora e um caminhão
caçamba que, juntos, demandaram um investimento de aproximadamente R$ 824 mil. “Mais
uma conquista importa que conseguimos para a cidade. Que a
prefeitura de Ponta Grossa faça
agora sua parte na manutenção
de nossas estradas rurais como,
por exemplo, lá no Kalinoski, na
estrada que vai para o Alagados,
no Taquari e distritos da região”,
ressalta o deputado Pauliki. São
mais de 1,2 mil quilômetros de
ligações que permeiam o território e necessitam de atenção constante da Secretaria Municipal de
Agricultura.
Segundo o gestor da SMAPA,
Ivonei Afonso Vieira, serão priorizados os reparos nas vias que
recebem mais tráfego.

Nota Paraná libera crédito
para pagamento do IPVA
Os proprietários de veículos
emplacados no Paraná poderão
em breve utilizar os créditos acumulados no Nota Paraná para
quitar ou diminuir o valor de
IPVA de 2019. O período para
transferência dos valores acumulados no programa começou
na quinta-feira (1º) e se estende
até o dia 30. A solicitação pode
ser feita pelo portal www.notaparana.pr.gov.br ou pelo aplicativo

do programa Nota Paraná, que
pode ser baixado gratuitamente.
De acordo com a coordenadora do programa Nota Paraná,
Marta Gambini, a expectativa
é de que os números deste ano
superem os pagamentos dos
períodos anteriores, em 2017 e
2018, quando R$ 19,3 milhões
em créditos foram utilizados para
quitar ou reduzir o valor do IPVA
de 153.731 mil veículos.

do ex-presidente, Marcos
Pessa Filho (Marquito).
A votação, realizada logo
no início da sessão, foi aberta
a quem desejasse declarar seu
voto, no entanto, nem todos
os vereadores o fizeram.
Após a escolha do novo gestor, que já foi presidente da
Casa entre os anos de 2015
e 2016, houve discurso acalorado. O novo presidente da
Câmarairá dirigí-la até 31 de
dezembro deste ano, quando
se completa o biênio da atual
gestão. A nova eleição para
o cargo, e consequentemente
para nova chapa, está marcada para o dia 1º de janeiro
de 2019, às 14 horas.
No dia seguinte à votação,
o vereador Adilson falou com

Novo presidente vai
administrar com
suas próprias ideias

a reportagem e mencionou
suas prioridades e a forma
como pretende administrar
a Casa. “Nossa prioridade é
continuar o trabalho que vem
sendo desenvolvido, com bastante transparência, e sempre
dando apoio ao Legislativo e
à população”.
Segundo o vereador, ele
deve acrescentar características próprias à administração.
“Ainda vamos estudar certinho documentos e projetos
em andamento. Hoje, por
exemplo, estou em reunião
com alguns vereadores, com o
intuito de tomar conhecimento
mais profundo sobre tudo
o que está acontecendo na
Câmara, em seguida, vamos
conversar com o financeiro e
secretaria da Casa, mas eu
devo sim administrar com as
minhas próprias ideias, e,
fazendo o possível para que
a Câmara seja bem reconhecida”, destacou.

PROGRAMA 'OLHOVIVO' NA BANCADA FEDERAL

Ratinho garante R$ 40 milhões
Na primeira reunião
com a bancada federal do
Paraná em Brasília, nesta
quarta-feira (31), o governador eleito, Ratinho Junior,
garantiu R$ 40 milhões para
o programa "Olho Vivo" de
monitoramento na área de
segurança.
Os recursos serão disponibilizados por meio de emendas no orçamento de 2019.
O encontro com a bancada paranaense aconteceu
pela manhã na Câmara Federal e reuniu 18 deputados
federais. O vice-presidente da
Alep, deputado Guto Silva,

Divulgação

Primeira reunião com a bancada federal
também
estava presente.
Além dos recursos para a
segurança, Ratinho Junior
pediu que os deputados orientem as emendas prioritariamente para as áreas de saúde,
agricultura e educação.

O governador eleito saiu
muito satisfeito do encontro.
"Foi uma demonstração da
força do diálogo e é a linha
que vamos seguir no relacionamento com a bancada e
com o governo federal.

QUESTÕES DE INTERESSE DO PARANÁ

Cida se reúne com presidente Temer
A governadora Cida Borghetti
se reuniu nesta terça-feira (30),
em Brasília, com o presidente
Michel Temer para tratar de questões de interesse do Paraná, como
a construção da segunda ponte em
Foz do Iguaçu, ligando o Brasil ao
Paraguai. Cida reforçou o pedido
feito ao Ministério da Saúde para a
habilitação de novos leitos de UTI
e entregou a Temer uma cópia da
lei paranaense que torna obrigatória a apresentação da carteira de
vacinação na matrícula escolar.
No encontro com o presidente,
a governadora agradeceu a atenção
de Temer com a obra e reforçou
que a segunda ponte na fronteira
com o Paraguai é estratégica para
o Paraná e vai contribuir para o
desenvolvimento dos dois países.
Após a audiência, Cida ressaltou
que as tratativas entre os governos
estão avançando, assim como os
ajustes dentro das diretorias brasileira e paraguaia da Itaipu Binacional, que deve custear a obra.
“Este projeto é esperado há
décadas e trará mais desenvolvimento ao Paraná, ao Brasil e ao

Paraguai”, afirmou a governadora
Cida Borghetti, que também se
reuniu com o presidente do Paraguai, Mario Abdo, para tratar do
assunto. “Com a obra, todo o
transporte de cargas será feito pela
segunda ponte, e a atual vai atender
somente turistas e passageiros”,
completou ela, destacando que a
Ponte da Amizade está sobrecarregada, já que além das pessoas
que circulam entre Foz e Cidade
de Leste, ela também concentra o
trânsito de caminhões.
Minas e energias
Na agenda na capital federal, a
governadora também se encontrou
com o Ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, para defender
a realização da nova ponte. A obra
deve ser paga pela Itaipu Binacional, aproveitando a licitação realizada pelo Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes
(DNIT). O custo da execução está
estimado em US$ 70 milhões.
Saúde
A continuidade de convênios

na área da saúde também foi
pauta da audiência da governadora com o presidente Temer.
Cida, que já tinha se reunido com
o ministro da Saúde, Gilberto
Occhi, apresentou ao presidente
algumas demandas do Estado
para atenção de média e alta
complexidade e a habilitação de
novos leitos de UTI. “Queremos
dar continuidade a essas ações,
que vão impactar no desenvolvimento e na qualidade vida dos
paranaenses”, disse a governadora.
Ela também entregou uma
cópia da Lei nº 19.534, de 4 de
junho de 2018, que determina a
obrigatoriedade da apresentação
da Declaração de Regularidade
Vacinal no ato de matrícula escolar. A lei proposta pelo deputado
Tião Medeiros foi aprovada pela
Assembleia e sancionada pela
governadora. “Ter a vacinação
em dia é fundamental para prevenção das doenças e para que
nossas crianças tenham o atendimento de qualidade na área da
saúde”, salientou Cida.

PARLAMENTAR COLOCA O MANDATO À DISPOSIÇÃO

Aliel se reúne com direção de hospital
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) visitou na
segunda-feira (29), a Associação
Hospitalar Bom Jesus, em Ponta
Grossa. O parlamentar se reuniu com a direção da instituição,
que atende em grande parte pelo
Sistema Único de Saúde (SUS).
O hospital é uma referência na
região e conta com uma equipe de

quase 500 colaboradores e 135
médicos.
Acompanhado do chefe da
Regional de Saúde, Isaías Cantóia,
Aliel se encontrou com as Irmãs
Félia e Roberta, além da diretoria
administrativa da instituição. O
parlamentar colocou o mandato
à disposição para auxiliar nas
demandas relacionadas a Brasília.

“O Bom Jesus é uma referência
para toda a região, especialmente
no atendimento a traumas e neuro.
E as irmãs fazem um trabalho de
excelência não só em saúde, mas
também espiritual junto às famílias,
pois muitos pacientes são vítimas
de graves acidentes e passam por
momentos extremamente difíceis”,
frisou ele.

TRINCHEIRA DO LOS ANGELES

Plauto quer
explicações
formais

O deputado Plauto Miró Guimarães Filho protocolou nesta
terça-feira (30), no plenário da
Assembleia Legislativa do Paraná
(ALEP), requerimento em que
exige do Departamento de Estradas
de Rodagem do Paraná (DER-PR)
explicações sobre a lentidão e, por
consequência, atrasos na execução
das obras da trincheira dos Los
Angeles, no perímetro urbano da
PR 151, em Ponta Grossa.
O deputado também quer
saber por que houve um aumento
tão significativo nos custos da trincheira, já que passou a ser de R$
19,8 milhões, quando o orçamento
inicial era de R$ 7,8 milhões. “Fiz
pessoalmente várias cobranças à
direção do DER sobre a embromação dessa obra. É inadmissível
que esse órgão não tome nenhuma
atitude diante da incompetência e
descaso da empresa responsável
em construir a trincheira”, argumentou.
Plauto questiona também se a
construtora fez novo pedido de aditivo ao contratado, o que significa
mais dinheiro público para uma edificação que não evolui.
Outro fator que motivou a ação
do deputado foi a declaração recente
do próprio DER à imprensa de que
não existe uma expectativa para que
a trincheira seja concluída. Plauto
afirma que tal postura é irresponsável e beira o absurdo.
Além de requerer as respostas
diretamente ao DER, o parlamentar vai encaminhar o documento
para o Ministério Público por compreender que o caso merece uma
atenção especial.
“Eu entendo perfeitamente a
revolta dos moradores e dos empresários da Jardim Los Angeles, que
não aguentam mais o descaso em
relação à trincheira que deveria
estar pronta há muito tempo. E
dou razão aos motoristas que estão
indignados com o transtorno em
que se transformou esse trecho da
rodovia”, disse Plauto.

PELOS CAMPOS GERAIS

Mabel Canto
participa de
reunião no NRE
Atendendo a um convite da
chefia do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa (NRE),
a deputada estadual eleita Mabel
Canto (PSC) participou de uma
reunião na sede da instituição na
tarde desta quarta feira (31).
Atualmente, o NRE atende 11
municípios nos Campos Gerais,
totalizando 134 escolas com 18
mil servidores concursados e de
Processo Seletivo Simplificado
(PSS), sendo 59 escolas somente
em Ponta Grossa.
Mabel recebeu em mãos cópias
de alguns projetos de ordem do
Núcleo Regional de Educação,
como sugestões a serem retomadas
à partir de 2019. Conforme a deputada eleita, saúde e educação serão
sempre em primeiro lugar "temos
um longo trabalho pela frente, estou
fazendo essas visitas nos órgãos do
pertencentes ao Estado e o que
tenho visto é que os problemas são
maiores do que imaginamos e isso
não pode continuar assim" enfatiza.
Para a chefe do Núcleo,
Profªessora Carmem Lúcia de
Souza Pinto, algumas escolas
necessitam de reformas, ampliação e o município de mais escolas,
mas que nesta gestão não se pode
solucionar devido a questão orçamentária.
À partir da próxima semana,
Mabel Canto pretende estar visitando os municípios da região dos
Campos Gerais para conversar
com lideranças e agradecer os
votos recebidos.
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TIBAGI APERTA OS CINTOS

Prefeitura anuncia mais cortes de gastos
Divulgação

Em dois meses
receita mensal
caiu mais de
R$ 1,7 mi
Da Assessoria
Tibagi - Devido à queda na
arrecadação mensal, a Prefeitura Municipal anunciou, nesta
terça-feira (30), novas medidas de cortes nos gastos para
conseguir honrar seus compromissos. A expectativa é deixar
de gastar cerca de R$ 400 mil
com a folha de pagamento de
terceirizados e estagiários.
A interrupção de parte dos
serviços terceirizados deverá
acontecer a partir de 30 de
novembro, mesma data em
que serão dispensados alguns
estagiários,
permanecendo
apenas os que estão lotados na
monitoria do transporte escolar
e nos Centros Municipais de

Diminuição das despesas fixas se faz necessária nesse momento

Educação Infantil (CMEIs). Os
serviços essenciais não serão
atingidos.
Segundo o secretário de
Administração, Rubens Eugênio Leonardi, as medidas estão
sendo tomadas por falta de

Tibagi - Em comemoração
ao Dia da Poupança, celebrado
em 31 de outubro, a Secretaria
Municipal de Educação e Cultura
(Semec), em parceria com a cooperativa de crédito Sicredi, premiou na tarde desta quarta-feira
(31), com poupança no valor
de R$ 50, os alunos vencedores
de concurso de redação sobre
o tema. Mais de 200 redações
foram inscritas. Gabrielly Silva
Martins, da Escola Municipal Ida
Viana; Isaque Hirota da Silva,
da Escola Municipal Telêmaco
Borba e Julia Bueno de Souza,
da Escola Municipal Professor
Aroldo, sagraram-se campeões.
Durante os próximos quinze dias
as redações estarão em exposição
na agência do Sicredi de Tibagi.
A premiação contou com a
presença da vice-prefeita Helynez
Santos Ribas; da secretária de
Educação, Ana Elis Gomes; da
gerente do Sicredi, Kelly Rebolho, e dos vencedores com suas
famílias e professores. Antes da
produção das redações, os alunos
trabalharam em sala de aula com
um gibi de Maurício de Souza,
sobre economia financeira, fornecido pela cooperativa. Gabrielly
destaca quais foram as dificuldades para produzir a redação. "Eu
pensei bastante, foi difícil. Eu não
sabia o que eu escrevia, mas fui
pensando e fui escrevendo. Gostei bastante de ter participado e
aprendi muito com isso", disse.
A vice-prefeita parabenizou
as crianças vencedoras e desejou
para eles um futuro brilhante.
Para Ana Elis, essa premiação
é resultado de um trabalho conjunto entre alunos e professores.

Prefeitura, nos seis primeiros
meses deste ano, foi de mais de
R$ 6,7 milhões. Em agosto o
valor caiu para R$ 5,9 milhões
e em setembro chegou à menor
arrecadação mensal, com R$
4.953.422,97. Indicativos que

DA ADETUR

DIA DA POUPANÇA

Alunos são
premiados em
concurso

dotação orçamentária. "Não é
somente redução de gastos, é
necessidade para que possamos continuar cumprindo com
nossos compromissos já firmados", disse.
A média de arrecadação da

foram puxados negativamente,
principalmente, pelo repasse
do Fundo de Participação dos
Municípios (FPM), que vem
em constante queda desde o
início do ano.
O secretário de Finanças,
Erli Prestes, explica que a
diminuição de gastos com despesas fixas é necessária neste
momento, também, para que
o município mantenha positiva
a análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Ainda
não chegamos ao nosso limite
prudencial, que é de 52,2%, e
estamos com as contas em dia.
Mas, para manter essa posição
precisaremos tomar algumas
decisões para que sigamos com
nossas certidões positivas e
pagamentos em dia. O pagamento dos funcionários, por
sinal, já será feito nesta quintafeira (01). Temos conseguido
honrar a folha de pagamento
sempre em dia, jamais houve
atrasos", afirmou.
No início de outubro, o pre-

Piraí prestigia posse da nova diretora
Da Assessoria
Pirai do Sul - A Prefeitura de
Pirai do Sul, participou da posse
da nova diretoria da Agência de
Desenvolvimento do Turismo dos
Campos Gerais (Adetur), realizada no final de outubro, na sede
do Sebrae em Ponta Grossa.
O diretor de incentivo ao
turismo do município, Danilo
Kyoshi, participou do evento e
destacou que a Piraí esta reestruturando o setor de turismo. “Nós
viemos prestigiar a posse da nova
diretoria da Adetur, que também
conta com pessoas de Piraí do
Sul, na pessoa do Zeca Fonseca.
Portanto, é muito importante o
município estreitar laços com
a entidade para que possamos
juntos fomentar o turismo não só
em Piraí do Sul, mas também em
toda região dos Campos Gerais.
Pelos dados apresentados na reunião, Piraí estava bem colocado
até 2012, porém a lição de casa
não foi feita nos últimos anos
e isso refletiu na avaliação do
Ministério de Turismo. Portanto,
queremos retomar e fortalecer o

incentivo ao turismo, tanto que
estamos reformulando o Conselho Municipal de Turismo para
atuar junto com a comunidade e
empresários, este setor que pode
gerar emprego e renda”, revela
o diretor.
Além da cerimônia de posse,
a data também contou com reunião de trabalho com a AMCG e
a Paraná Turismo, onde a diretora da Paraná Turismo, Deise
Bezerra, ministrou palestra sobre
a Regionalização do Turismo,
avanços, situação atual e perspectivas para nova atualização do
Mapa do Turismo. “A reunião é
importante porque o Ministério
de Turismo irá fazer uma atualização do Mapa do Turismo
Brasileiro contemplando a regionalização do turismo. Portanto,
viemos passar as informações e
os critérios que os municípios
devem atender para que possam
ser inseridos neste mapa. Isso é
importante, pois é através dele
que o ministério irá direcionar
os recursos para investimentos
sejam no setor publico ou privado”, explica a diretora. Além

disso o mapa ajuda a organizar
as regiões e os municípios que
enxergam o turismo como uma
atividade econômica na geração
de emprego e renda.
A nova presidente da Adetur,
Wagnilda Alves Minasi, ressalta
que a entidade deve ter um papel
aglutinador entre todas as atividades relacionadas ao turismo da
região. “Nosso primeiro passo é
orientar todos os municípios a
incluirem seus dados no Mapa do
Turismo, pois isto é importante
para estruturar a nossa região.
Portanto, a Adetur irá apoiar e
explicar todo este processo para
as secretarias e departamentos de turismo e que possamos
coletar estes dados da melhor
forma", explica a presidente.
Para ela, a região é um grande
mosaico e todas as cidades
possuem suas peculiaridades e
formam um belíssimo destino
turístico, cita como exemplos,
Vila Velha, Lapa, Parque Histórico de Carambeí, Agroleite em
Castro, Santuário Nossa Senhora
das Brotas em Piraí do Sul, entre
outros destinos.

EM TRÊS RUAS DE PALMEIRA

10 mil m² de recape prosseguem
Da Assessoria
Palmeira - As obras de
recape em três ruas de Palmeira
seguem em andamento. Após a
conclusão da obra asfáltica em
trechos das ruas Moisés Marcondes e XV de Novembro, agora é
a vez da recapagem na rua Luiz
Capraro, no trecho entre as ruas

15 de Novembro e Manoel C.
dos Santos.
No total as obras irão recapar mais de 10 mil m² de asfalto,
sendo 5.259 m² na rua XV de
Novembro, 3.715 m² na rua
Moisés Marcondes e 1.329 m²
na rua Luiz Capraro. O valor
licitado pelo Município para a
realização das obras é de R$

653.612,47.
Nas três obras a restauração do pavimento é feito com
concreto betuminoso usinado a
quente (CBUQ) e contemplam
serviços como aplicação de base
e sub-base; revestimento; paisagismo; urbanismo; sinalização de
trânsito; drenagem; e ensaios de
controle tecnológico.

feito Rildo Leonardi e a viceprefeita, Helynez Santos Ribas,
reuniram secretários e gerentes
para apresentar uma instrução
que apontava medidas de economia para o município. Na
instrução n° 001/2018 consta,
por exemplo, a suspensão de
pagamento de diárias a servidores e secretários desde o início de outubro até fevereiro de
2019. O documento cita ainda
que todas as requisições de
materiais, serviços e pedidos
de empenho deverão ser autorizadas pelo Prefeito e que despesas com material adquirido
ou serviço realizado sem prévia
autorização será de responsabilidade do servidor responsável e da chefia do setor. Está
proibida, também, a realização
de serviços extraordinários,
com exceção dos relacionados
à saúde pública, transporte
escolar, coleta de lixo e outros
previamente autorizados pela
Secretaria Municipal de Administração.

NA SUPERLIGA

Caramuru busca sua
vitória fora de casa
Divulgação

Tigre tem difícil missão no Rio de janeiro
Da Assessoria
O
Caramuru
Vôlei
embarca na manhã desta sexta-feira para o seu segundo
desafio na Superliga Cimed.
No sábado (02), o Tigre
enfrenta a equipe do Sesc,
no Rio de Janeiro, em partida com transmissão pela
Sport TV, às 21h30.
Depois da derrota contra o EMS Taubaté Funvic
em casa, na estreia, o time
teve uma semana focada e
de treinos produtivos. O técnico Fábio Sampaio destaca
os detalhes atentaram para
as características do adversário, uma vez que trata-se
de uma equipe de jogo muito
rápido. “O Sesc é um time
que merece todos os cuidados de todos os seus adversários e tem a seu favor a
sua torcida”, aponta. No
entanto, o plantel do time

carioca não intimida o Caramuru. “Vamos pra cima, procurar pontuar fora de casa e
conquistar a primeira vitória
da temporada”, garante.
O professor acredita que o
êxito nessa segunda partida
dará mais tranquilidade ao
trabalho dia a dia de trabalho e para a crescente diante
dos objetivos traçados para
essa competição.
Embarcam para o Rio de
Janeiros os levantadores Índio
e Gustavo; os opostos Leozão, Eric e Alex; os líberos
Mendel e Gian; os ponteiros
Peron, Jonatas e Bruno; e os
centrais Pedrão, Matheus Alejandro e Thales. Na comissão
técnica estão Lucas Giordani
(fisioterapeuta), Isac Ramos
(estatístico), Gabriel Azzi
Moraes (preparador físico),
Victor Hillmann Despínola
(assistente técnico) e o técnico Fábio Sampaio.

EM CARAMBEÍ

JECAR 2018 inicia jogos
Da Assessoria
Carambeí - Os Jogos Estudantis de Carambeí (JECAR)
2018 iniciaram na terça-feira
(30/10), com partidas de handebol realizadas no ginásio da
Escola Evangélica. O campeonato que abriu oficialmente nesta
quinta-feira (1º), às 14 horas,
na Sociedade Esportiva Recreativa Perdigão (SERP), com
desfile das escolas de Carambeí,
encerra a programação só em 09
de novembro.
Neste ano, 15 escolas participaram dos jogos, envolvendo
700 alunos nas modalidades de
vôlei, vôlei de areia, handebol,
basquete, futsal, futebol suíço,
queimada, xadrez, dama, tria e

tênis de mesa. O JECAR acontece nos ginásios do município e
é aberto à comunidade.
Uniformes
A Prefeitura Municipal de
Carambeí, por meio da secretaria de Educação e Cultura e
coordenação educacional das
Escolas Municipais, entregou
na quinta-feira (25) os uniformes que vem sendo utilizados
nos Jogos Estudantis de Carambeí (JECAR). Em reunião com
as diretoras e pedagogas das
escolas municipais de Carambeí
foram entregues 50 uniformes
para cada instituição de ensino,
confeccionados pelo professor
Sandro Marcelo, coordenador
educacional.
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Religiões enxergam
'dia dos mortos' de
diferentes formas
Católicos
da região
celebram a data
com missas
especiais

Divulgação

Divulgação

Cemitérios devem receber inúmeras visitas nesta sexta-feira

CURSO PROFISSIONALIZANTES

Alunos do Senai recebem certificado

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Nesta sexta-feira (2) o dia
é reservado no Brasil para lembrar e homenagear os mortos.
Essa passagem, que é temida
por muitos, cultuada em algumas partes do mundo e tema
de diversos filmes e bestsellers
da literatura, é celebrada entre
diferentes religiões, sendo que
cada uma tem sua própria forma
de interpretação.
Em entrevista ao Página
Um, o Padre Cristiano Marcos
Rodrigues, da Matriz Senhora do
Perpétuo Socorro explicou como
a data é vivida entre os católicos.
De acordo com ele, essa celebração começa já no dia primeiro
de novembro, quando na tradição católica se celebra o dia de
Todos os Santos. “Nesse dia nós
celebramos aqueles que segundo
a confirmação da Igreja vivem
no céu, ou seja, pessoas que
viveram aqui na terra como nós,
e que diferentemente de como
alguns pensam, não foram pessoas perfeitas e sim, pessoas que
assumiram uma vida com Cristo
enquanto estavam na terra, que
são modelos de santidade, e que
hoje intercedem por nós”.
E, no dia 2, feriado de Finados, a Igreja Católica reza sobretudo por aqueles que segundo
Padre Cristiano, precisam da
misericórdia divina. “No dia de
finados nós rezamos pelas almas
que estão no purgatório, isto é,
suplicamos a misericórdia de
Deus para que estas pessoas
possam passar pelo processo de
purificação e se encontrar com
Deus verdadeiramente”, explica.
Também é comum no Dia de
Finados a celebração da missa e
a visita aos cemitérios. “O cemitério é um campo santo, onde
estão os restos mortais daqueles que fizeram parte de nossas
vidas, e, todo corpo foi depositário de dons de Deus. A ida
até esse local demostra o nosso
respeito por essas pessoas, e
também é uma forma de mantermos ligação com elas, de as
deixarmos vivas em nossos corações e deixarmos viva a semente
lançada por elas enquanto viveram”, destaca o padre. A missa,
de acordo com ele, é um rito de
ação de graças e que também

Pe Cristiano Marcos Rodigues,
da Matriz Perpétuo Socorro

Pr Artemei Greskiv, da Igreja
Evangélica Projeto Salvação

celebra o sacrífico da vida de
Jesus Cristo.
Ainda conforme explicou o
padre, o Dia de Finados também
é um convite à reflexão sobre a
morte, e mais ainda, sobre o que
cada um está fazendo em vida, e
sobre como cada pessoa se prepara para a morte. “Não devemos pensar na morte como algo
ruim, e sim como algo que fará
parte da caminhada de todos
nós, além disso, este dia é uma
oportunidade para pensarmos
o que estamos fazendo de nossas vidas, geralmente quando
estamos diante da morte, e eu
já tive essa experiência, nos perguntamos o que fizemos durante
a vida, portanto, temos aí um
momento para refletirmos a
forma como estamos nos preparando para a vida eterna. Talvez
seja um momento propício para
corrigirmos alguns erros, afinal,
o mundo está precisando cada
vez mais de gente com atitude
de amor, e de gestos simples e
concretos”, finaliza o padre.
A reportagem também conversou com o Pastor ArtemeiGreskiv, da Igreja Evangélica
Projeto Salvação. Ele explicou
que na Igreja Evangélica não são
realizadas celebrações específicas no Dia de Finados. “Nós
evangélicos seguimos conforme
está escrito na Palavra de Deus,
que deixa claro que depois que
você desce à sepultura, nada
mais podereis fazer, ou seja,
tudo o que queremos e devemos
fazer, tem que ser feito em vida,
se vivemos para o bem, façamos
o bem enquanto estamos vivos,
e o mesmo vale para quem faz o
mal, depois que morremos adormecemos com Cristo e aguardamos a ressureição”, destaca.
O pastortambém mencionou o direcionamento comercial
que algumas datas especiais
para o Cristianismo acabaram
tomando, e criticou o fato. “O
Natal, por exemplo, hoje em dia
é motivo para compras, nessa

época do ano fala-se o tempo
todo em papai Noel, mas não
se fala de Cristo, e assim também vem ocorrendo com o dia
de finados, tornando-se uma
oportunidade para o comércio,
além disso, a partida do ente
querido já é uma ocasião triste,
não precisamos de um dia para
remoermos esse sofrimento, e
nem para colocarmos dores no
coração das pessoas, precisamos valorizar as pessoas que
são importantes em nossas vidas
enquanto elas vivem e podem
sentir nosso carinho. Não vale
de nada elogiarmos as pessoas
e as homenagearmos depois que
se foram, como se faz muito em
seus sepultamentos, e isso também vale para a oração”, ressalta o pastor.
Segundo pastor Artemei,
diferente do que ocorre na
religião católica, os evangélicos acreditam que as pessoas
podem ser santas também, ainda
em vida. “Se tentarmosviver em
santificação, podemos ser considerados santos, um exemplo
disso são os monges,que vivem
somente para as coisas de Deus,
mas qualquer um de nós pode
fazer essa opção”, destacou.
Serviço
Em Castro haverá missa
especial para o Dia de Finados
nesta sexta-feira (2), no Cemitério Frei Mathias, às 10 horas, e
o local estará aberto para visitas
a partir das 7 horas. Em Tibagi a
missa será realizada a partir das
8h30 no Cemitério Municipal,
(em caso de chuva, a cerimônia
será transferida para a Igreja
Matriz da cidade). Já em Ponta
Grossa os padres da Paróquia
São José irão celebrar missa no
Cemitério Municipal São José, às
10 e às 15 horas. Na Igreja da
Ressurreição Cemitério Parque
Jardim Paraíso as celebrações
acontecem, igualmente, às 10
horas, com o bispo dom Sergio
Arthur, às 15 horas.

HORÁRIO DE VERÃO

Medida começa a valer neste domingo
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na primeira hora deste
domingo (4) começa o horário de
verão. Em 10 estados e no Distrito Federal, os relógios devem
ser adiantados em uma hora.
A medida, que irá vigorar até o
terceiro final de semana de fevereiro de 2019, vale para as regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste

- nos estados de São Paulo, Rio
de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, Goiás,
Mato Grosso, Mato Grosso do
Sul e Distrito Federal.
Neste ano o início do horário
de verão foi adiado pelo governo,
devido à ocorrência do segundo
turno das eleições, e, cogitou-se
a possibilidade de um segundo
adiamento, para que seu início

não ocorresse no mesmo final
de semana em que será realizada
prova do Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem). Por conta
dessas mudanças, houve confusão na programação de algumas
empresas de telefonia móvel, provocando mudança automática do
horário em aparelhos de milhares
de usuários, duas semanas antes
da data em que de fato começa o
novo horário.

160 alunos dos cursos
profissionalizantes do Senai
receberam certificados de conclusão na segunda-feira (29) à
noite, no Teatro Bento Mossurunga.
Os participantes frequentaram os cursos de Operação
de Sistemas de Refrigeração
Industrial e Instalação e Manutenção de Aparelho de Ar
Condicionado; Pacote Office e
Excel do Básico ao avançado;
Costura Industrial; Eletricista
Industrial; Fundamentos da
Eletrotécnica; Fundamentos da
Mecânica Automotiva; Mecânica de Automóveis; Técnicas
de Panificação e Confeitaria, e
Elaboração de Doces e Salgados. As aulas foram ministradas
nas unidades móveis do Senai,
que são carretas adaptadas
para salas de aula, instaladas
no Parque Lacustre. A carga
horária dos cursos variou de

Divulgação

Cerimônia festiva no Teatro Bento Mossurunga

80 e 160 horas.
Os cursos foram adquiridos pela Prefeitura com
investimento de R$ 250 mil
e ofertados gratuitamente à
comunidade. Para a escolha das
modalidades profissionalizantes, foi realizada uma pesquisa
junto ao comércio e a indústria
que identificou a demanda de
mão de obra especializada. "Os
cursos foram escolhidos para
atender essa demanda e proporcionar empregabilidade",
diz o diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura,

Guto Beck.
A qualificação profissional integra o projeto "Castro
Cidade da Oportunidade" que
tem como objetivo preparar
mão de obra para o mercado
de trabalho e fomentar iniciativas empresariais no município
de Castro.
Dentro do projeto está em
andamento o curso de solda
e ainda serão oferecidos este
ano os cursos de construção
civil e também de segurança
no trabalho em altura e espaço
confinado.

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

LANCER GT R$ 52 MIL

Vendo Lancer GT, 164 HP,
2013/2014, na cor preta,
opção automático e troca
de marchas em borboletas. Completo, com kit
multimídia, mais tetosolar, câmera de ré. Valor
R$ 55.000). Aceita veículo
de menor valor. Tratar no
(42) 9 9972-0758.

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

VENDE-SE
BICICLETA
Vendo Bicicleta Infantil marca
caloi aro 20 com 7 marchas.
Semi-nova,
revisada.
Valor
R$275,00.
Tel:
999559001.

CLASSIFICADOS
COM FOTO, A PARTIR
DE R$ 10

Áries: Ótimo astral para organizar suas coisas e resolver assuntos
do dia a dia. O céu também incentiva
a cuidar melhor da saúde, da aparência e da alimentação.

Libra: Talvez você queira
passar o dia mais quieto(a) no seu
canto. Aposte em atividades que ajudem você a relaxar e recuperar as
energias.

Touro: A Lua incentivará você
a deixar as preocupações de lado
e se divertir. Vai querer tirar o dia
para curtir a vida. Seu charme está
acentuado e a paquera promete boas
surpresas.

Escorpião: Livre de compromissos e preocupações, você vai curtir o feriado com muito entusiasmo.
A companhia dos amigos será muito
bem-vinda. Romance com alguém da
turma pode surpreender.

Gêmeos: Lua deixará seu
signo mais caseiro e cuidar do lar
pode fazer muito bem. Será mais
fácil se reconciliar com alguém e
tirar as mágoas do coração. Momentos a dois farão bem à união.

Sagitário: Vai querer animar
sua vida social e fará tudo para se
destacar. Capriche no visual, faça
contatos e aceite convites para sair.
Mas evite comentar seus planos. Na
união, planeje o futuro da relação.

Câncer: Encontro ou notícia
de amigos deve alegrar o seu dia,
ainda mais se for alguém que não vê
há muito tempo. Mas cuidado com
fofocas e mal-entendidos. Noite descontraída no romance.

Capricórnio: Você terá boas
oportunidades de sair, conhecer pessoas e fazer novas amizades. Se está
livre, aproveite para paquerar. Quem
já tem seu par vai descobrir ainda
mais afinidades com quem ama.

Leão: Você pode ter uma boa
oportunidade de realizar um sonho
de consumo. O céu só aconselha a
não gastar demais com supérfluos.

Aquário: A Lua deixará seu
signo mais emotivo e você pode se
pegar relembrando coisas do passado.

Virgem: A Lua realça sua vaidade e você vai caprichar na produção. Pode pintar uma viagem ou
um passeio de última hora e sair da
rotina promete ser bem divertido.
Boa sintonia na união.

Peixes: Curtir o feriado em
boa companhia é tudo que você vai
querer. Nem todos vão apoiar seus
planos - respeite as diferenças sem
discutir. Na vida a dois, a união ficará
ainda mais forte.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br
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italiano
Arte,
em latim
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compostas por
Píndaro

Estado da
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Tucuruí
(?) Campos, atriz
Trituraram
de novo

Subdivisões territoriais
de Brasília

(?) Campos, atriz
Trituraram
de novo

Subdivisões territoriais
de Brasília

Nêutron
(símbolo)

Ney
Latorraca,
ator
paulista

(?) Jucá,
político
brasileiro

BANCO

Órgão de
digestão
mecânica
das aves

Prefixo de
"enófilo":
vinho
Altitude
(abrev.)
Até mais
(?): tchau

"(?)
Ching", livro oracular chinês
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Dom (fig.)
Ferro-(?),
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dos
ourives
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3/arm — ars — ead. 4/elói. 5/stare. 6/romero. 7/opus dei. 8/cartão sd. 11/silverstone.
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BANCO

Obras
compostas por
Píndaro

Estado da
usina de
Tucuruí

Alicia (?),
atriz de
"As Patricinhas de
Beverly
Hills" (Cin.)

Antigo
cantil de
couro
(?) médicas: Urologia, Angiologia e Ginecologia

Estado de
quem tem
bom sistema imune

Estar, em
italiano
Arte,
em latim

Órgão que
congrega
jornalistas (sigla)

(?) bag,
item de
segurança
em automóveis
(ing.)

Darcy
Ribeiro,
educador
mineiro

Instituição
da Igreja
Católica
Voltar

Enfurecer

Alicia (?),
atriz de
"As Patricinhas de
Beverly
Hills" (Cin.)

Dom (fig.)
Ferro-(?),
ingrediente do aço
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de quem de dados do Google
Earth
assiste a
comédias
Tomo (abrev.)
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Protege a roupa do
bebê nas refeições
Dispositivo Nova
de memó- Délhi
ria externa
que acompanha
celulares

Braço,
em inglês
A URSS
em relação
aos EUA
durante a
Guerra
Fria
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esportivo

Paulo
Ricardo,
vocalista
do RPM
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bom sistema imune

SÚMULA DE REQUERIMENTO PARA
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERACÃO
A Transportadora Moers Ltda, CNPJ 77.473.403/0001-82, torna
púbica que irá requerer a renovação da LO nº 83971528, até a data
08/08/2018 ao IAP, para atividades de Administração de Transporte
de carga viva, pátio, rampa de lubrificação, pista de abastecimento,
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
situada na Rua das Águas Marinhas, nº 346 – CARAMBEÍ-PR.
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Desejo Produtos do banco
de quem de dados do Google
Earth
assiste a
comédias
Tomo (abrev.)

SÚMULA DE REQUERIMENTO PARA
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERACÃO
A Transportadora Moers Ltda, CNPJ 77.473.403/0001-82, torna
púbica que irá requerer a renovação da LO nº 83971528, até a data
08/08/2018 ao IAP, para atividades de Rampa de Lavagens com sistema
de tratamento de efluentes, e lançamentos na galeria de águas pluviais
e pátio, situada na Rua das Águas Marinhas, nº 328 – CARAMBEÍ-PR.

3/arm — ars — ead. 4/elói. 5/stare. 6/romero. 7/opus dei. 8/cartão sd. 11/silverstone.

Protege a roupa do
bebê nas refeições
Dispositivo Nova
de memó- Délhi
ria externa
que acompanha
celulares

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.
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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.

A forma mais barata de fazer negócio!
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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.

BARRACÃO
PRÉ MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo, um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00 e
um galpão de 120 m² R$ 11.000,00.
Em ótimo estado. Fone (41) 9
9648-9160.

3232-5148

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

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

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (02/11)
Vitor faz insinuações sobre
Michael para Santiago. Leandro
pensa em devolver o dinheiro
que Álvaro doou para o projeto
de dança. Santiago sente ciúmes de Michael. Marquinhos
fotografa Valentina vestida para
o ritual religioso de Talíssia
na mata. Gabriela chega confiante da delegacia. Alex pensa
em ideias para ajudar a ONG,
e Rafael se anima. Tito fica
enciumado quando Flora avisa
que se encontrará com Luca.
Talíssia deixa Valentina na ONG
à espera de Marcos. Tânia se
enfurece com Álvaro por ter
desmentido a denúncia que fez
na delegacia. Marquinhos chega
à ONG e se revolta por não
encontrar Talíssia.

ger Dom Sabino.

O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (02/11)
Samuca fica arrasado
quando Marocas afirma que ele
deve ficar com Waleska para
cuidar do filho. Mariacarla liga
para Pedro Parede para dizer
que seu prédio está sendo
assaltado. Barão tira a máscara e se revela para Eliseu,
que está refém do filho. Barão
decide soltar Eliseu. Paulina
convence Barão a se entregar.
Teófilo ajuda Florêncio a destruir provas contra Barão. Eliseu conta a Paulina que Barão
é seu pai. Dom Sabino flagra
Agustina com Amadeu. Marocas diz a Miss Celine que se
casará com Emílio para prote-

SEGUNDO SOL
Sexta-Feira (02/11)
Laureta planeja usar o
sequestro de Rosa para conseguir dinheiro de Beto. Karola se
desespera ao chegar à casa de
Dulce. Ionan, Ícaro e Valentim
chegam à casa de Dulce, mas
Karola impede que Rosa faça
contato com eles. Karen descobre que Edgar está trabalhando
como motorista. Nestor confirma para Valentim e Ícaro que
a dona da casa onde estiveram
em Cruz das Almas pode ser
Dulce. Laureta obriga Rosa a
tomar um calmante. Valentim e
Ícaro encontram a casa de Dulce
e resgatam Rosa. Laureta atira
contra o carro de Valentim.

ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (02/11)
Flávio visita a igrejinha e se
encanta com o local. Cris pensa
em Danilo. Isabel procura Priscila na casa de Margot e conta
para ela e Cris que Alain agrediu sua filha. Priscila mostra a
foto de seu pai para Flor. Gerson flagra as menina brincando.
Cris não acredita em Alain.
Flor revela na frente de todos
que Alain não agrediu Priscila.
Alain encontra Isabel. Isabel
não acredita que Priscila tenha
mentido sobre Alain. Margot
repreende Gerson. Cris conversa com Priscila. Hugo fotografa os atores do filme. Isabel
se enfurece ao ver Edméia, que
agora se chama Grace, em sua
casa. Priscila reclama de Flor.
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Divulgação / PM

Macaco de carro também estaria à venda
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Divulgação / PM

Carro foi recuperado

Buchas de cocaína e maconha, encontradas

AÇÃO RÁPIDA DERRUBA LADRÃO, RECEPTADOR E APREENDE COCAÍNA E MACONHA

PM recupera carro e encontra drogas
Divulgação / PM

Militares
buscam carro
e descobrem
drogas

ENTRE PIRAÍ DO SUL E JAGUARIAÍVA

Engavetamento entre
caminhões fere dois

Da Assessoria
Cinco elementos foram presos em flagrante delito após
furto de veículo na Morada
do Sol, tráfico de drogas e
receptação de mercadoria.
Na madrugada do dia 31
de outubro, elemento conhecido como Jorginho entrou
numa casa na Morada do Sol
e com os moradores dormindo
furtou R$ 220, pegou as chaves de um automóvel Hyundai
Creta que estava na mesa, e
fugiu com o veículo.
De posse das informações,
policiais militares de Castro começaram incursões nos
locais onde haviam suspeitos de furtos, e no bairro do
Prado Velho avistou o veículo.
Em razão do carro estar nas
proximidades da casa de Jorginho, conhecido da Polícia Militar por furtos de televisores e
de relojoaria na região central

Divulgação

Acidente foi registrado no quilômetro 223 da PR 151

Cinco caem após trabalho da polícia militar

de Castro, acabou sendo abordado e dada voz de prisão,
pois a chava do carro estava
em seu poder
Em continuidade as diligências foi encontrado, em
uma revendedora de carros na
Javert Madureira, o multimídia
do veículo furtado, sendo o
proprietário da empresa enca-

COM FACAS

Tentam assaltar
ﬁéis e se dão mal
Dois rapazes foram detidos
na noite de quarta-feira(31), pela
Polícia Militar de Ponta Grossa,
após tentarem assaltar se utilizando de facas, fiéis que deixavam
a Igreja Bom Jesus, em Uvaranas.
O caso aconteceu no final da noite
desta quarta-feira (31), no bairro
Uvaranas, em Ponta Grossa.
Segundo testemunhas, os dois
jovens de 20 e 23 anos de idade,
investiram contra as pessoas que
estavam no local. Eles foram detidos pelos próprios populares que
reagiram e contornaram a situação
até a chegada da equipe policial.
Após a chegada da PM, os
autores foram encaminhados para
a delegacia de polícia, onde acabaram enquadrados por tentativa
de roubo. Os rapazes passariam,
ainda na quinta-feira (1º) por
audiência de custódia.

EM OLARIAS

Casal é preso
após arrombar
pizzaria
Ponta Grossa - A ação
rápida de guardas municipais e
de um vigilante, foi determinante
para a prisão de duas pessoas
durante a madrugada de quintafeira (1º), no bairro Olarias.
Com o casal detido foram apreendidas uma faca e uma chave de
rodas, além da caixa registradora e
o dinheiro furtado da pizzaria localizada na Avenida Silva Jardim. De
acordo com informações, a dupla
usou a chave de rodas para arrombar a porta do estabelecimento e
ter acesso ao seu interior.
Pouco depois do registro da
ocorrência, os envolvidos foram
presos e autuados em flagrante
pelo crime de furto qualificado.

minhado para esclarecimento
junto à 43ª DRP, bem como
a pessoa identificada como
sendo 'Parceirinho', morador
próximo a Escola Estadual
Joana Torres Pereira, para dar
esclarecimentos.
O receptador falou onde
estava o estepe e o macaco do
veículo furtado, fazendo com

que a equipe se deslocasse até
o Bairro da Primavera, onde
encontrou os acessórios do veículo e um quadro de bicicleta,
além de grande quantidade de
cocaína e maconha na casa da
pessoa identificada como Beto.
Todos os envolvidos e objetos acabaram sendo encaminhados para a 43ª DRP.

PRF inicia 'Operação Finados'
– com foco na conscientização dos perigos do excesso de
velocidade, da importância do
uso do cinto de segurança, os
riscos e consequências da alcoolemia ao volante, das ultrapassagens proibidas, da gravidade
dos acidentes envolvendo
motocicletas ou ciclomotores e
da importância da conservação
do veículo.
Operação Finados 2017
Em 2017, durante o
feriado de finados, que teve um
período de um dia a mais que
este ano – entre quarta-feira 02
e domingo 05 – a PRF registrou 224 acidentes graves que
resultaram em 1.015 pessoas
feridas e 73 mortos. Nesse
período, mais de 59 mil veículos
foram fiscalizados e foram realizados 31.241 testes de alcoolemia, sendo flagrados mais
de 700 condutores sob efeito
de álcool. As ações de educação para o trânsito do órgão
alcançaram 21.597 pessoas no
feriado. No enfrentamento ao
crime as apreensões de drogas
e armas se destacaram: mais
de 770 quilos de maconha
apreendidos; quase 14 quilos
de cocaína; 19 mil pacotes de
cigarro ilegais; 83 armas de
fogo ilegais foram retiradas de
circulação pela PRF. Também
foram recuperados 109 veículos em todo o país.
Dicas para uma
viagem segura
Planejamento da viagem
– O motorista deve se informar sobre as distâncias que vai
percorrer, condições do tempo,
pontos de parada, existência
de postos de combustíveis e de

e 32 anos de idade, respectivamente, tiveram ferimentos leves
e foram levados pelas equipes de
socorro até o Hospital Municipal
Santo Antônio, de Piraí do Sul.
Já os motoristas dos caminhões Volvo e Mercedes Benz,
envolvidos no acidente, não se
feriram. A PRE não informou se
a pista chegou a ser interditada
durante o trabalho de resgate
das vítimas e de retirada dos veículos da rodovia.

NA VILA RIO BRANCO

EM TODO O BRASIL

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou, em todo
o país, a Operação Finados
2018, a partir de 00h00 de
quinta-feira (1º). As ações de
reforço de segurança e educação para o trânsito do órgão
para este feriado vão seguir até
domingo (4).
No dia 02 de novembro é
celebrado o Dia de Finados,
reservado para homenagem
aos mortos. Ritual de algumas
religiões no Brasil, entre elas a
Católica, os fiéis se deslocam
aos cemitérios e igrejas, em
todo o Brasil, para memorar
os falecidos. A data faz parte
do calendário de feriados em
nosso país e, por estar próxima ao final de semana, promove um feriado prolongado
e, consequentemente, aumento
do fluxo nas rodovias em todo
Brasil.
A Polícia Rodoviária Federal promove, nesse período,
reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo
em locais e horários de maior
incidência de acidentes graves
e de criminalidade, de acordo
com as estatísticas, para garantir aos usuários das rodovias
federais segurança, conforto e
fluidez do trânsito. O planejamento da PRF para a operação
inclui ações de policiamento e
fiscalização com foco na prevenção e redução da gravidade
dos acidentes de trânsito, bem
como aumentar a percepção de
segurança nas rodovias federais
e intensificar o enfrentamento
à criminalidade no período da
operação.
O órgão realizará também
ações de Educação para o
Trânsito – Cinema Rodoviário

Policiais rodoviários do posto
estadual de Piraí do Sul atenderam na tarde de quarta-feira
(31), a um acidente envolvendo
três veículos no quilômetro 223
da PR 151, entre as cidades de
Piraí do Sul e Jaguariaíva.
De acordo com a PRE, um
carro de passeio e dois caminhões seguiam na mesma direção
quando se envolveram no engavetamento. O condutor e a passageira do Toyota/Etios, de 58

restaurantes à beira da estrada.
Não esquecer documentação
pessoal e do veículo.
Revisão preventiva
Providenciar a checagem
do automóvel mesmo para
pequenas viagens. Faróis acesos para ver e ser visto; pneus
calibrados e em bom estado;
motor revisado, com óleo e
nível da água do radiador em
dia. Não esquecer de verificar
a presença e estado dos equipamentos de porte obrigatório,
principalmente pneu estepe,
macaco, triângulo e chave de
roda, além dos limpadores de
parabrisa e luzes do veículo.
Pausas para descanso
O condutor deve programar paradas a cada 3 horas.
Quem se expõe a muitas horas
dirigindo fica sujeito ao fenômeno da "hipnose rodoviária",
na qual se mantém de olhos
abertos, mas sem percepção da
realidade à sua volta. Ela vem
acompanhada de sonolência,
perda de reflexos e de força
motora.
Atenção redobrada
Observar as placas que
indicam os limites de velocidade
e as condições de ultrapassagem. Elas não foram colocadas
naquele ponto da estrada sem
motivo. Nos trechos em obras,
o motorista deve reduzir a velocidade e obedecer a sinalização
local.
Cinto de segurança
Use sempre o cinto de
segurança, este equipamento é
obrigatório para todos os ocupantes do veículo.

PM prende homem com
revólver e munições
Da Redação
Em resposta à denúncias,
policiais militares se deslocaram à Rua José Bonifácio, onde
dois homens estariam parados
em frente a uma oficina, um
deles portando um revólver.
De imediato, as equipes
RPA 10555, através dos soldados Venicius e R. Silva, e
10542, com o cabo Wesley e
soldado Pedro, se deslocaram
ao local indicado, visualizado
dois indivíduos com as mesmas características. Dada voz

de abordagem e após revista,
foram encontradas 11 munições intactas calibre .38 no
bolso de um deles. Indagado
sobre a arma, revelou que
teria acabado de esconder um
revólver da marca Taurus, do
mesmo calibre, em um caminhão ao lado.
Realizada
buscas,
foi
encontrado o armamento na
cabine do veículo. Diante dos
fatos, foi dada voz de prisão ao
rapaz, e encaminhado à delegacia local para as providências cabíveis.

REGIÃO DE SENGÉS

Moto e carro se chocam
Da Redação
Arapoti - Policiais Rodoviários de Arapoti atenderam
acidente de trânsito às 10h40
de terça-feira (30/10), envolvendo a motocicleta Honda
CG125, com placa de São
José da Boa Vista, conduzida
por J. P. D. M., de 73 anos, e
o automóvel Prisma, placas de

Belo Horizonte (MG), conduzido por R. R. L., de 34 anos.
Do acidente resultou em vítima
o condutor da motocicleta que
apresentou ferimentos leves e
foi conduzido ao hospital de
Sengés.
O acidente do tipo abalroamento transversal, se deu
na PR 151, km 176+200m,
município de Sengés (PR).

NA VILA RIO BRANCO

Colisão com carro fere
motociclista em Castro
Da Redação
Equipe policial deu atendimento a acidente de trânsito
envolvendo um Renault Clio e
uma motocicleta Honda CG.
O acidente resultou danos em

ambos os veículos, e ferimentos
no condutor da motocicleta, que
foi encaminhado pela equipe do
siate a casa hospitalar. A ocorrência foi registrada na terçafeira (30), ao meio-dia, na Rua
Marechal Deodoro, em Castro.
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Divulgação

No XI Festival Regional Nossa Arte, a APAE Castro conquistou o 1° Lugar
em Artes Visuais, 1° Lugar em Dança Moderna e 2° Lugar em Arte Literária.
Muitos enxergavam impossibilidades e dificuldades, já a equipe mostrou que,
com foco, determinação e muito trabalho, sempre se alcança os objetivos.
Parabéns as professoras responsáveis pelo belo trabalho desenvolvido com
os alunos da APAE Castro!
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Apae Castro, 2° Lugar em Arte Literária 1° Lugar em Dança Moderna
Divulgação

Divulgação

Na primavera de cada aniversário que
comemoramos, existem datas que são bem
mais especiais que outras. E você, Izadora
Ribeiro Bavoso, hoje está vivendo uma delas,
os seus tão sonhados 15 anos. Que o brilho que
emana do seu lindo sorriso continue a contagiar
a todos que tem o privilégio de te conhecer

Bethina Carneiro Furquin
vestida de bruxa no
halloween do Cmei
Elizabeth Macedo Kugler

Divulgação

Marcio Zwierewicz, diretor
Executivo da Sicredi Campos
Gerais, foi muito cumprimentado na Parabéns a doce e querida
terça-feira (30/10), pela passagem Luiza Borges, que comemora
de seu aniversário. Felicidades!
seus 12 anos
Divulgação

Juliana Navarro Fadel reserva esse sábado
(03), para receber os cumprimentos por seu
niver. Na foto com o esposo Glauco Fadel

O aluno
Diego
Mileski,
2° Lugar
em Arte
Literária

O renomado castrense
Alexandre Telles,
referência em estética
facial, festeja mais um
ano de vida hoje (2).
Parabéns!

'Planeta Mais' inova com
divulgação sustensável
A organização do Festival
Planeta Mais, que acontece nos
dias 8 e 9 de dezembro no Centro de Eventos Cidade de Ponta
Grossa, apostou em uma forma
de divulgação diferente, apoiada, é claro, na sustentabilidade.
Bicicletas serão utilizadas e passarão
a circular por pontos da cidade. Nelas estarão fixadas a programação do
Festival. “Nenhum papel será usado

02/11

Nayara Soraia da Silva
Adriano Kiers
Alessandro Kremer
Alexandre Q. Telles

03/11

Camila Marques Souza

para divulgar o ‘Planeta Mais’”,
garantiu o empresário Iran Taques.
Também na linha da sustentabilidade, 250 móveis serão fabricados
com materiais como paletes. A
utilização será principalmente na
Praça de Alimentação do evento. E
para que a arte e a cultura também
marquem presença no evento, os
móveis serão pintados por artistas
locais.

04/11

Antonio Dias
Adriohana Canha
Alvaro Telles
Marcelo Alves da Silva

05/11

Ana Claudia Gomes
Alexandra Schell Bastos
Roseli Maria Bongestabs

