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prevenção ao suicídio é tema de fórum, hoje, em carambeí
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QUATRO ÓBITOS REGISTRADOS nas rodovias do pr

Número de acidentes cai 34,52%
De acordo com o balanço do
Batalhão de Polícia Rodoviária
(BPRv) divulgado nesta segundafeira (05), no feriado prolongado
de Finados (dias 2,3 e 4) foram
registrados 55 acidentes de trân-

EM MANAUS

Lorena Tulio
conquista o Miss
Plus Eco Brasil
Divulgação

sito em rodovias estaduais, com
46 pessoas feridas e quatro óbitos
em todo o Paraná. Comparado
com o mesmo feriado do ano
passado, o balanço mostra redução de 34,52% nos acidentes e

de 41,03% de pessoas feridas. O
BPRv intensificou o policiamento
em toda malha rodoviária estadual
com a atuação de equipes operacionais e administrativas das seis
companhias do batalhão nos três

dias de operação. Foram feitas
abordagens a pessoas e veículos,
verificados documentos de condutores, além de vistorias para localizar produtos ilícitos, como drogas,
armas e contrabando.
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FERIMENTOS LEVES

Carro cai de mais
de 4 metros de
Castrense vence 'Agrinho Solos' altura em PG
professora ganhou UM CARRO ZERO KM

Divulgação

Divulgação

LORENA Tulio, 35 anos

Entre os dias 25 e 27 de
outubro, Lorena Tullio esteve
em Manaus (AM), onde concorreu ao título de Miss Plus
Eco Brasil 2018, sagrando-se
vencedora. "Natural de Piraí do
Sul (PR), Lorena tem 35 anos
e é farmacêutica. Ela e outras
16 candidatas participaram do
concurso de beleza, promovido
por Fernando Salignac e Karina
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Lasmar".

vitímas tiveram ferimentos leves

Neste ano quem venceu o Concurso Agrinho, na categoria ‘Agrinho Solos’, e ganhou um dos seis carros
zero quilômetros oferecidos pelo Programa foi a professora castrense Lia Marcia Ferreira da Silva. Ela
trabalha na Escola Municipal São Sebastião, da comunidade do Maracanã, e seu projeto ‘Alunos em defesa
da natureza preservando seu maior patrimônio: o solo’, envolveu a comunidade escolar e a população do
página 5
município em ações de conscientização e preservação deste recurso natural.			

PRIMEIRA ETAPA DO ENEM

Divulgação

Prova tem
alto índice
de presença
No domingo (4), 176.582
paranaenses fizeram a primeira etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2018. No total,
237.342 candidatos haviam
feito inscrições no Estado,
o índice de faltas, de 25,6%
ficou abaixo do que ocorreu
nos últimos anos. Considerando números do Brasil inteiro,
foram 5,5 milhões de inscritos, dos quais 4,139 milhões
fizeram provas na tarde de domingo, ou seja 75,1% do total
inscrito, enquanto 24,9% não
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compareceram.

SESC-RJ LEVA A MELHOR

Caramuru Vôlei
joga bem, mas
volta a perder
Não foi dessa vez que o
Caramuru pontuou na tabela da
Superliga Cimed. O time perdeu
por 3 sets a 0 para a equipe do
Sesc, no Rio de Janeiro. A partida aconteceu no último sábado,
com parciais de 19x25, 20x25
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e 23x25.

programa agrinho 2018

Cida e Ratinho na premiação
A governadora Cida Borghetti participou na segunda-feira (5), ao lado do governador eleito Ratinho Junior (PSD), da premiação do Concurso Agrinho 2018,
promovido pelo Sistema Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep)
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Senar-PR. Cerca de 1,5 mil pessoas marcaram presença.		

Divulgação

Equipes do Siate e do Corpo
de Bombeiros se deslocaram na
madrugada desta segunda-feira
(5) até a Rua Melvin Jones, Vila
Sabará, em Ponta Grossa, para
prestar atendimento aos dois ocupantes de automóvel que despencou de uma altura de pouco mais
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de 4 metros.

em carambeí

'Festcam' com
inscrições
abertas até 14
de novembro
página 4

após 8 meses de investigação

Divulgação

'Valenguinha' resiste mas
acaba preso em Piraí
Divulgação / Polícia Civil

HUMORISTA ENCERROU

Cresce as mamografias
durante Outubro Rosa
Durante todo o mês de outubro, a
Secretaria de Saúde de Tibagi (SMS)
promoveu uma programação especial
alusiva ao Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção aos cânceres de
mama e colo de útero, e constatou um
aumento significativo na procura pelos
exames, principalmente a mamografia. A
abertura e o encerramento contaram com
show do humorista Hallorino Junior, que
trouxe a personagem “Lurde” para falar
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sobre o tema.		

Vereador Silvio
Lopes tomou
posse em Arapoti
página 3

'warung tour
pg' aposta na
integração
com a natureza

fugitivo dificultou a prisão

Após 8 meses de intensa investigação
realizada pela Polícia Civil de Castro, na
madrugada de sábado (3), com apoio
das polícias Civil e Militar do município
e de Piraí do Sul, foi deflagrada operação que resultou na captura de Silvio
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Mateus Carneiro Valenga, conhecido
como 'Mateus Valenga' ou 'Valenguinha'.
Acusado da prática três homicídios, ele
era considerado um dos criminosos mais
procurados da região, pelo modo cruel
com que agia com suas vítimas. página 7

castro Caramuru
Futsal conquista
vice-campeonato
página 5
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EDITORIAL

Sandro A.
Carrilho

SÓ DEUS, MESMO!
Poderia ser cômico, se não fosse trágico. Enquanto o Paraná todo parabeniza uma professora castrense
pelo seu projeto inovador ‘Alunos em defesa da natureza preservando seu maior patrimônio: o solo’, nos deparamos com o outro lado da realidade. O da falta de sensibilidade do poder público municipal em não valorizar a
classe. Oferecer R$ 1.227,68 de salário para um professor da rede municipal de ensino, como prevê um concurso
público em Castro, chega a ser vergonhoso. A professora castrense Lia Marcia Ferreira da Silva, da Escola Municipal São Sebastião, comunidade do Maracanã, vencedora do 'Agrinho Solos', tem mesmo que agradecer, e ela
deixa muito claro a quem: “O sentimento é de gratidão. Só tenho a agradecer a Deus por esse prêmio”. As suas
palavras já dizem tudo!

20 VEZES MAIS
Derrotado no segundo
turno da eleição presidencial,
o petista Fernando Haddad
gastou 20 vezes mais do que
Jair Bolsonaro, na campanha
eleitoral. Segundo dados disponíveis do portal do Tribunal
Superior Eleitoral (TSE), a
campanha de Haddad declarou, até agora, despesas de
R$ 34.400.867. Já Bolsonaro
registrou na Justiça Eleitoral
gastos de R$ 1.721.537.
ATÉ DIA 6
Os valores arrecadados e
aplicados nas campanhas são
declarados pelos candidatos e
partidos políticos à Justiça Eleitoral. Pelo calendário eleitoral,
até o próximo dia 6 de novembro, é preciso apresentar as
contas referentes ao primeiro
turno. Já a prestação de contas
do segundo turno tem de ser
feita até 17 de novembro. As
contas podem ser impugnadas
até 20 de novembro.

A inconstitucionalidade e os equívocos do Projeto 'Escola Sem Partido'
* Pietro Arnaud
Discussão política é um dos
maiores legados que a nossa Civilização Ocidental herdou da Grécia Antiga, onde a Democracia era
praticada pelos cidadãos gregos
justamente em espaços públicos.
A tentativa de se aprovar
na Câmara dos Deputados e na
Câmara Municipal de Ponta Grossa
o chamado “Projeto Escola Sem
Partido” é uma tentativa clara de
calar, perseguir e constranger os
educadores que possam ter visões
que sejam dissonantes da ideologia
de plantão.
Aqueles que a defendem buscam iludir a maior parte da população, já indignada com temas
como “ideologia de gênero”, “kit
gay” etc., misturando-os todos em
um liquidificador, com o objetivo
evidente de enganar a população
sobre o tema, com o fim de censurar, ilegalmente, os educadores que
possam tratar de temas relevantes
e que repercutem politicamente,
dentro da sala de aula, e que não
correspondam ao pensamento de
determinadas bancadas na Câmara
Federal.
Na minha avaliação, o Programa Escola sem Partido tem
como principal foco a eliminação

total da discussão político-ideológica no ambiente escolar, restringindo os conteúdos de ensino a
partir de uma frágil ideia de “neutralidade” – como se a discussão
política devesse ser simplesmente
banida de um espaço público tão
caro e, além de tudo, fundamental para a construção do conhecimento social. É bom lembrar
que a discussão política é um dos
maiores legados que a nossa Civilização Ocidental herdou da Grécia Antiga, onde a Democracia era
praticada pelos cidadãos gregos
justamente em espaços públicos –
as chamadas “ágoras”.
Em seu site (www.programaescolasempartido.org), o Programa
Escola Sem Partido estabelece
seis “Deveres do professor” a
serem acatados por todas as instituições de ensino da rede nacional
de educação. Na avaliação desse
Programa, esses deveres “já existem”, uma vez que “decorrem da
Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos
Humanos“. “Isto significa que os
professores já são obrigados a
respeitá-los embora muitos não
o façam, sob pena de ofender”,
informa o site.

Em que pese os argumentos
dos parlamentares defensores do
projeto, estritamente preocupados
com os holofotes e votos que possam surgir com a matéria, o Programa Escola Sem Partido viola o
princípio constitucional do pluralismo de ideias e de concepções
pedagógicas, motivo pelo qual é
absolutamente inconstitucional. No
dizer de Camila Moreno, trata-se
de um projeto que fere “a liberdade
de apreender, ensinar, pesquisar e
divulgar o pensamento, a arte e o
saber, considerando como válidos
determinados conteúdos que servem à manutenção do status quo
e como doutrinários aqueles que
representam uma visão ‘crítica’”.
Não se trata de se preservar
pensamentos de “esquerda” ou
de “direita” em sala de aula, mas
sim de se preservar a liberdade do
educador, que, evidentemente, não
nunca pôde ofender a liberdade de
consciência e crença de qualquer
aluno.
Registre-se a existência de
Nota Técnica do Ministério
Público, publicada em meados
de 2016, que considera que o
Programa Escola sem Partido é
“inconstitucional” porque “está

na contramão dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, especialmente os
de ‘construir uma sociedade livre,
justa e solidária’ e de ‘promover o
bem de todos, sem preconceitos
de origem, raça, sexo, cor, idade
e quaisquer outras formas de discriminação’”, devendo-se registrar
ainda, que o Supremo Tribunal
Federal (STF) já suspendeu liminarmente duas leis de estados e
municípios que versam sobre a
“doutrinação ideológica”.
Uma vez que, se aprovado,
o projeto poderá permitir uma
verdadeira “perseguição” contra educadores em todo o Brasil,
independentemente de ser inconstitucional, é importante que haja
uma conscientização da população
sob o tema e uma pressão popular
no sentido de que o projeto seja
arquivado, pondo fim ao preconceito com educadores, bastante em
voga, para que possa haver paz no
ambiente escolar.

CUSTO DO VOTO
Considerando a votação dos dois candidatos no
segundo turno, cada voto de
Haddad custou R$ 0,73 e
de Bolsonaro, R$ 0,03. Ao
final da apuração do segundo
turno, Bolsonaro ficou com
57.797.847 votos (55,13%)
e Haddad com 47.040.906
(44,87%). A prestação de
contas disponível no TSE
diz respeito à movimentação
financeira das duas campanhas
desde o primeiro turno.
SALÁRIO VERGONHOSO
Para quem sonha em ser
professor municipal, ou trabalhar na área da educação, a

Prefeitura abriu concurso para
29 vagas imediatas em cargos
efetivos, além da formação de
cadastro de reserva. O que não
estimula muito são os salários
vergonhosos para as funções
de Secretário Escolar (R$
1.560,52), Agente Administrativo (R$ 1.213,73) e Professor (R$ 1.227,68).
RIDÍCULO
A verdade é que em Castro
a Educação está perdendo para
as 'Festas'. Pagar R$ 1.227,68
para um professor, mesmo que
seja em início de carreira, é
mais do que feio, acaba sendo
ridículo. É por essas e muitas outras coisas que acontecem aos nossos olhos, que o
País está, como está! Prefeito
Moacyr poderia dar exemplo,
mas pisa na bola.
ACABOU A FARRA
O deputado Márcio Nunes
está probido de pedir novos
reembolsos para fins de custeio de alimentação sem a
devida comprovação de que as
despesas tenham estreita relação com o desempenho das
atividades parlamentares. Isso
ocorre após a juíza Luzia Terezinha Grasso Ferreira entender que havia urgência em
conceder liminar com tutela
antecipada a fim de estancar
a sangria aos cofres públicos.
Em levantamento feito pelo
Vigilantes da Gestão, restou
claro que os gastos em bares
famosos da capital e também
na cidade de Campo Mourão,
sede da residência do parlamentar, nada tem a ver com as
atividades próprias do cargo.
Márcio Nunes gastou R$
32.483,83.

* Pietro Arnaud é vereador
licenciado e exerce, atualmente, a função de coordenador de Governo da Casa Civil
nos Campos Gerais.

06/11 - Dia Nacional do Amigo da Marinha do Brasil
Dia Nacional do Riso
7/11 - Dia do Radialista
08/11 - Dia do Radiologista / Dia Mundial do Urbanismo
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
06/11

Clima

Temperatura

Umidade

22 ºC
12 ºC

91%
94%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quarta
07/11

19

ºC

13 ºC

94%
91%

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

Quinta
08/11

18 ºC
11 ºC

84%
87%

Nublado com aberturas de sol à tarde. Pode garoar de manhã e à noite.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 05/11/2018
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RATINHO E PIANA, GOVERNADOR E VICE ELEITOS, MARCARAM PRESENÇA

Cida participa da premiação do Agrinho
Divulgação / Jaelson Lucas / ANPr

Na 23ª edição,
Agrinho teve
7 mil trabalhos
inscritos
Da Assessoria
A governadora Cida Borghetti participou nesta segunda-feira (5) da premiação do
Concurso Agrinho 2018, promovido pelo Sistema Federação da Agricultura do Estado
do Paraná (Faep) Senar-PR,
e que reuniu cerca de 1,5 mil
pessoas no Expotrade Pinhais,
na Região Metropolitana de
Curitiba. Em sua 23ª edição,
o Agrinho teve 7 mil trabalhos
inscritos e envolveu cerca de
800 mil alunos e 50 mil professores das redes pública e
privada do Paraná.
Cida disse que o programa é uma das parcerias
mais bem-sucedidas entre o
poder público e o setor produtivo paranaense. “O Agrinho fomenta o interesse dos
estudantes e professores na
pesquisa, na preservação e
no cuidado ao meio ambiente,
preparando nossas crianças para o futuro”, afirmou.
“Durante todo o ano, este pro-

Cida disse que o programa é uma das parcerias mais
bem-sucedidas entre poder público e o setor produtivo paranaense

jeto está presente na vida dos
alunos das escolas municipais,
estaduais e particulares. É de
extrema importância para a
conscientização e formação de
nossos cidadãos”, disse.
Presente em todos os municípios do Estado, o Agrinho é
o maior programa de responsabilidade social da Faep e é
desenvolvido em parceria com
o Governo do Estado, por meio
das Secretarias de Estado da
Educação; da Justiça e Cidadania; do Meio Ambiente e
Recursos Hídricos; e da Agri-

ATÉ 29 DE OUTUBRO

Prefeitura
de Tibagi
lança Reﬁs

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura Municipal, através da Secretaria
Municipal de Finanças, lançou
o Programa de Refinanciamento
de Débitos (Refis), que já está
valendo para pessoas físicas e
jurídicas inscritas em dívida ativa,
que terão até 29 de outubro de
2019 para garantir adesão ao
programa.
O Refis abrange créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, em execução
fiscal ou a executar. Aqueles que
entrarem em dívida ativa durante
a vigência da lei também poderão
aderir ao refinanciamento.
A adesão ao programa da
descontos parciais da multas e
juros, conforme o parcelamento
o escolhido que pode chegar até
30 vezes. O valor mínimo de
cada parcela deve ser de R$ 50
para pessoa física e R$ 100 para
pessoa jurídica.
O não pagamento de duas
parcelas consecutivas, ou quatro
alternadas, resultará na imediata
rescisão do parcelamento.
Para ter acesso ao Refis,
basta ir até o setor de Tributação,
anexo a Secretaria de Finanças,
e realizar a simulação para escolher a melhor opção e assinar o
termo de parcelamento para formalizar o refinanciamento.

CONTRA A DENGUE

PR encerra o
ciclo de oferta
da vacina
A Secretaria de Estado da
Saúde vai oferecer até 7 de dezembro, a terceira dose da vacina contra a dengue para encerrar o ciclo
de imunização contra a doença no
Paraná. Somente as pessoas que já
tomaram as duas primeiras doses
da vacina poderão ser imunizadas.
Nesta etapa, somente nove
municípios dos 30 selecionados
para a campanha vão oferecer a
vacina contra a dengue. Nenhum
deles nos Campos Gerais.

cultura e Abastecimento, além
de contar com a participação
dos municípios, empresas e
instituições públicas e privadas.
Nesses 23 anos de programa, 24 milhões de materiais foram distribuídos aos
estudantes e mais de 313 mil
professores foram capacitados
pelo Agrinho. “A importância
da sustentabilidade e do cuidado do meio ambiente, para
o nosso bem e o bem das
gerações futuras, é a principal mensagem que o Agrinho

traz”, afirmou o presidente
da Faep, Ágide Meneguette.
“Com o passar dos anos, o
programa ampliou sua área de
atuação e incorporou temas
importantes para a formação
da cidadania, questões éticas,
direitos e deveres, saúde pessoal e do planeta”, destacou.
Nas escolas
Anualmente, o material
didático do Agrinho é encaminhado para as escolas paranaenses para que seja usado de
forma complementar, aliando

Silvio toma posse no legislativo
Arapoti - Silvio Lopes
tomou posse como vereador
de Arapoti na tarde de segunda-feira (29 de outubro), em
sessão extraordinária. O novo
vereador assumiu a cadeira
no legislativo depois que
Giovanni Carneiro teve seu
mandato cassado pelos seus
colegas na quinta-feira (25
de outubro), por quebra de
decoro parlamentar, por ter
recebido a quantia de R$ 4
mil e 800 em troca da promessa de aumentar em 25%
o valor da aposentadoria de
uma idosa pago pelo INSS.
Silvio era o 1º suplente
da coligação PP/PPS/PSB
e conquistou 336 votos nas
eleições municipais de 2016.

Divulgação

Silvio assume cadeira em meio a turbulência na Câmara
"Essa não foi a maneira que
escolhi para ocupar esta
cadeira, mas foi o caminho
que Deus preparou para
mim. Assumo compromisso
com todos os arapotienses

de tomar a melhor decisão
em cada assunto que for
tratado nesta Casa de Leis,
para poder ver o resultado
no desenvolvimento de nosso
município", discursou Silvio.

Quarta audiência discutirá planos
Diretor e de Mobilidade Urbana
Ponta Grossa - Na próxima
segunda-feira (12) a população
terá mais uma oportunidade de
opinar no planejamento do futuro
de Ponta Grossa. Será realizada
a quarta audiência pública relativa à revisão do Plano Diretor
(PD) e elaboração do Plano de
Mobilidade Urbana (PlanMob),
onde serão discutidas as diretrizes a ser implantadas nos documentos.
Na oportunidade será apresentado um relatório preliminar
que contém itens como reordenamento urbanístico, incluindo
propostas de macrozoneamento
e diretrizes relacionadas a aspectos socioeconômicos e inserção
regional, de uso e ocupação do
solo, patrimônio natural, cultural
e histórico, aspectos ambientais
infraestrutura e equipamentos
comunitários, aspectos fundi-

ários e de habitação, mobilidade e acessibilidade (trânsito
e transporte coletivo), estrutura
de gestão e aspectos legais e
capacidade de investimento do
município.
O relatório já está disponível
no site dos planos e pode ser
acessado diretamente neste link.
Segundo a arquiteta do Instituto
de Pesquisa e Planejamento
Urbano de Ponta Grossa (Iplan)
Karla Stamoulis, ele será discutido com a comunidade para
ser finalizado. “Inicialmente esta
audiência iria trabalhar tanto com
as diretrizes quanto com as propostas para os planos, mas para
fomentar uma discussão focada
e mais eficiente neste primeiro
momento iremos abordar apenas
as diretrizes”, explica a arquiteta,
contando que a audiência pública
com a temática de propostas será
realizada em dezembro.
O presidente do Iplan, Ciro

A governadora Cida
Borghetti determinou nesta
segunda-feira (05) o pagamento do décimo terceiro
salário do funcionalismo
estadual no próximo dia 10
de dezembro. O valor será
depositado integralmente
na conta de aproximadamente 280 mil servidores
ativos, pensionistas e aposentados.
“O Estado tem uma
situação financeira equilibrada, que nos permite
fazer este anúncio”, afirmou
a governadora, ressaltando
que a decisão contribui para
que os servidores possam
programar suas despesas.
O valor da folha mensal
do funcionalismo chega a
R$ 1,7 bilhão e, num período de 30 dias, entre o final
dos meses de novembro e
de dezembro, o Governo
do Estado será responsável
pela injeção de cerca de R$
5,1 bilhões na economia
do Paraná, somando os
pagamentos de salários e o
décimo terceiro.

Administração organiza
revisão de plano diretor
Da Assessoria

EM PONTA GROSSA

Da Assessoria

Presenças
Participaram da solenidade
os secretários de Estado da
Agricultura, George Hiraiwa;
e da Saúde, Antônio Carlos
Nardi; o governador eleito
Ratinho Júnior; os presidentes
da Sanepar, Ricardo Soavinski;
do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE), Orlando Pessuti; da
Agência de Defesa Agropecuária do Paraná (Adapar), Inácio
Kroetz; da Fetranspar, coronel
Sérgio Malucelli; e da Fecomércio, Darci Piana; os deputados federais Ricardo Barros
e Sérgio Souza e os deputados
estaduais Luiz Claudio Romanelli e Guto Silva.

CIDA
DETERMINHA
PAGAMENTO
DO 13º DOS
SERVIDORES
EM 10 DE
DEZEMBRO

EM JAGUARIAÍVA

ARAPOTI TEM NOVO VEREADOR

Da Assessoria

aos conteúdos tradicionais a
temas transversais como cidadania, meio ambiente, ética e
saúde.
Ao longo do ano letivo,
os docentes desenvolvem atividades com os estudantes
com base nos materiais do
programa. O relato destas
ações é avaliado na categoria
Experiências
Pedagógicas,
que premia quatro professores
da rede pública, um da rede
particular e um na categoria
Agrinho Solos, que voltam aos
seus municípios de carro novo
como prêmio.

Ribas, destaca que a participação da população é imprescindível para a confecção dos planos.
“Nós precisamos da mobilização
popular para que esses documentos de planejamento atendam
às demandas de quem vive na
cidade, seja em qual região for”,
apontou ele, destacando a oportunidade concreta da comunidade poder participar ativamente
das ações governamentais.
Serviço
A quarta audiência pública
dos Planos Diretor e de Mobilidade Urbana será realizada na
próxima segunda-feira, 12 de
novembro, às 18h30 no Centro
de Cultura - Rua Dr. Colares,
436 – Centro. A participação é
aberta a toda a comunidade e não
há a necessidade de inscrição.
* Informações da
Assessoria de Imprensa.

Jaguariaíva - Com a finalidade de elaborar a revisão no
Plano Diretor do município, a
Administração Municipal está
convocando audiências públicas com o intuito de apresentar à comunidade as propostas
coletadas nas reuniões com as
secretarias e autarquias da administração municipal, bem como
com a sociedade civil organizada.
Para tanto, o decreto 371/2018
dispõe sobre a convocação das
audiências, com datas e locais
definidos e dá outras providências.
A primeira audiência será
realizada no dia 7 de novembro

de 2018, no Plenário da Câmara
Municipal, às 18h30, quando
acontece a Assembleia de escolha dos Delegados representantes da população. Às 19 horas,
a Audiência.
Dia 13, também às 18h30,
na Escola Municipal Prefeito
Aristides Soares, São Bráz.
No dia 19, às 15 horas, na
Escola Rural Municipal Eurides
Manoel Martins, no bairro Lanças.
No dia 23, às 18h30, na
Escola Municipal Professora
Rosa Collete, no Jardim Samambaia.
E no dia 28, às 18h30, a
audiência ocorrerá no Cine Teatro Valéria Luercy.

POR MEIO DE CARTÃO

Dívida com o Detran
já pode ser parcelada
A população paranaense
poderá quitar multas e outros
débitos relacionados a veículos,
como IPVA e licenciamento, por
meio dos cartões de crédito e
débito. A medida foi autorizada
pela governadora Cida Borghetti nesta segunda-feira (5)
e começa a ser implantada na
próxima semana, em Curitiba, e
deverá chegar a todo o Estado
até o final do ano.
O parcelamento poderá ser
feito em até 12 vezes em negociação direta do devedor com
as operadoras de cartões. Estas
empresas, por sua vez, ficam
responsáveis pela quitação da
dívida, à vista, junto ao Departamento de Trânsito do Paraná
(Detran-PR). A iniciativa atende
a resolução 736/18, do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), e a portaria 149/18, do
Departamento Nacional de Trânsito (Denatran).
Cida Borghetti destacou que
a ação faz parte de um necessário processo de desburocratização da máquina pública e
da busca por mecanismos que
facilitem a vida dos cidadãos.

De outra parte, afirma a governadora, a medida visa diminuir
o índice de inadimplência e o
número de veículos que podem
estar rodando irregularmente no
Estado.
“Nesse momento de crise,
o parcelamento dará condições
para que os usuários trafeguem
em dia com sua documentação, já
que vai facilitar a regularização.
Nossas ações são para melhorar
a vida das pessoas”, disse Cida,
que destacou a implantação do
Governo Digital que oferece
mais de 250 serviços à população, inclusive informações sobre
débitos na área de trânsito.
O diretor-geral do Detran,
Marcello Panizzi, informou que
só em 2018 foram calculados
mais de R$ 300 milhões em
débitos no Detran-PR. “Pretendemos recuperar cerca de 60%
desses valores aos cofres públicos”, explicou ele, reforçando
que o procedimento possibilita
parcelar os débitos referentes
a multas devidas ao Detran e,
também, qualquer processo de
veículos, como IPVA e licenciamento.
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SESC-RJ LEVA A MELHOR

Caramuru joga bem, mas volta a perder
Divulgação / Erbs Jr/Sesc RJ

Tigre recebe
o Sesi - SP em
seus domínios,
neste sábado

HUMORISTA ENCERROU PROGRAMAÇÃO

Cresceu as mamografias
durante Outubro Rosa

Da Assessoria
Não foi dessa vez que o
Caramuru pontuou na tabela
da Superliga Cimed. O time
perdeu por 3 sets a 0 para a
equipe do Sesc, no Rio de
Janeiro. A partida aconteceu no
último sábado, com parciais de
19x25, 20x25 e 23x25.
Diante de nomes como
Wallace e Maurício Souza, a
equipe do Tigre não se intimidou e jogou de forma equilibrada, em busca do resultado.
Apesar da derrota, o time fez
uma boa partida, chegando a
manter-se à frente do placar.
Um dos destaques foi o desempenho do oposto Leozão, que
com ataque forte fez a diferença diante do forte adversário. Ainda assim, o troféu
Viva Vôlei, entregue ao melhor
atleta da partida, foi para o
também oposto Wallace, do
Sesc – Rio.
Ao final da partida, o levan-

Divulgação

De maneira lúdica, as crianças receberam as informações
Da Assessoria

Erros do Caramuru levaram à sua derrota

tador Índio, capitão do Caramuru, destacou o equilíbrio do
jogo até o 18º ponto de cada
set. “A nossa equipe precisa
amadurecer no momento da
tomada de decisão porque a
nossa escolha no momento
certo, está sendo uma escolha
errada”, apontou. Além disso,
Índio também destacou os erros

que o Tigre cometeu. “O que
pesou foram os nossos erros,
como ponto tomado de saque
e ataque no qual poderíamos e
deveríamos ter defendido. Mas
o processo é longo e temos
que ajustar as falhas diante da
longa caminhada que temos”,
finalizou.
O técnico Fábio Sampaio

ATÉ TERÇA-FEIRA

MunchenFest
recebe inscrições
para Concurso
da Rainha
Da Assessoria
Ponta Grossa - A Fundação
Municipal de Turismo (Fumtur)
recebe até essa terça-feira (06),
as inscrições para o concurso da
Rainha da Munchenfest 2018.
O formulário de inscrição, assim
como regulamento e demais
documentos, pode ser acessado
na página oficial da festa no site
da Prefeitura de Ponta Grossa.
De acordo com o presidente da Fumtur, Edgar Hampf,
a competição desse ano trará
diversas inovações, a começar
pela premiação das majestades.
“A nova rainha da MunchenFest,
ao invés de ganhar um carro, vai
ganhar, como na primeira edição da festa, uma viagem para
a Alemanha com dois acompanhantes. Já a primeira princesa
receberá 3 passagens de ida
e volta para Buenos Aires e a
segunda princesa, três passagens para Foz do Iguaçu. Além
disso, elas serão contratadas
como agentes públicas de divulgação do município durante um
ano”, explica Hampf.
Segundo a Fumtur, o lançamento oficial das candidatas
acontecerá dia 13 de novembro às 19h30. A apresentação
acontecerá na praça de eventos
do Shopping Palladium.

já vinha alertando e cobrando
do grupo, durante os pedidos
de tempo, a atenção diante dos
erros que estavam sendo cometidos. Apesar da derrota, o
grupo segue firme com os treinamentos porque no próximo
sábado tem confronto em casa.
Na arena, o Caramuru recebe o
Sesi – SP, às 20 horas.

ATÉ 14 DE NOVEMBRO

'Festcam' com inscrições abertas
Da Assessoria
Carambeí - A Prefeitura
Municipal de Carambeí, através
do Departamento de Cultura da
Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em parceria com
Ação Social Casa Padre Theodorus realiza as inscrições para
o VII Festival Carambeiense de
Música (Festcam) até 14 de
novembro. O evento tem por
objetivo incentivar estudantes e
comunidade em geral o interesse
pela arte, aprimorando a cultura
musical e revelando novos talentos no Município de Carambeí.
O Festcam teve sua primeira
edição realizada em 2005, onde

os participantes concorriam em
duas categorias: popular e sertanejo. O Festival ficou em hiatus por sete anos, e em 2018
retorna com algumas mudanças.
De acordo com o Diretor do
Departamento de Cultura, Rosnei Rodrigues, a sétima edição
do evento terá como novidade a
categoria Kids, onde crianças de
06 a 15 anos poderão competir,
e conta também com o acompanhamento musical de uma
banda disponível para todos os
participantes.
O evento, então, será dividido
nas categorias: kids, subdividida
em infantil, de 06 a 10 anos e
infanto juvenil de 11 a 15 anos,

e a categoria Juvenil / Adulto está
aberta para maiores de 16 anos.
Para a categoria Kids, as crianças devem estar matriculadas em
escolas, onde será feita a seleção
para o Festival. Já para a categoria Juvenil / Adulto as inscrições
serão realizadas na Biblioteca
Municipal, com a taxa de 1kg
de alimento não perecível para
ambas as categorias.
O VII Festcam acontece
nos dias 23 e 24 de novembro,
no Clube Social de Carambeí,
às 19 horas. A entrada será
cobrada 1 kg de alimento não
perecível, que será revertido
para Ação Social Casa Padre
Theodorus.

II FÓRUM DE SAÚDE MENTAL

Prevenção ao suicídio é tema de fórum
Da Assessoria
Carambeí - O Comitê de
Saúde Mental de Carambeí realiza
hoje (6), em Carambeí, o II Forum
de Saúde Mental, evento aberto ao
público, com inscrição gratuita.
Segundo o coordenador
municipal de saúde mental do
município, psicólogo Guilherme
Vasconcelos Guimarães de Castro, será um evento especial para
a capacitação de profissionais da
cidade diretamente ligados aos

temas. Estão sendo aguardados
profissionais do Cras, Creas,
Conselho Tutelar, Centros de
Convivência, Unidades Básicas
de Saúde,equipes de profissionais
da Educação, Esportes, Assistência social, das entidades e conselheiros municipais.
O objetivo do Fórum é capacitar os integrantes das Redes de
Atenção do município de Carambeí, instrumentando os profissionais ou interessados nos temas,
sobre a possibilidade de aborda-

gem, acolhida e encaminhamentos
possíveis. Outro objetivo também
é realizar mobilizações comunitárias e sociais para a construção de
propostas de intervenção e enfrentamento dessa problemática, seja
de forma de proposta de ações
ou serviços, reordenamento dos
recursos do município, ou de articulações possíveis entre os serviços
já existentes em nosso município.
O evento acontece na sede da
Biblioteca Municipal, das 8 às 17
horas.

Tibagi - Durante todo o mês
de outubro, a Secretaria Municipal
de Saúde (SMS) promoveu uma
programação especial alusiva ao
Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção aos cânceres de
mama e colo de útero.
A abertura e o encerramento
contaram com show do humorista
Hallorino Junior, que trouxe a personagem “Lurde” para falar sobre
o tema. De uma maneira lúdica, a
plateia recebeu dicas e informações
sobre as formas de prevenção ao
câncer. A médica de saúde da família, Dra. Ana Paula Berke e a nutricionista Grazielly Bobato Vegailo
também fizeram uma breve palestra
com informações complementares
sobre a importância do autoexame
e da alimentação saudável.
Durante todo o mês, as Estratégias Saúde da Família (ESF) e
a Clínica da Mulher tiveram uma
programação especial, que incluiu
a intensificação da coleta de preventivo, o agendamento de mamografias e o teste rápido de doenças
como o HIV, sífilis e as hepatites B e
C. Com a ação, houve um aumento

significativo na procura pelos exames, principalmente a mamografia.
O secretário de Administração,
Rubens Eugênio Leonardi representou o executivo no evento e afirmou que campanha é uma forma
da população se prevenir contra
essas doenças. "A Secretaria de
Saúde vem promovendo um belo
trabalho, levando além do atendimento, educação e prevenção para
a população", afirmou.
De acordo com a Dra Ana
Paula, durante o mês de outubro
as mulheres procuraram mais a
mamografia, até durante consultas rotineiras. "A campanha acaba
conscientizando mais a população,
porque além da nossa programação na cidade, a gente vê isso na
TV, na mídia e as mulheres acabam
até perdendo o medo de se cuidar.
Muitas não procuravam antes por
receio de encontrar alguma coisa.
Nesse mês de outubro a gente
percebe que elas vêm mais preocupadas com a mamografia", disse
a médica.
Agora, a SMS já iniciou os
preparativos para a campanha do
novembro azul, mês de prevenção
ao câncer de próstata.

NO SANTA CRUZ, EM CARAMBEÍ

Retomadas as obras de
quadra em escola rural
Carambeí - A empresa Elton
de Almeida Marchini Eireli foi a
vencedora do processo licitatório e
está responsável pela conclusão da
construção da quadra poliesportiva
coberta da Escola Municipal Rural
de Santa Cruz. Serão investidos
na obra R$ 479.845,04, recursos
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, desse montante aproximadamente R$ 143
mil é contra partida do município.
O processo segue para homologação, assinatura de contrato e

emissão da ordem de serviço. Após
esse tramite, a previsão é que os
trabalhos iniciem na segunda quinzena deste mês.
A empresa responsável pela
obra deve concluir a construção
dos banheiros e vestiários, piso,
arquibancadas e cobertura da
quadra. A empresa que iniciou a
construção da quadra não concluiu os trabalhos o que obrigou
a prefeitura realizar novo processo
licitatório para contratar a mão de
obra necessária.

VAGAS

Matrículas começam já no
dia 12 na rede municipal
Tibagi - A partir do dia 12
de novembro toda a rede municipal de ensino abre o período de
matrículas que segue até o dia 14
de dezembro. Pais ou responsáveis devem procurar a escola ou
o Centro Municipal de Educação
Infantil (CMEI) mais próximo de
suas residências.
A Escola Telêmaco Borba
e a Escola Ida Viana, devido ao
grande número de alunos, montaram um cronograma especial de
matrículas.
Na Escola Telêmaco Borba,
nos dias 12, 13 e 14 de novembro serão feitas as matrículas da
pré-escola e dos primeiros anos
do ensino fundamental. Dias 19
e 20 serão reservados para os
segundos e terceiros anos e dias
21 e 22, para os quartos e quintos
anos. Após essas datas, as escolas entram em recesso e retornam
em janeiro. A partir de então não
haverá cronograma diferenciado
por série para as matrículas.

Já a Escola Ida Viana fará as
rematrículas no dia 12 de novembro e abrem as matrículas para o
primeiro ano no dia 13 do mesmo
mês. Se sobrarem vagas para
as demais turmas, as matrículas
novas também poderão ser feitas
já a partir do dia 13 até dia 14 de
dezembro. A expectativa da coordenação da escola.
As Escolas Municipais Professor Aroldo, David Federmann,
São Bento e os CMEIs Aquarela,
Madrinha Augusta, Dona Mathilde
e Dona Inês seguirão o cronograma enviado pela Secretaria de
Educação e Cultura (Semec), com
matrículas para todas as turmas
no mesmo período. Nos CMEIS
as vagas são limitadas e serão
atendidas de acordo com a lista de
espera já cadastrada.
Para realizar a matrícula é
necessário certidão de nascimento,
declaração de transferência, RG e
CPF dos pais e do aluno e declaração de vacina.
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GANHADORA LEVA CARRO ZERO KM

Professora de
Castro vence
'Agrinho Solos'
Professora
desenvolveu
projeto de
conscientização
e preservação
do solo
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Neste ano quem venceu o
Concurso Agrinho, na categoria ‘Agrinho Solos’, e ganhou
um dos seis carros zero quilômetros
oferecidos
pelo
Programa foi a professora castrense Lia Marcia Ferreira da
Silva. Ela trabalha na Escola
Municipal São Sebastião, da
comunidade do Maracanã, e
seu projeto ‘Alunos em defesa
da natureza preservando seu
maior patrimônio: o solo’,
envolveu a comunidade escolar
e a população do município em
ações de conscientização e preservação deste recurso natural.
Em entrevista ao portal FAEP,
a professora demonstrou sua
gratidão pelo reconhecimento.
“O sentimento é de gratidão.
Só tenho a agradecer a Deus
por esse prêmio”, afirmou.
A cerimônia que revelou

o nome das professoras vencedoras e na qual elas foram
premiadas, foi realizada na
segunda-feira (5), no Expotrade Pinhais, em Curitiba. O
evento reuniu mais de 1,5 mil
pessoas, entre as quais estudantes, docentes, pais, autoridades
e lideranças rurais de todas as
regiões do Estado. De acordo
com informações do Sistema
FAEP, “o evento é a coroação
de um ano de trabalho, dentro
e fora das escolas, onde professores e alunos juntaram forças
para estreitar os laços entre o
campo e a cidade, mostrando
que existe uma interdependência entre estes dois cenários”.
Região
A segunda colocada da rede
pública no Concurso foi a professora Ana Paula Mara, da
Escola Municipal Heitor Ditzel,
de Ponta Grossa. Ana Paula foi
a criadora da ‘Rádio Comilão’,
projeto que incentiva as crianças a desenvolverem hábitos
de alimentação saudáveis. Por
meio do programa, os alunos
também desenvolveram habilidades de comunicação, fazendo
uma programação diária com
informações sobre as boas práticas de alimentação e sobre a
rotina escolar, transmitida pelos
autofalantes da escola.

Professora castrense levou automóvel zero quilômetro

Sobre o Agrinho
O Programa Agrinho é
uma iniciativa de responsabilidade social do Sistema FAEP/
SENAR-PR, e que todos os anos
mobiliza cerca de 1,5 milhão
de alunos e 80 mil professores
em todo Paraná. Ao longo do
ano, os docentes utilizam os
materiais didáticos do Agrinho
para levar para as salas de aula
temas transversais como cidadania, ética, segurança pessoal
e meio ambiente.
Através do Concurso Agrinho são premiadas as melhores experiências pedagógicas
desenvolvidas pelos professores ao longo do ano, e também
os alunos.
Neste ano o concurso teve
mais de sete mil trabalhos inscritos. Só na categoria Experiência Pedagógica foram 700,
dos quais quatro iniciativas da
rede pública e uma da rede
particular de ensino foram
escolhidos. Desde o ano passado, também é premiado um
docente na categoria Agrinho
Solos, somando seis vencedores ao todo. Cada um leva para
casa um carro zero quilômetro e os estudantes premiados
recebem tablets e notebooks.
*COM INFORMAÇÕES
DO SISTEMA FAEP

DESTAQUES DO ANO

Max-Líder premia castrenses que
se destacaram na opinião pública
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na noite desta quarta-feira
(7) o Instituto de Pesquisas e
Eventos Max-Líder realiza mais
uma edição do prêmio ‘Destaque
do Ano’ em Castro. O prêmio,
que reconhece profissionais e
empresas que se destacaram ao
longo do ano, em seus respectivos ramos de atividade, passa
por três estados – Paraná, São
Paulo e Santa Catarina, durante
o período de 12 meses, e já
tem mais de 20 anos de tradição. A solenidade de entrega do

certificado ‘Destaque do Ano’
aos homenageados será feita
durante jantar festivo, na Churrascaria Beira Rio.
Para chegar aos nomes
dos homenageados deste ano,
a empresa realizou pesquisa
de opinião junto ao comércio e população local, no dia
17 de setembro. De acordo
com o diretor de pesquisas da
empresa, Lucenir Carlos Thomaz, na ocasião foram distribuídos 290 questionários entre
os participantes da pesquisa,
os quais foram convidados a
indicar, a partir de perguntas

espontâneas, profissionais e
empresas, que segundo a opinião de cada um, mereciam ser
homenageados por se destacarem em suas ocupações.
Neste ano, o Página Um
levou cinco prêmios, entre eles
o de Jornal Regional Impresso
de Maior Circulação, o de Jornal Mais Lido, assim como os
seus profissionais serão premiados. Sandro Carrilho, como
Diretor de Jornalilmo Destaque do Ano; Luana Dias, como
jornalista Destaque do Ano, e
Marcia Ferraz, como Colunista
Destaque do Ano.

PARANAENSE SUB 17

Caramuru é vice-campeão no futsal
Divulgação

Da Redação
Não foi dessa vez que o Castro Caramuru Futsal conquistou
em casa o título do Estadual de
Futsal Sub 17. Depois de atropelar o Jardim Olinda pelo placar
de 9 a 0 na manhã de sábado (3),
e carimbar vaga para a decisão, o
time castrense tinha pela frente o
Clube Atlético Paranaense como
adversário perigoso. Com jogo
programado para as 17 horas no
Ginásio Pagnacco, a seleção castrense entrou em quadra e acabou sendo superada pelo placar
de 5 a 1 na grande final da NFP
Sub 17, 2018. Para o técnico
Garfinho, os atletas merecem os
parabéns pela luta, comprometimento e garra.
"Nosso muito obrigado a Prefeitura de Castro e a SMEJ pela

Castro Caramuru Futsal conquista o honroso vice-campeonato
ótima estrutura disponibilizada
para conseguirmos realizar nosso
trabalho da melhor forma possível.
Aos pais, patrocinadores, colaboradores, apoiadores e amigos
que torcem por nossos meninos, o nosso muito obrigado do
fundo do coração", resumiu o

técnico. Para chegar à decisão,
o Caramuru venceu o Euro por
9 a 3; e perdeu para a Acorremar (Maringá) por 2 a 0. Depois
voltou a vencer, ao superar o Jardim Olinda. Já o Atlético venceu
a Acorremar por 7 a 3, antes de
chegar à final.

PRIMEIRA ETAPA DO ENEM

Prova tem alto índice de presença
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
No domingo (4) 176.582
paranaenses fizeram a primeira
etapa da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
2018. No total, 237.342 candidatos haviam feito inscrições
no Estado, com o índice de faltas, de 25,6%, ficando abaixo
do que ocorreu nos últimos
anos. Considerando números
do Brasil inteiro, foram 5,5
milhões de inscritos, dos quais
4,139 milhões fizeram provas na tarde de domingo, ou
seja 75,1% do total inscrito,
enquanto 24,9% não compareceram.
O número surpreendeu, já
que a média nacional de falta,
desde o início da aplicação do
exame é de 30%. Além disso,
o dia marcado para a primeira
prova coincidiu com a chegada do horário de verão, que
iniciou na primeira hora do
domingo, culminando com o

adiantamento dos relógios em
uma hora em diversos estados
brasileiros. O fato gerou previsões de um número recorde
de faltosos, porém, que não se
concretizou.
Segunda etapa é
no próximo domingo
No próximo domingo (11)
os candidatos farão a segunda
etapa do Exame. Assim como
ocorreu neste domingo (4), os
portões dos locais onde serão
realizadas as provas abrirão
ao meio dia e fecharão pontualmente às 13. As provas
começam a 13h30 e os estudantes têm até às 19 horas
para entrega-las, porém, a
partir das 15h30 as provas
já podem ser entregues, conforme forem sendo finalizadas
pelos candidatos.
A primeira era composta
por um total de 90 perguntas,
45 das disciplinas de Língua
Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Edu-

cação Física, Tecnologias da
Informação e Comunicação,
e outras 45 sobre Ciências
Humanas, nas disciplinas de
História, Geografia, Filosofia e Sociologia, além de uma
redação, que neste ano teve
como tema a manipulação
do comportamento do usuário pelo controle de dados
na internet. Já no próximo
domingo serão novamente 90
perguntas – sobre Ciências da
Natureza, nas disciplinas de
Química, Física e Biologia, e
de Matemática e suas Tecnologias - mais a redação.
Vale lembrar que o resultado das provas pode ser utilizado para acesso ao Ensino
Superior, através de programas federais como o Sistema
de Seleção Unificado (Sisu),
para instituições públicas,
Programa Universidade para
Todos (Prouni), que oferece
bolsas para instituições particulares e o Programa de Financiamento Estudantil (Fies).
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Classificados a partir de R$ 2,00
(42)

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDO CASAS NOVAS
Vendo casas atrás do Caic, em
condomínio fechado, contendo 2
quartos a R$ 130.000,00, e 3 quartos a R$ 150.000,00. Aceito Financiamento. Tratar no telefone (12) 9
9101-1022.
VENDO TERRENOS RURAIS
A partir de 1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar
diretamente com o proprietário.
Fone (42) 9 9852-4227.
ALUGA-SE QUITINETE
Para até duas pessoas. Avenida
Bento Munhoz da Rocha Neto, 368
(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.

Áries: Há chance de dar uma
virada na carreira ou resolver um
problema e pôr fim em suas preocupações. Se deseja mudar o visual, a
hora é essa.

Libra: Você vai conseguir o que
quiser com seu charme e simpatia. A
Lua indica uma boa fase para ganhar
dinheiro. Pode faturar com algo feito
em casa.

Touro: Seu signo está mais
ambicioso e você vai lutar com unhas
e dentes pelo que quer. Pode fazer
uma sociedade ou parceria vantajosa
ao longo do dia. Há boas chances de
iniciar um namoro.

Escorpião: Você pode tomar
decisões importantes para a família
no início do dia. Ouça seus instintos.
Os astros vão renovar a sua autoconfiança e sua determinação. A paixão
vai ferver entre quatro paredes.

Gêmeos: Vai encarar o dia
com entusiasmo e fará o que puder
para cumprir as tarefas, ainda mais
se estiver sonhando com uma promoção. Na união, mostre que é
parceiro(a) para o que der e vier.

Sagitário: Trabalhar em equipe
será uma ótima opção no início do
dia. Depois, pode precisar de mais
silêncio para se concentrar. Respeite
o desejo de se isolar. A união pede
mais confiança e privacidade.

Câncer: Assuntos do lar ou
família vão exigir sua atenção no início do dia. Bom astral para mudar
de casa ou iniciar reforma. Pode se
dar bem em jogos e sorteios. A dois,
fase romântica e carinhosa.

Capricórnio: Pode pinta uma
boa oportunidade de promoção no
emprego: não deixe escapar! Conte
com os amigos para o que precisar.
Aceite convites para sair, conhecer
gente nova e paquerar.

Leão: Notícia de alguém querido pode alegrar o seu dia. Você
também pode fazer um acordo ou
negócio bem importante. Sinal verde
para se reconciliar com alguém.

Aquário: Fase de realizações
para você. Concentre-se a carreira e
tudo que possa contribuir com o seu
progresso. Você será exigente e só dará
chance a quem provar que merece.

Virgem: Você pode faturar uma
grana com um serviço extra, um novo
emprego ou ao assumir novas responsabilidades no emprego. A Lua
deixará você mais extrovertido(a).

Peixes: Encha-se de coragem
e mude o que incomoda. Terá sorte
em cursos, concursos e assuntos relacionados à Justiça. Romance de outra
cidade tem tudo para dar certo.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL
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Silmara de Fátima Rebonato torna público que irá requerer ao IAP, a
Licença Prévia para suinocultura a ser implantada na Chácara Boa Vista,
Caxambu, Castro.

MALHAÇÃO:
Emílio garante a Samuca que
VIDAS BRASILEIRAS
ele não pode fazer nada para
Terça-Feira (06/11)
impedir seu casamento com
Úrsula, Flora e Bárbara Marocas.
incentivam Talíssia a conversar com Marcos. Marcelo e
ESPELHO DA VIDA
Leonor se beijam e Dandara
Terça-Feira (06/11)
não gosta. Marcelo tenta
Tonho ameaça Américo,
conversar com Dandara, e que decide ficar em Rosa
Leonor diz que a menina pre- Branca. Isabel reclama ao ver
cisará de tempo para aceitar Edméia/ Grace com Priscila.
o romance dos dois. Rosália Isabel briga com Edméia/
e Pérola admiram a disposi- Grace por ouvir sua conversa
ção de Márcio em aprender ao telefone. Cris apresenta
a cozinhar. Marcos ameaça Américo para o elenco como
Talíssia. Marcelo anuncia a seu pai e Alain não gosta.
Gabriela que o caso de Tânia Edméia/ Grace tenta aconcontra a professora será arqui- selhar Alain, que se afasta
vado. Gabriela apoia Talíssia. rapidamente. Cris procura
Dandara implica com Leonor por André pela cidade. Isabel
durante a aula. Úrsula se emo- finge gostar da homenagem
ciona com a música de Garoto. que as costureiras lhe fazem.
Vinícius fala com Rafael sobre Emiliano chega ao casarão e
a situação de Talíssia. Talíssia se enfurece ao ver Solange.
PALAVRAS
CRUZADAS
DIRETAS
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Súmula de Requerimento de Licença Prévia

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.

LANCER GT R$ 55 MIL
Vendo Lancer GT, 164 HP,
2013/2014, na cor preta,
opção automático e com
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.

RESUMO DE NOVELAS

3/así — bat — bee — dna — mig. 4/inpi — rain. 6/garden.

SUMULA AO IAP
A RHYZOPEST CONTROLE DE PRAGAS LTDA – ME, torna público
que irá requerer ao Instituto Ambiental do Paraná IAP, a Licença
Ambiental Simplificada para as atividades de Limpeza e de Imunização
e Controle de Pragas Urbanas a ser implantada na Rua Alcebíades
Costa Passos, 304 Colina Santa Marcelina – Piraí do Sul – PR.

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.

3/así — bat — bee — dna — mig. 4/inpi — rain. 6/garden.
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CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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APESAR DOS QUATRO ÓBITOS REGISTRADOS NO FERIADÃO

Número de acidentes cai 34,52% no PR
Redução do
número de
feridos foi
de 41,03%
Da Assessoria
De acordo com o balanço
do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) divulgado nesta
segunda-feira (05), no Feriado
prolongado de Finados (dias
2,3 e 4) foram registrados 55
acidentes de trânsito em rodovias estaduais, com 46 pessoas
feridas e quatro óbitos em todo
o Paraná. Comparado com o
mesmo feriado do ano passado,
o balanço mostra redução de
34,52% nos acidentes e de
41,03% de pessoas feridas.
O BPRv intensificou o
policiamento em toda malha
rodoviária estadual com a atuação de equipes operacionais e
administrativas das seis companhias do batalhão nos três
dias de operação. Foram feitas
abordagens a pessoas e veículos, verificados documentos de
condutores, além de vistorias

para localizar produtos ilícitos,
como drogas, armas e contrabando.
A atuação dos policiais
militares rodoviários também
teve o objetivo de reforçar a
fiscalização e inibir os casos de
embriaguez ao volante, excesso
de velocidade e ultrapassagem
proibida, entre outras situações. Durante a operação os
policiais fizeram 3.145 imagens de radar e 1.513 autuações, números inferiores aos
registrados no mesmo feriado
de 2017, quando foram 4.644
imagens de radar e 1.561
autuações.
Também houve ações de
repressão à direção perigosa
e de condutores embriagados.
No período, foram conduzidos
nove motoristas por embriaguez ao volante (artigo 306) e
lavradas 10 multas por beber e
dirigir (artigo 165), quando a
quantidade de álcool por litro
de ar é inferior a que determina
prisão.
Durante o feriado de Finados de 2017 houve cinco encaminhamentos pelo artigo 306
e outras cinco autuações pelo
artigo 165.

DURANTE OPERAÇÃO FINADOS

Arma é apreendida e seis
menores são conduzidos
Divulgação / PM

APÓS 8 MESES DE INVESTIGAÇÃO

'Valenguinha' resiste mas acaba preso
Divulgação / Polícia Civil

Onze policiais, entre civis e militares, participaram da ação
Divulgação / Polícia Civil

Após 8 meses de intensa
investigação realizada pela Polícia Civil de Castro, na madrugada de sábado (3), com apoio
das polícias Civil e Militar do
município e de Piraí do Sul, foi
deflagrada operação que resultou na captura de Silvio Mateus
Carneiro Valenga, conhecido
como 'Mateus Valenga' ou
'Valenguinha'.
Acusado da prática três
homicídios, ele era considerado
um dos criminosos mais procurados da região, pelo modo
cruel com que agia com suas
vítimas. Foragido da carceragem de Piraí do Sul, Valenguinha contabilizou seu terceiro

homicídio ainda no início deste
ano, em Castro.
Segundo o que a reportagem do Página Um apurou,
Valenguinha teve a casa de seus
avós, localizada no Piraí Mirim,
em Piraí do Sul, cercada por
onze policiais, por volta das 6
horas da manhã. Com a certeza
que o criminoso estava em seu
interior, os policiais solicitaram
que todos saíssem, e que ele se
entregasse. Com a recusa, os
policiais adentraram à residência, momento em que Valenguinha tentou escapar pelas janelas
e portas, o que foi contido.
Mesmo acuado, avançou nos
policiais, que o mobilizaram

Mesmo cercado, foragido tentou escapar
empregando arma de choque.
Após a prisão, o criminoso
foi escoltado pelos policiais

PIRAÍ DO SUL

EM CASTRO

Outro foragido volta para cadeia
Menores que faziam uso de narguilé foram encaminhados
A operação Finados, deflagrada pela Polícia Militar de
Castro, resultou na apreensão
de arma de fogo e fiscalização
de ambiente de consumo de narguilé, além de bloqueios de via em
vários locais. Em todas as ações,
o Choque de Ponta Grossa e a
Guarda Municipal participaram
com os seus efetivos.
Desde sexta-feira (2) foi
intensificada as abordagens
em todos os estabelecimentos
comerciais da região de Castro,
sendo abordadas mais de 300
pessoas.
Em um ambiente comercial,
seis jovens menores de idade

faziam o uso de narguilé. Por
estarem em local inapropriado,
conforme descreveu nota encaminhada pela autoridade policial, todos foram encaminhados,
inclusive com a proprietária do
estabelecimento, para a 43ª
DRP de Castro, para esclarecimentos.
Na madrugada de sábado
para domingo, em abordagem
a casa noturna na Rua Javert
Madureira, foi preso um homem
e conduzido um menor. A acusação é de porte ilegal de arma
de fogo e corrupção de menores.
Todos foram encaminhados à
43ª DRP.

NO JARDIM ESPLANADA

PONTA GROSSA

Homem
bate após
perseguição

Preso com
19 gramas
de maconha

Da Redação

Da Redação

Ponta Grossa - Até o fechamento dessa edição, encontrava-se internado em estado grave
no Hospital Bom Jesus, de Ponta
Grossa, com múltiplas fraturas
no crânio e na perna, motociclista
que bateu em muro na tarde desta
segunda-feira (5). De acordo com
a Polícia Militar, eles tentavam a
abordagem ao motociclista na
região da Vila Palmeirinha, mas
o mesmo fugiu e acabou sendo
perseguido. Durante uma curva
na Rua Alcântara Machado, no
Jardim Esplanada, o motociclista
perdeu o controle, vindo a colidir
violentamente. Ele corre risco de
morrer.

Ponta Grossa - Policiais
militares lograram êxito na
abordagem de um veículo Fox,
de cor vermelha, por volta das
3 horas da manhã de sextafeira (2), na Rua João C. Filho
Neves, em Ponta Grossa. Ele
seguia de maneira suspeita e
com velocidade inadequada para
a via, o que chamou a atenção
de uma equipe da polícia. Após
abordagem, foi encontrado em
posse do condutor de 21 anos,
dezenove gramas de maconha,
que seria de uso pessoal. Ele
foi encaminhado para lavratura
do termo circunstanciado junto
ao cartório da polícia militar.

No sábado (3), o setor
de investigação da polícia
civil logrou êxito na prisão
de I.S.W. Ele estava foragido
da Cadeia Pública de Castro
desde sua fuga em janeiro
do ano de 2016. Após informações levantadas, a equipe
se deslocou até o Bairro
Jardim das Araucária onde
localizou o foragido que não
esboçou resistência para a
equipe policial. I.S.W possuí
diversas passagens policiais,
como homicídio qualificado,
porte ilegal de arma de fogo
e roubo. O preso foi encaminhado para a carceragem local
onde permanece à disposição
da Justiça.

Divulgação / Polícia Civil

Piraí do Sul - Militares foram
acionados na noite de sexta-feira
(02), perto das 21 horas, por
uma mulher que relatou ter sido
agredida pelo ex-marido. O caso
aconteceu no Jardim Itiberê, em
Piraí do Sul.
Segundo a vítima, seu antigo
companheiro teria a agredido
e ameaçado de morte, antes de
tentar asfixiá-la. Segundo a PM,
a mulher apresentava lesões
no momento em que procurou
socorro.
Os policiais seguiram com a
vítima até o endereço do agressor,
onde ele foi encontrado e preso.
O autor dos fatos foi encaminhado
até a delegacia de Polícia Civil da
cidade, sendo enquadrado por
violência doméstica.

I.S.W não resistiu a prisão

Automóvel cai de mais de 4 metros
Divulgação

Da Redação

Lesões leves nas duas vítimas
ponta-cabeça.
Isso aconteceu,

segundo

os próprios bombeiros, após
o motorista perder a direção,
bater numa grade metálica de
proteção, e despencar Os dois
ocupantes do automóvel foram
resgatados pelos socorristas,
apresentando apenas ferimentos
leves.
Eles receberam os primeirossocorros ainda no local, e foram
encaminhados a hospitais da
cidade para exames médicos.

NA AVENIDA VIDENTE MACHADO

Bandidos roubam joalheria em PG
Uma joalheria localizada na
Avenida Vicente Machado, a principal rua de Ponta Grossa, foi
alvo de assalto a mão armada no
fim da manhã desta segunda-feira
(05). Conforme o que apurou-se,

Homem tenta
asﬁxiar
ex-esposa
Da Redação

FERIMENTOS LEVES

Ponta Grossa - Equipes do
Siate e do Corpo de Bombeiros
se deslocaram na madrugada
desta segunda-feira (5) até a
Rua Melvin Jones, Vila Sabará,
em Ponta Grossa, para prestar
atendimento aos dois ocupantes
de automóvel que despencou de
uma altura de pouco mais de 4
metros, ficando literalmente de

até a cadeia pública de Castro,
onde permanece à disposição
da Justiça.

um homem e uma mulher teriam
rondado a loja pela manhã e por
volta das 11h20, o homem retornou ao estabelecimento acompanhado de outra mulher, dando voz
de assalto.

As funcionárias acabaram
amarradas e levadas ao banheiro.
Entre as peças roubadas estariam
diversas jóias e também relógios,
resultando em prejuízo avaliado
em mais de R$ 20 mil.

NA AVENIDA LUIZ PINHEIRO

Polícia de
Arapoti prende
ﬁlho que surrou
pai sem motivos
Da Redação
Arapoti - Era perto das
17h30 do dia 1º de novembro,
quando policiais militares atenderam a um caso inusitado na Avenida Luiz Pinheiro, em Arapoti.
Filho, sem motivo algum que
justificasse, agrediu o próprio
pai a chutes e socos na região da
cabeça. O suspeito que tomava
banho quando a polícia chegou,
confirmou a agressão. Diante
dos fatos, o pai foi encaminhado
atendimento médico e o suspeito
de 20 anos foi encaminhado para
a delegacia de polícia civil.
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“A distância entre a insanidade e a genialidade é medida pelo sucesso”
Bruce Feirstein, roteirista
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Jantar Internacional das Estrelas
Aconteceu no dia 27 de outubro, na Sociedade Recreativa União Fuchs, em
Rio Negro – PR, o XVII Jantar Internacional das Estrelas, promovido pelo Rotary
Club de Rio Negro. A renda do evento é destinada a projetos sociais apoiados
pelo clube, presidido por Gustavo Koster.
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Milton Paizani, prefeito da cidade de Rio Negro,
com a esposa Flavia Martins; e a jornalista,
e colunista Carline Schafhauser
Presidente do Rotary Rio Negro, Gustavo
Koster, ladeado dos chefs Gustavo Fruet
e Estevão Wielevski, que prepararam
a tradicional língua portuguesa

Divulgação

Integrantes do Rotary Club de Rio Negro

Divulgação / João Marcelo Mazzo

A jornalista
Débora Bannach
Cardoso
será muito
cumprimentada
nessa quinta-feira
(8), por ocasião
da passagem de
seu aniversário

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação

Governador 2008/09 do Distrito 4730 de Rotary International Evaldo
Hasselmann e esposa Ude; governadora 2018/19 do Distrito 4730,
Isis Ribas Busse, presidente do Rotary Club de Rio Negro, Gustavo
Koster e esposa Cirlene Koster; Luiza Helena e Alcino Tigrinho,
Governador 2009/10 do Distrito 4730 de Rotary International

O ex-vereador e
ex-vice prefeito
de Carambeí,
Bart Janssen,
está de aniversário nessa
quarta-feira (7).
Receba nossos
cumprimentos!

Helena Galiano com o Governador 2016/17, do
Distrito 4730 de Rotary International, Armando
Zoccola Filho e a esposa Marlene Zoccola

Divulgação

EM MANAUS

Lorena Tulio conquista o
Miss Plus Eco Brasil 2018
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Cleotilde Mainardes
Carneiro recebendo
felicitações de aniversário.
Muitas bênçãos!
Divulgação

Cristina Ribeiro Saraiva
festeja idade nova nesta
terça-feira (6) e recebe um
seleto grupo de amigas no
salão de festas do 13º BIB.
No registro a aniversariante
ao lado do marido, Coronel
Daniel Moreira Marques,
Comandante do 13º
Batalhão de Infantaria
Blindado (13 BIB). Parabéns!

Entre os dias 25 e 27 de
outubro, Lorena Tullio esteve em
Manaus (AM), onde concorreu à
primeira edição do Miss Plus Eco
Brasil 2018 e foi a vencedora
do título.“Natural de Piraí do
Sul (PR), Lorena tem 35 anos
e é farmacêutica. Ela e outras
16 candidatas participaram do
concurso de beleza, promovido
por Fernando Salignac e Karina
Lasmar.“Buscando enaltecer a be-

leza das mulheres com manequim
acima de 46, o Miss Plus Eco
Brasil também tem como objetivo
valorizar as causas ambientais. Nos
dias em que estiveram em Manaus,
elas visitaram pontos turísticos,
como uma aldeia indígena, entre
outras belezas do Amazonas.“Para
a piraiense, concursos como o
Miss Plus Eco Brasil melhoram a
autoestima dos participantes. “Estou radiante com a conquista desse

título, algo realizado por pessoas
capacitadas e que realmente passam credibilidade”, declara. “Ela
- que também já conquistou os
títulos de Miss Paraná Plus Size
2017 e Miss Plus Eco Paraná
2018 - conta que pretende seguir
na carreira de moda. “Adoro
moda, desde pequena. Pretendo
realizar trabalhos como modelo
fotográfico, participar de desfiles
e de algumas grifes".

NO CLUBE PONTA-LAGOA

'Warung Tour PG' aposta na
integração com a natureza
“Será realizado nesse sábado (10), a partir das 23
horas, na sede campestre
do Clube Ponta-Lagoa, em
Ponta Grossa, mais uma edição do tour do Warung Bech
Club. A organização divulgou
uma prévia de como ficará
a decoração. A intenção
é fazer com que o evento
tenha total integração com
a natureza.
“O projeto itinerante que
possibilita à marca levar o
conceito e a qualidade da
música eletrônica do Warung
Beach Club (também chamado de Templo), construído
de frente para o mar, na
paradisíaca praia Brava de
Itajaí (SC), passará por mais

de 15 cidades em 12 estados no segundo semestre
deste ano – incluindo o solo
ponta-grossense. “Para tornar
a experiência inesquecível
e criar a mesma harmonia
entre natureza e música encontrada no Warung, marcarão presença por aqui Flow &
Zeo, Blancah, Mandi Hafez e
Maax & Brandes. “O valor dos
ingressos varia de R$ 50 a R$
120. Eles podem ser adquiridos na Life Academia (Rua
Balduíno Taques, 777, Estrela). Reservas e informações
podem ser obtidas através
do telefone (42) 3223-9917.
Além disso, detalhes sobre a
festa estão na página oficial
do evento no Facebook.
Divulgação

06/11

Aline Toniolo

07/11

Renata Tomadon
Bart Janssen
Eros Danilo Araujo
Joseane Berti Torres
Kamile Dantas

Karoline Hashiguchi
Alexandre Hubert

08/11

Raynara Ferraz
Fabio Farias
Jéssica do R. Ferreira
de Lara
Débora Bannach Cardoso
(Rádio Castro)

