Na redação : R$ 3,00

www.paginaum.com

Castro-PR, Terça-feira, 20 a 22 DE nOVEMBRO de 2018 * Ano XXIX * Nº 3201

Diretor / Editor: Sandro Adriano Carrilho

Divulgação

ACIDENTES REDUZIRAM

Divulgação / Jonas Oliveira

política

Número de
mortes no
feriadão
caiu 44%

Cida
deixará
Estado com
R$ 5 bilhões
em caixa
página 3

Com uma redução de
44% no número de mortes
e de 10% no de acidentes,
o Batalhão de Polícia Rodoviária divulgou nesta segunda-feira (19) o balanço
da Operação Proclamação
da República, que ocorreu
durante o feriado prolongado em todo o Paraná.
As rodovias estaduais
tiveram 87 acidentes, com
77 pessoas feridas e cinco
óbitos. Os testes etilométricos tiveram um aumento de
236% em relação ao mesmo
período do ano anterior.
		

nível altíssimo NA SUPERLIGA

Após derrota Caramuru
Vôlei pega o Ribeirão
Divulgação
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em operação conjunta

Civil prende
suspeitos da
morte de idoso
Na manhã dessa segunda-feira (19), foi realizada
operaçåo pela Polícia Civil
(DP Carambeí, 2º DP Ponta
Grossa, SFR da 13ª SDP)
para cumprimento de mandados de busca e apreensão, e
prisões temporárias de mais
dois suspeitos pelo envolvimento em latrocínio ocorrido
em 21 de outubro, na localidade de Limpo Grande, em
Carambeí, quando vitimou
Vitório Pires da Rosa, de 68
anos de idade. 		
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Caramuru Vôlei perde fora de casa para o Sada Cruzairo (MG)

Divulgação / 5º Esq.

Na abertura da quarta
rodada da Superliga Cimed masculina de vôlei
2018/2019, a disputa
foi entre o atual campeão,
Sada Cruzeiro (MG) e
o Caramuru Vôlei. Jogando em casa, a equipe
mineira, comandada pelo
técnico Marcelo Mendez
venceu o Caramuru Vôlei
por 3 sets a 0. A competição foi na noite de sextafeira (16) no ginásio do
Riacho, em Contagem
(MG). A próxima disputa
do Caramuru Vôlei será
contra o São Francisco
Saúde/Vôlei Ribeirão,
nesta quarta-feira (21), às
20h30, na Arena Multiuso, em Ponta Grossa.
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prêmio orgulho PARANAENSE

Castrense recebe homenagem hoje
Divulgação

marcha foi realiza pelo interior da cidade

24 km

5º Esquadrão
realizou marcha
na cidade
No dia 14 de novembro,
o 5° Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado (5º Esqd C Mec)
realizou a marcha de 24km
pelo interior do município de
Castro (PR). Esse exercício
iniciou na noite anterior, com
o acionamento inopinado do
plano de chamada do Esquapágina 5
drão. 		

PROVISORIAMENTE
Estudantes
terão aulas
Na UAB
página 4

Ilustração

21 a 25 de novembro

que, por sua atuação, talento,
dedicação e trabalho social, promovem e servem de espelho não
apenas à comunidade esportiva,
mas a toda sociedade paranaense. A homenageada, Ana Karin,
é professora de Educação Física
e também atua há mais de 15
anos como atleta de Triathlon
(natação, ciclismo e corrida) no
página 5
município.

durante a piracema

Lapa se agita
com festival
de cinema
Entre os dias 21 e 25 de novembro acontece a 11ª edição do
tradicional Festival de Cinema da
Lapa. Promovido pelo Instituto
Histórico e Cultural da Lapa, em
parceria com o Instituto Borges
da Silveira, o evento se consolidou como uma das principais
celebrações do cinema nacional
e contará com programação
página 8
gratuita.

Nesta terça-feira (20) a
castrense Ana Karin Gonzales
Pose Mendes será homenageada
em Ponta Grossa, onde receberá
o Prêmio Orgulho Paranaense.
O prêmio é concedido pela Secretaria de Estado do Esporte
e do Turismo, e conforme informações da assessoria de comunicação do departamento, tem
por missão homenagear aqueles

Pesca de espécies nativas é proibida
Divulgação

ana karin receberá o Prêmio em Ponta Grossa

piracema vai até fevereiro

Iniciado no último dia 1º de
novembro, o período de Piracema desta temporada vai até no
dia 28 de fevereiro de 2019.
Neste período é proibida por lei
a pesca de espécies nativas, ou
seja, daquelas que são naturais
do rio ou região onde são realizadas pescas. No caso das espécies
exóticas ou híbridas existem
exceções, que autorizam a pesca,
mesmo durante a ocorrência de
página 5
Piracema.
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Tempos de prevenção

EDITORIAL

ORGULHO PARANAENSE
VEM PARA CASTRO
Em tempos de notícias lamentáveis e de fatos
entristecedores na realidade política, econômica e
social das cidades em geral, o reconhecimento ao
trabalho de quem se dedica com amor ao que faz
alegra e gera esperança. A referência neste caso é
ao Prêmio Orgulho Paranaense, que na noite desta
terça-feira (20) será recebido pela professora e
atleta castrense Ana Karin Gonzales Pose Mendes.
Enquanto conversava com a reportagem, Ana Karin
passou a receita: amor, dedicação, respeito ao trabalho e ao próximo. Apesar de os ingredientes serem
fáceis de serem produzidos, anda em falta por aí, na
maioria das misturas que envolvem seres humanos
e a disputa por resultados.

Uma ameaça à democracia
* Celso Tracco
Nossa sociedade ainda tem
muito que aprender com a convivência democrática. Nossa jovem
democracia tem apenas 30 anos
em quase 200 de independência
política. Nosso passado político
foi marcado por monarquia absolutista, eleições fraudadas, ditaduras. A população brasileira nunca
foi protagonista de sua história,
as mudanças de governo eram
protagonizadas por grupos poderosos que se sentiam aliados do
poder. As mudanças foram sempre
maquinadas no "andar de cima",
sem a participação popular.
Democracia, significa poder do
povo, a palavra tem origem grega,
demos (povo) e kratos (poder), e
o povo exerce seu poder através
do voto, elegendo seus representantes. Esses representantes
deveriam expressar em suas ações
políticas, as necessidades da população, mas não é isso que se vê no
Brasil. Os representantes do legislativo não deveriam governar de
costas para o povo que o elegeu,
como fizeram agora os senadores,
aprovando um aumento salarial
para os ministros do Supremo Tribunal Federal e para o Procurador
Geral da República. Usando da lei,
portanto, alegadamente dentro das
normas constitucionais, esse novo
teto salarial rapidamente passará
para toda a magistratura e demais
poderes públicos. Além disso esses
mesmos "servidores públicos" burlam a lei acrescentando "penduricalhos" ao seu salário, ganhando
quantias faraônicas e delapidando,
ainda mais, o já combalido erário
público. Certamente ainda temos
muito que aprender a respeito de
eleições, cobranças aos nossos
representantes e manifestações

populares.
A insensibilidade de nossos
governantes é inominável – temos
uma população de 40 milhões de
brasileiros vivendo abaixo da linha
da pobreza. O salário médio mensal
hoje, varia em torno R$ 2.250,00,
isto considerando toda a população ocupada. No entanto, o custo
médio com os juízes no Brasil é de
cerca de R$ 50.000,00 por mês.
A alegação de que não era aumento
mas sim uma reposição salarial
é de todo injustificável. Ora, por
que esse mesmo argumento não é
válido para a correção da tabela do
Imposto de Renda que está defasada em cerca de 100%? Esse
verdadeiro assalto à população tira
do assalariado comum somas que
lhe são necessárias para o sustento
da família. Que regime democr
ático é esse em que os direitos não
são iguais para todos? Por que
ainda vivemos em uma sociedade
onde o "andar de cima" pode tudo
e os "andares de baixo" vivem sob
o regime severo da lei?
A ameaça ao nosso ineficiente
regime democrático não vem de
movimentos populares, mas sim
de nossos representantes insensíveis, usurpadores, corruptos e que
governam para eles mesmos, sempre buscando mais e mais privilégios e benefícios. Devemos insistir
na "limpeza" iniciada e, só pelo
poder do voto consciente, poderemos ter uma verdadeira democracia, um verdadeiro poder exercido
pelo povo.
*Celso Luiz Tracco é
economista e autor do livro
Às Margens do Ipiranga - a
esperança em sobreviver
numa sociedade desigual.

* Gaudêncio Torquato
Cada dia com sua aflição. O
ditado cai bem no cotidiano dos
brasileiros. Nem bem se recupera da saraivada de impropérios, fake news, declarações
bombásticas de candidatos, por
ocasião da algaravia produzida
pela mais renhida campanha
eleitoral de nossa atualidade, o
eleitor volta a ter os costumeiros sustos e a se deparar com
as previsíveis mortes causadas
por desabamentos de morros.
No Rio de Janeiro, a morte
visita anualmente as comunidades que vivem no sopé de morros. A última tragédia provocou,
semana passada, a morte de
14 pessoas, vítimas da queda
de uma rocha no morro de
Boa Esperança em Niterói. (A
crônica de desastres tem sido
comum na região da serra fluminense).
Em São Paulo, a cena terrificante apareceu na última quinta
feira, quando um viaduto na
Marginal Pinheiros cedeu dois
metros, provocando a queda de
carros e um gigantesco congestionamento. “De repente, parecia um armagedom, declara um
motorista que via os carros em
sua frente sumirem. Expressava
ele o que via como o “fim do
mundo”.
Em quem pôr a culpa? A
resposta é uma só: no Poder
Público. Os gestores públicos
no país não fazem manutenção
adequada de estradas, pontes, viadutos, enfim, dos estabelecimentos que integram o
patrimônio físico a serviço da
população. São milhares de
gestores, a partir dos maiorais
que comandam os governos de
Estado, as capitais e as grandes cidades, palco de eventos
catastróficos.
Em Niterói, a empresa que
estudou as áreas de risco não
identificou a rocha que provocou a tragédia. Em São Paulo,
a Prefeitura desrespeita um
TAC – Termo de Ajustamento
de Conduta – pelo qual se
obriga a fazer manutenção em
pelo menos 50 instalações. Das
185 pontes, muitas carecem de
urgentes reformas. O fato é
que os sistemas de prevenção e
conservação da infra-estrutura
física de Estados e municípios
não funcionam a contento. Em
consequência, cresce assustadoramente o Produto Nacional
Bruto da Irresponsabilidade.
A questão da previsibilidade na administração pública
é grave. Não se trata apenas
de arrumar obras viárias, mas
garantir alternativas para substituir os sistemas em operação
diante de eventuais paralisações
de programas por rompimento

de acordos entre contratante e
contratado. É o caso, por exemplo, do programa Mais Médicos. Sua suspensão, anunciada
pelo governo de Cuba, afetará
de imediato mais de 28 milhões
de pessoas nos 1.575 municípios que contam somente com
médicos cubanos.
O governo brasileiro paga à
Organização Panamericana de
Saúde
(OPAS)
R$
11.865,60 – valor integral da
bolsa oferecida aos médicos
–, mas estes recebem apenas
um quarto do total, enquanto
o Estado cubano detém o restante. É evidente o tratamento
injusto que a ditadura cubana
dá aos seus quadros. Mas essa
questão merece uma interlocução mais aprofundada entre
nossas autoridades e os dirigentes da ilha caribenha sob
pena de se comprometer a vida
de milhões de brasileiros.
Um estudo feito pelo Instituto de Saúde Coletiva da
Universidade Federal da Bahia
aponta para o risco de suspensão do programa Mais Médicos:
até 50 mil pessoas poderiam
morrer precocemente, antes do
70 anos, se lhes faltar a assistência necessária do programa.
Um descalabro.
Será muito difícil – reconhecem nossas autoridades – preencher as cerca de 11 mil vagas do
programa (os cubanos ocupam
8.332 vagas, mas há 2. 000
não preenchidas). A maioria dos
nossos jovens médicos têm sua
atenção voltada para as grandes
(quando muito as médias) cidades, recusando o trabalho nos
grotões do território.
Nesse momento em que
um novo governo se aproxima,
a cautela é o melhor caminho
para o país. A recomendação é
no sentido de ajustar, inclusive,
a linguagem e evitar que alas
em choque durante a campanha
continuem em palanque. Esta
é outra amarga constatação. A
expressão radical continua a
aumentar a bílis destilada ao
longo do processo eleitoral.
Sua Excelência, o presidente
eleito, seus filhos e o núcleo
duro (formado por assessores
e ministros próximos) hão de
conter o ímpeto, sob pena de
alimentar as correntes de oposição que tendem a aproveitar
lenha na fogueira para queimar
a imagem governista quando
medidas duras tiverem de ser
empreendidas. É hora do bom
senso.

Divulgação

* Gaudêncio Torquato, jornalista, é professor titular
da USP e consultor político
de comunicação.

A Bandeira do Brasil utilizada atualmente foi adotada no dia 19 de
novembro de 1889, quatro dias depois da Proclamação da República.
A arte foi criada pelo pintor Décio Villares a partir do projeto de Raimundo Teixeira Mendes e Miguel Lemos. A inspiração da bandeira foi
a que já era utilizada no Império, desenhada em 1822.

20/11 - Dia do Auditor Interno / Dia do Biomédico
Dia do Esteticista / Dia do Técnico em Contabilidade
Dia Nacional da Consciência Negra
21/11 - Dia da Homeopatia / Dia das Saudações
22/11 - Dia do Músico
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
20/11

Clima

Temperatura

20 ºC
11 ºC

Umidade
91%
93%

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

Quarta
21/11

22

ºC

11 ºC

90%
93%

Dia de sol, com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde.

Quinta
22/11

24 ºC
14 ºC

94%
94%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 19/11/2018
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ANÚNCIO FOI FEITO DURANTE REUNIÃO DE TRANSIÇÃO

Cida deixará o Estado com R$ 5 bi
Divulgação / Jonas Oliveira

Orçamento
fiscal de 2019
é estimado
em R$ 48,7
bilhões
Da Assessoria
A equipe da governadora
Cida Borghetti informou nesta
segunda-feira (19) que deixará
o Governo do Paraná com um
saldo de cerca de R$ 5 bilhões
nas contas estaduais, e sem
comprometer nenhum recurso
do orçamento fiscal de 2019,
estimado em R$ 48,7 bilhões
na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LOA).
Os dados foram anunciados durante reunião das equipes de transição, realizada no
Palácio Iguaçu, com a presença
da governadora. No encontro,
ela falou da boa relação entre
as partes para a condução da
transição. “As tratativas são
feitas com muita responsabilidade, com muito zelo”, disse.
“Caminhamos juntos há muitos
anos e temos muita afinidade.
O nosso objetivo, e ponto focal,
é o Estado, a população”, frisou Cida Borghetti.
Cida destacou que a atual
administração trabalhou com
austeridade para manter o
equilíbrio das contas públicas e
que nenhum programa ou ser-

Governadora Cida Borghetti informou que deixará o Governo do Paraná com saldo positivo

viço precisa ser descontinuado.
Ela também ressaltou o grande
volume de investimentos que
estão em execução com recursos do Estado, tanto em obras
urbanas quanto em projetos de
infraestrutura rodoviária.
Superavit
A governadora reforçou
que todas as obras e convênios
assinados e autorizados estão
com recursos garantidos no
caixa estadual e que, do saldo
total que deverá ficar em caixa,
cerca de R$ 2 bilhões serão de
superavit financeiro. Ou seja,
o próximo governo poderá dar
a destinação que considerar
mais oportuna para os recursos. Além deste valor, o volume
de investimentos públicos para

2019 chega a R$ 7,5 bilhões,
conforme projetado na LOA.
O orçamento do próximo
ano prevê um acréscimo de R$
1,9 bilhão nos recursos destinados para áreas prioritárias
em relação a valor aplicado
neste ano. A educação vai receber mais R$ 1,23 bilhão, valor
15,6% maior do que em 2018.
Na saúde, a variação será de
9,4%, com o incremento de R$
319 milhões, e na segurança
pública a alta é de 8,7%, com
ampliação de mais R$ 330
milhões.
Situação financeira
O secretário estadual da
Fazenda, José Luiz Bovo, fez
uma apresentação da situação
financeira para a equipe de

USADOS JÁ NA MÜNCHENFEST

Pauliki entrega módulos
móveis para GM de PG
Divulgação

transição do futuro governo.
Os dados fechados em outubro
mostram um saldo de R$ 7,4
bilhões em aplicações financeiras.
Outro dado apresentado foi
em relação à despesa com pessoal, que alcançou 45,68% da
receita corrente líquida, patamar que fica entre o limite de
alerta e o limite prudencial da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Para o próximo exercício,
a previsão de crescimento da
folha foi estimada em 5,23%.
Na exposição, Bovo ressaltou
que o Estado aplica percentuais
acima da legislação nas áreas de
educação e saúde. No primeiro
caso, o gasto alcança 32,25%
da receita, ante uma exigência
legal de 30%. No segundo, a

despesa alcançou 12,18% da
receita de impostos, contra 12%
exigidos por lei.
O secretário Bovo também
relatou a redução da dívida
estadual, que caiu 69% entre
2010 e 2018. Com isso, a
capacidade de endividamento
do Paraná é hoje de R$ 64,4
bilhões.
Ele também fez um balanço
das atuais operações internacionais de crédito, relatando que o
Paraná ainda pode aplicar US$
140 milhões (equivalente a
R$ 530 milhões, aproximadamente) em programas que são
financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e Banco Mundial (Bird).
Do financiamento feito com o
Banco do Brasil, para obras
rodoviárias, restam R$ 166,5
milhões a serem aplicados.

cada do futuro governador para
a aprovação de projetos de lei
que tramitam na Assembleia.
Além da Lei de Diretrizes
Orçamentárias, há a proposta
de refinanciamento de dívidas
tributárias, o projeto para concessão de unidades estaduais
de conservação, a medida que
altera o local de fruição da
hora-atividade e a mensagem
que estabelece condições para
o Teletrabalho no âmbito do
poder público.
Outro tema tratado foi o
projeto de lei sobre Parceria
Público-Privada (PPP), que
é uma solicitação do futuro
governo. A proposta já está em
análise e as equipes técnicas
devem fechar o texto nos próximos dias para que a mensagem seja encaminhada para a
Assembleia legislativa.

Cronograma
As equipes de transição
também estabeleceram um
cronograma de trabalho. Por
proposição dos representantes
do atual governo, haverá reuniões temáticas sobre as áreas
de saúde, educação, infraestrutura, e desenvolvimento social.
Também será realizado um
encontro para tratar de projetos que estão em análise pelo
Estado, em diversas áreas.

Equipe
A equipe de transição do
Governo do Estado é liderada
pelo chefe da Casa Civil, Dilceu Sperafico, e conta com a
participação dos secretários
José Luiz Bovo (Fazenda) e Silvio Barros (Desenvolvimento
Urbano); Carlos Eduardo de
Moura, controlador-geral do
Estado e Sandro Kozikoski,
procurador-geral do Estado.
Os representantes do futuro
governo presentes foram: Reinhold Stephanes, João Carlos
Ortega, Norberto Ortigara e
Nildo Lübke.

Projeto de lei
No encontro, membros do
governo pediram apoio à ban-

NO PALÁCIO IGUAÇU

Investimento Florestal no Paraná
vai orientar politícas públicas
Divulgação

Da Assessoria

“

Pauliki entregou novos módulos para a Guarda Municipal de PG
Da Assessoria
O trabalho técnico e político
desenvolvido pelo deputado
estadual Marcio Pauliki trouxe
quatro novos módulos móveis
para a Guarda Municipal de
Ponta Grossa. A entrega foi
realizada na tarde desta segunda-feira (19) em evento realizado no Parque Ambiental com
a presença do secretário municipal de Cidadania e Segurança
Pública, Ary Lovato. Os equipamentos já foram utilizados
ajudando no efetivo de segurança durante a Münchenfest.
Os módulos móveis são
vans totalmente equipadas e
que, junto com um efetivo de
guardas com motos e viaturas, poderão efetuar ações
levando mais segurança para
os bairros e vilas mais distantes
pois devido à sua mobilidade
poderão atender em diferentes
pontos da cidade, atendendo
as necessidades levantadas a
partir das estatísticas e informações coletadas pela Guarda
Municipal. Além disso pode
permanecer por até vários dias
no mesmo local ou atendendo
em ações pontuais e momentâneas.
Pauliki solicitou que os
módulos possam estar atendendo aos bairros e vilas que
abrangem as regiões da Uvaranas, Nova Rússia, Santa

GM de Ponta
Grossa passa
a contar com
quatro novos
dispositivos
móveis

Paula, Oficinas, Centro.
“Compromisso
firmado,
compromisso cumprido. Segurança também é nossa prioridade. Valorizar a Guarda
Municipal que deve cuidar do
patrimônio e também da segurança. Que possa cuidar das
nossas vilas e da nossa população, como aconteceu recentemente com a Münchenfest”.
O secretário Lovato afirmou
que os novos dispositivos serão
fundamentais para ampliar as
ações de segurança em Ponta
Grossa. “O deputado Marcio
Pauliki sabe da nossa procura
por questão de segurança em
nossa acidade. A segurança vai
ajudar e muito. Simplesmente
nós quintuplicamos o número
de módulos móveis o que vai
melhorar a segurança dos
bairros”, ressalta o secretário
Lovato.

A publicação com os resultados do Inventário Florestal
Nacional no Paraná foi lançada
nesta segunda-feira (19) em
cerimônia no Palácio Iguaçu. O
estudo traz o levantamento quantitativo e qualitativo dos recursos
florestais no Estado e deve servir
como base para o planejamento
e a elaboração de políticas públicas voltadas para conservação e
uso sustentável das florestas.
Segundo dados do relatório,
a cobertura florestal do Paraná
é de aproximadamente 6,91
milhões de hectares, o que equivale a 34,7% do território. Deste
total, 5,84 milhões de hectares
são de florestas naturais, o que
corresponde a 29,3% da área do
Estado.
O levantamento realizado
de 2013 a 2017 considera o
diâmetro, a altura e as espécies
presentes nos locais avaliados,
além do estado fitossanitário das
árvores.
Qualidade
De acordo com o secretário estadual do Meio Ambiente
e Recursos Hídricos, Antonio
Carlos Bonetti, a pesquisa traz
grande contribuição para os

Evento contou com a participação de instituições
órgãos ambientais do Estado,
principalmente ao identificar as
áreas prioritárias para conservação e recuperação de ecossistemas degradados.
Ele também mencionou a
qualidade do estudo. “A elaboração do inventário no Paraná
contou com a participação de
servidores
comprometidos,
preocupados em deixar esse
trabalho como herança para a
sociedade”, afirmou Bonetti.
Para a coordenadora de
Biodiversidade e Florestas da
Secretaria do Meio Ambiente,
Sueli Naomi Ota, os dados servem também para o desenvolvimento científico, tecnológico e
inovação nas mais diversas áreas
do conhecimento. “Com esse
diagnóstico florestal surge uma

nova perspectiva para o Paraná,
pois além da área florestal diretamente relacionada ao inventário, estas informações propiciam
material para desenvolver o
conhecimento sobre toda a biodiversidade do Estado”, disse.
Comunidade
Além do mapeamento florestal, foram feitas entrevistas
com moradores em um raio de
quatro quilômetros dos pontos
de amostra, com o objetivo de
saber como as pessoas percebem e usam os recursos florestais, ou seja, trazendo também
informações sobre os aspectos
socioambientais das florestas.
“Hoje não temos como dissociar as florestas das pessoas e
esta relação foi contemplada nos

estudos do inventário que traz,
além do mapeamento florestal, a importância das florestas
para a vida das pessoas, aspecto
socioambiental que agrega o
trabalho”, afirmou o diretor de
Pesquisa e Informações do Serviço Florestal Brasileiro, Joberto
Veloso de Freitas, que apresentou os resultados do inventário
no Paraná.
Metodologia
O Inventário Florestal Nacional no Paraná – IFN/PR foi dividido em três fases para facilitar o
levantamento em todo o Estado.
As amostras botânicas coletadas
foram digitalizadas e entregues
ao herbário do Museu Botânico
Municipal (MBM) de Curitiba.
A Fase 1 ocorreu nas mesoregiões Sudeste, Centro-Sul e Centro Ocidental paranaense, onde
foram levantadas 152 Unidades
Amostrais de Registro (UARs).
A Fase 2 se concentrou nas
mesorregiões Oeste, Noroeste,
Norte e Norte Pioneiro Paranaense, verificando 237 UARs.
Outras 161Unidades Amostrais
de Registro foram levantadas na
Fase 3, que teve como foco as
mesorregiões Sudoeste, Centro
Oriental e a Região Metropolitana de Curitiba.
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APÓS DERROTA PARA SADA CRUZEIRO

Caramuru Vôlei pega o Ribeirão
Após perder
fora de casa,
paranaenses
se preparam
para jogo de
quarta-feira
LUANA DIAS
*COM ASSESSORIA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Na abertura da quarta
rodada da Superliga Cimed
masculina de vôlei 2018/2019,
a disputa foi entre o atual cam-

Programação
do Natal no Parque
é divulgada

e contratações muito altas, o
Caramuru agora encontra um
novo campeonato. Irá enfrentar equipes ainda difíceis, com
orçamentos muito maiores que
o do Caramuru, porém, com
realidades um pouco mais
próximas, em nível de atletas
e contratações. Os próximos
quatro jogos são extremamente
importantes, na sequência com
o Ribeirão, em casa, depois no
sábado jogamos fora contra o
Maringá, em seguida contra
Itapetininga, e depois contra
o Corinthians. O Caramuru
ainda se encontra como francoatirador, devido ao alto nível
da Superliga, um dos maio-

res campeonatos de voleibol
do mundo, mas a perspectiva
é boa, estamos com plantel
inteiro à disposição. Estamos
ainda numa crescente, embora
a vitória até o momento não
tenha chego, fizemos excelentes jogos, passamos perto da
vitória contra o Sesi e estamos
evoluindo muito nosso sistema
de jogo, e bastante confiantes
para o terceiro jogo da equipe
em casa”, finaliza o técnico.
A próxima disputa do Caramuru Vôlei será contra o São
Francisco Saúde/Vôlei Ribeirão, nesta quarta-feira (21), às
20h30, na Arena Multiuso, em
Ponta Grossa.

EM PALMEIRA

Estudantes terão aulas no
Polo da UAB de Palmeira
Da Assessoria
Palmeira - Na manhã desta
segunda-feira (19) a Secretaria
Municipal de Educação (SME)
esteve reunida com os pais dos
estudantes da Escola Municipal
do Campo Ilda Albach, localizada no Quero-Quero, para
discutir detalhes importantes
sobre a sequência do ano letivo
para cerca de 55 alunos que
foram prejudicados pelo grave
incêndio ocorrido na noite de
sexta-feira (16), e que destruiu
grande parte da escola.
De acordo com Carla Patrícia
Marcondes Albuquerque, secre-

tária da pasta, a maioria dos pais
concordaram para que os alunos
terminem o ano letivo tendo aulas
no Polo da Universidade Aberta
do Brasil (UAB), localizado na
rua Coronel Pedro Ferreira, aos
fundos da Igreja Matriz. Ônibus
do roteiro escolar farão o transporte dos estudantes.
A princípio as aulas seriam
transferidas para o Salão da
Igreja Católica da comunidade
de Quero-Quero, o qual seria
improvisado para receber as
aulas até que os alunos afetados pudessem terminar o ano
letivo de 2018, porém a Igreja
informou que já existem eventos

marcados para o local, o que
inviabilizaria a ação.
A secretária também revelou
que “as aulas irão retornar na
quarta-feira (21). Nesta segunda-feira e terça-feira estamos
providenciando todos os materiais e tudo mais o que precisar
em termos de estrutura para que
os alunos tenham o menor prejuízo possível”, declarou.

Parte da escola foi
destruida por incêndio, na sexta-feira (16)

PRODUÇÃO DE TOMATES

Hortifruti gera trinta
empregos para tibagianos
Tibagi - Nesta quinta-feira
(15), na localidade de Agudos,
aconteceu a inauguração do Hortifruti Tibagi, um centro de separação e distribuição de tomates que
já está gerando trinta empregos
para tibagianos. O empreendimento está situado em um terreno
que foi concedido pela Prefeitura
Municipal ao empresário Valdereis dos Santos.
Prestigiaram a abertura da
empresa o prefeito Rildo Leonardi,
a vice, Helynez Santos Ribas e
autoridades do Legislativo. Rildo
aponta a felicidade em ver a inauguração do empreendimento. “É
uma grande empresa, mas uma
pequena semente plantada em
nosso município. Uma empresa
séria, que já está gerando trinta
empregos e gerará ainda mais.
Seja na produção de tomate ou na
ampliação que fará no futuro. Ver
esse barracão virar uma indústria
me deixa muito contente. Temos
muitas conquistas, mas essa
que está ajudando trinta famílias
tibagianas com seu emprego é a
melhor das vitórias”.
De acordo com Valdereis dos
Santos, que veio de Reserva, o
investimento em Tibagi só foi
possível graças ao apoio do Executivo e do Legislativo. “Eu queria
mudar de região, então procurei
os secretários que me ofereceram
a oportunidade. E então o prefeito
e os vereadores me ajudaram a
concretizar a oportunidade. Para

mim, é uma satisfação enorme,
muito orgulho e muita honra”,
afirmou.
O secretário de Indústria e
Comércio, Vilson de Lima, explica
como foi o processo de implantação da empresa no município.
“Esse barracão foi construído
para ser uma fábrica de carvão
vegetal. E como o momento econômico do país não trouxe êxito
para a empresa, o local ficou
parado e o terreno na concessão
da prefeitura. Descobri que o
empresário queria vir para Tibagi,
então trouxe ele para conhecer o
local, ele gostou, conseguiu viabilizar o negócio como proprietário
do barracão. Ele é produtor e distribuidor. Vejo uma importância
para nossa economia e o grande
diferencial da empresa é que ela
trouxe uma mão de obra, na parte
de agricultura, que quase todo
mundo sabe fazer. Ela atendeu
a demanda de muitas pessoas
que estavam desempregados na
região”.
A vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, deseja o sucesso e o
crescimento da empresa que acolheu Tibagi. “Vejo isso como uma
grande graça de Deus, a abertura
desse empreendimento que está
gerando muitas oportunidades de
empregos para a região de Agudos e Alto do Amparo. Fico muito
feliz e desejo muito sucesso, porque quanto mais ele crescer, mais
ele estará gerando empregos”.

As crianças, adolescentes e adultos desta campanha são atores.

Carambeí - Faltam poucos dias
para começar o maior evento natalino dos Campos Gerais. A oitava
edição do Natal no Parque inicia
no dia 24 de novembro e segue até
23 de dezembro, com extensa programação para toda a família. Com
o tema Natal de Todos os Povos
o Parque Histórico de Carambeí
realizará uma festividade natalina
étnica e que tem o ápice na encenação do nascimento de Jesus.
O Auto de Natal acontecerá
nas noites dos dias 24 de novembro, 1,8,15,21 e 22 dezembro.
Músicas, teatro, dança e acrobacias
circenses integração a apresentação
do nascimento do menino Jesus. No
dia 30 de novembro será a chegada
do bom velhinho.

peão, Sada Cruzeiro (MG) e o
Caramuru Vôlei. Jogando em
casa, a equipe mineira, comandada pelo técnico Marcelo Mendez venceu o Caramuru Vôlei
por 3 sets a 0, com parciais
de 25/20, 25/18 e 25/20.
A competição foi na noite de
sexta-feira (16) no ginásio do
Riacho, em Contagem (MG).
O técnico da equipe pontagrossense Fábio Sampaio
falou com a reportagem sobre
o momento do time e sobre
a expectativas para as próximas disputas. “Depois de uma
sequência de jogos extremamente pesados e com equipes
de alto investimento financeiro

SE PRESENCIAR ALGUMA SITUAÇÃO SUSPEITA,
DENUNCIE. É ANÔNIMO.
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PRÊMIO ORGULHO PARANAENSE

Castrense recebe homenagem hoje
Divulgação

Além de
professora
de Educação
Física, Ana
Karin também
é atleta
LUANA DIAS
*COM ASSESSORIA
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Nesta terça-feira (20) a
castrense Ana Karin Gonzales
Pose Mendes será homenageada em Ponta Grossa, onde
receberá o Prêmio Orgulho
Paranaense. O prêmio é concedido pela Secretaria de Estado
do Esporte e do Turismo,
e conforme informações da
assessoria de comunicação do
departamento, tem por missão
homenagear aqueles que, por
sua atuação, talento, dedicação
e trabalho social, promovem e
servem de espelho não apenas
à comunidade esportiva, mas a
toda sociedade paranaense.
A homenageada, Ana
Karin, é professora de Educação Física e também atua há
mais de 15 anos como atleta
de Triathlon (natação, ciclismo
e corrida) no município. Além
disso, aos 51 anos de idade,
vem colecionando medalhas ao
participar de maratonas regionais de corrida. À reportagem

Ana Karin é professora de Educação Física e atleta

ela contou um pouco da trajetória que a conduziu à conquista do prêmio. “Eu sempre
fui professora e atleta, e por
volta dos meus 30 anos me
identifiquei com o Triathlon,
com apoio de pessoas que me
incentivaram bastante acabei
participando e vencendo a
provas muito relevantes para
o setor. Na categoria amadora
fui campeã brasileira no Tria-

thlon, e me dediquei a essa
modalidade por seis anos,
foi quando alcancei os índices para entrar na categoria
profissional, porém, além de
professora, eu também já era
mãe na época, e não poderia
viajar para participar das competições, por exemplo, porque
não podia deixar meus filhos,
mas também não poderia mais
continuar como amadora, e,

ENCERRAMENTO FOI NO DOMINGO (18)

Jeca termina com novo
recorde de participações
*Da assessoria
Acabou no último sábado (17)
a 31ª edição dos Jogos Estudantis de Castro (JECA). A cerimônia de encerramento aconteceu
no Ginásio de Esporte Padre José
Pagnacco e contou com público
de duas mil pessoas.
Juntamente com o anúncio
dos campeões gerais de cada
grupo, os participantes do Jeca
também assistiram a última prova
da competição: a apresentação
de coreografias. E, pelas expressões vistas no ginásio, a tarde foi
de muita emoção com apresentações cheias de detalhes, os quais
receberam o julgamento de cinco
profissionais.
O Jeca deste ano movimentou
aproximadamente sete mil atletas e teve a participação direta e
indireta de quase 10 mil pessoas.
Foram disputadas modalidades
de quadra coletiva e de mesa
individuais e duplas, além disso,
como já ocorre tradicionalmente,
os jogos também contaram com
as apresentações de coreografia
e interpretação musical.
Parajeca
Ano após ano os Jogos Estudantis de Castro vêm tendo
edições de sucesso, conforme
a visão da própria organização.
E o que abrilhanta ainda mais a
competição em geral é o Parajeca, os jogos paraolímpicos do
Jeca. Esse ano, de acordo com a
coordenação as atividades duraram dois dias e reuniram cerca
de 250 crianças da rede de
ensino da cidade. Entre os participantes, havia unanimidade a
em reafirmar a alegria de serem
inclusos nas atividades “o mais
legal do Jeca é ganhar medalha e
sentir-se importante”, destacou a
aluna da APAE, Carol.
De acordo com o secretário
Municipal de Esporte e Juventude, Marcos Rocco, o Parajeca é
uma atividade mais que especial.
“A atenção que damos em todas
as modalidades é única, mas o

Parajeca tem um carinho especial
por toda a organização. Estamos
na 31ª edição do Jeca, mas ainda
estamos na 2ª edição do Parajeca,
o projeto é novo, então a cada ano
estamos nos propondo a melhorar
para atender essas crianças incríveis. Para o próximo ano iremos
realizar alguns festivais de preparação desses atletas e inserir
novas modalidades na programação do Parajeca”, destacou.
Refeitório
Os bastidores da competição
também têm importância fundamental para que tudo dê certo, e
quem fica com uma das maiores
responsabilidades é o pessoal da
cozinha. De acordo com a coordenação da cozinha foram oferecidas diariamente 400 refeições.
“É uma correria, mas ao mesmo
tempo um privilégio, atender
todas as crianças do interior,
professores e arbitragem”, disse
a chefe do refeitório, Jocemara.
A equipe da cozinha foi
composta por nove pessoas que
trabalhavam das sete até as 20
horas diariamente. “Sempre que
víamos um sorriso no rosto e um
muito obrigado, podíamos ver
que esse era o reflexo do amor
que a gente colocava em cada
prato”, finalizou.
Mascotes
Nesta edição o JECA também
contou com concurso para escolha oficial dos jogos. Antes de as
competições iniciarem a Secretaria de Esporte e Juventude lançou
entre as escolas participantes o
concurso ‘Procura-se Mascote’,
por meio de desenho. A escolha da mascote, que representou
os jogos já neste ano se deu por
meio de votação. Depois de 20
participações e de um empate
durante a escolha, foram eleitos
dois ganhadores: Colégio Emília
Erichsen, com o desenho de Henrique Krubniki e Colégio Estadual
do Campo Professora Fabiana
Pimentel, representado pela aluna
Lorena De Oliveira Bueno.

isso tudo acabou me desmotivando um pouco, mas continuei dando aulas, nadando e
correndo, e como professora
sempre me realizei muito com
os resultados alcançados pelos
meus alunos. Nas quadras,
queria que eles vencessem, sou
muito competitiva e passava
isso para eles, mas também
sempre ensinei o respeito, a
disciplina e a importância de
vencer respeitando o adversário e ao próximo em geral,
assim, me mantive no esporte
durante todo esse tempo. E,
há um ano fui convidada para
participar do grupo ‘Correndo
Juntas Castro’, em dezembro
passado participei da primeira
prova de corrida, de cinco quilômetros, e venci, vi que ainda
tinha muito de mim para oferecer ao esporte, comecei então
a participar de novas provas,
passei para os 10 quilômetros, e ainda estou vencendo.
A exemplo, recentemente participei de três novas provas
de meia maratona em Ponta
Grossa, e fui campeã geral
em todas: em julho deste ano
na Meia Maratona da Guarda
Municipal, em agosto na Meia
Maratona do 13º Batalhão de
Infantaria Blindado (13º BIB),
e no último feriado, dia 15 de
novembro, na Meia Maratona
Resgatando Vidas”, explica.
Para a professora, que
segue com novos objetivos no
esporte, o prêmio que irá rece-

ber é uma forma de reconhecimento ao seu esforço e à forma
como ela conduz sua profissão
e sua jornada como atleta.
“Meu objetivo ainda é chegar
à maratona dos ‘42 quilômetros’, vou treinar e me preparar para isso, além disso, me
motiva muito todo carinho que
tenho recebido e a torcida das
pessoas, tanto quando estou
em uma disputa, como agora,
no anúncio desse prêmio. Eu
sou muito feliz com o que eu
faço, e procuro passar isso às
pessoas através do meu trabalho, e aos meus alunos, onde
existe uma grande entrega
por parte deles, o que é muito
gratificante, por isso, me sinto
realizada, tanto profissional,
como pessoalmente, e acredito
que a receita para isso é fazer
tudo com dedicação, mas também com amor e com alegria,
assim vamos fazendo amigos e
recebendo o carinho das pessoas. Nesse grupo ‘Correndo
Juntas’ eu tenho ouvido muito
que sirvo de inspiração entre
os participantes, isso demonstra que a minha dedicação ao
esporte tem feito a diferença
além das salas de aula, e isso
tudo é extremamente gratificante”, finalizou.
Ana Karin é professora
há 31 anos e, segundo ela,
já passou por quase todas as
escolas da rede municipal do
município, além de atualmente
dar aulas para netos de pes-

Sobre o Prêmio
Orgulho Paranaense
Na noite desta terça-feira
será realizada, em Ponta
Grossa, no Clube Ponta Lagoa,
a primeira etapa regional da 5ª
edição do Prêmio. Na oportunidade serão homenageadas
trinta e oito paranaenses, divididos por categorias. Entre eles,
figuras representativas como o
atleta do tiro esportivo paralímpico, Carlos Garletti, que competiu em uma das edições dos
Jogos Paralímpicos: Londres
2012 e Rio 2016. Personalidades paranaenses com destaque nacional e internacional
também participam e são reconhecidas por suas carreiras em
prol do esporte. Entre os destaques estão Emanuel Rego, do
vôlei de praia, e Marcelo dos
Santos, da bocha adaptada,
respectivamente medalhistas
olímpico e paralímpico, além
do árbitro de vôlei internacional
Paulo Turci.
Para a governadora Cida
Borghetti esse reconhecimento
valoriza o esporte paranaense
em todas as suas instâncias.
“Isso demonstra o quanto o
Governo não mede esforços
para prestigiar os grandes
nomes que fazem do nosso
estado um exemplo nesta área.
Realmente eles são um orgulho do Paraná”.

24KM

PIRACEMA

Pesca está proibida até fevereiro
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Iniciado no último dia 1º
de novembro, o período de
Piracema desta temporada vai
até no dia 28 de fevereiro de
2019. Neste período é proibida por lei a pesca de espécies
nativas, ou seja, daquelas que
são naturais do rio ou região
onde são realizadas pescas.
No caso das espécies exóticas
ou híbridas existem exceções,
que autorizam a pesca, mesmo
durante a ocorrência de Piracema. No Paraná exemplos
bastante comuns de espécies
que se enquadram nessa condição são o bagre africano, a
carpa, o peixe rei, a tilápia e o
tucunaré.
Entre os meses de novembro e fevereiro também não
estão autorizadas as competições e torneios de pesca, se
houver qualquer risco da captura de espécies nativas. Estão
liberados, no entanto, os torneios e afins se estes forem
realizados em reservatórios,
onde os peixes foram introdu-

soas que foram seus alunos no
início da sua carreira.

5º Esquadrão
de Cavalaria
Mecanizado
realizou marcha
pelo interior
da cidade
Da Assessoira

Piracema termina no dia 28 de fevereiro
zidos.
Existem duas legislações que embasam as regras
do período de Piracema no
estado. A instrução normativa do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais
Renováveis
(IBAMA) 25/2009, e a Portaria do Instituto Ambiental do
Paraná (IAP) 262/2018, que
reforça o conteúdo da instrução, ambas têm o objetivo de
proteger a reprodução natural
dos peixes no estado, conside-

rando a Bacia Hidrográfica do
Rio Paraná, porém, com validade legal para todo o país.
Penalidades
Quem for flagrado pescando espécies ou em locais
proibidos nesse período pode
ter o material de pesca, inclusive embarcações, apreendidas, além disso, existe previsão
de aplicação de multa, no valor
de aproximadamente R$ 700
por pescador, mais R$ 20 por
quilo de peixe já pescado.

Castro (PR) – No dia 14 de
novembro, o 5° Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado (5º Esqd
C Mec) realizou a marcha de
24km pelo interior do município
de Castro (PR). Esse exercício
iniciou na noite anterior, com o
acionamento inopinado do plano
de chamada do Esquadrão.
Antes do início da marcha, foi
realizada a inspeção do aprestamento individual dos militares do
Esquadrão. A finalidade do treinamento foi o desenvolvimento de
valores militares na tropa, como
liderança, espírito de corpo, disciplina e rusticidade.
Divulgação

Marcha foi realizada pelo
interior da cidade de Castro

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

VENDE-SE PONTO
COMERCIAL
Piraí do Sul, no bairro Jardim
América, ponto de esquina
medindo 120 mt, 2 wc,
estacionamento. Sobra terreno. Tratar: 999810290.

ALUGA-SE
QUITINETE
Situada na Avenida Germano Kugler,
135, ao lado da oficina Stock Car
Tel.:3232-2518. Horário comercial.
(estritamente familiar)

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. No (42) 9
9972-0758.

3232-5148

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.

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.

AUTORIZAÇÃO FLORESTAL
ARI SEGATO, proprietário do Imóvel Rural, localizado no bairro Bom
Retiro, Piraí do Sul – PR, torna público que irá requerer junto ao IAP
– Instituto Ambiental do Paraná, a autorização para CORTE de Araucaria angustifolia 19 exemplares, totalizando 15 m³.

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.
VENDO TÍTULO DE CLUBE
Vendo título patrimonial do Castro
Clube de Campo. R$ 4.900,00 ou
parcelo em 5 x 980,00 mensais. Em
dia. Tel. (41) 9 9966-9509. Motivo
Mudança.

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 teto-solar,
câmera de ré. Valor R$
55.000. Aceita veículo de
menor valor. Tratar no (42)
9 9972-0758.

VENDO MOTO
MVK 200 CC
Vendo Moto MVK 200cc, ano 2009
baixa km valor R$ 5.000,00. Telefone: 9 9938-6091.

VENDE-SE SPIN 2013 LT
Vendo Spin 2013 LT, completa, 5
lugares valor de R$ 34.000,00. Interessados contatar pelo telefone: 9
9938-6091.

VENDE-SE UNO
Uno Economy, ano 2012, cor prata
2 portas, básico, R$15.500,00. Não
aceito troca. Tel.: 98857-0184/
99817-5839 (Carlos).

VENDE-SE
BICICLETA
Vendo Bicicleta Infantil marca caloi
aro 20 com 7 marchas. Semi-nova,
revisada. Valor R$ 275,00. Telefone:
9 9955-9001.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
TEREZINHA DAS BROTAS ALVES, torna público que recebeu do IAP,
a Licença de Operação para Suinocultura, implantada no Bairro Sertão
da Jararaca no Município de Piraí do Sul-PR.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE
LICENÇA DE OPERAÇÃO
TEREZINHA DAS BROTAS ALVES, torna público que irá requerer ao
IAP, a Renovação da Licença de Operação para Suinocultura, implantada no Bairro Sertão da Jararaca no Município de Piraí do Sul-PR.

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

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br
Tratamento dispensado a freiras
Região litorânea do
norte de Alagoas
Aparelho
eletrônico
"atacado"
por vírus

Serviço de sites
esotéricos
Cidade natal de
Abraão (Bíblia)

Michael
Jackson,
rei da música pop

(?) jazz, Situação que pode degênero sencadear o estresse
musical de Pena;
Um, em
Jamiroquai lástima
inglês

Formato
do funil

Tio (?):
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

os EUA
Einstêinio
Prenome © Revistas COQUETEL
(símbolo)
pintor (?) jazz, Situação que pode deServiço dedo
sites
esotéricos
de "Mona gênero sencadear o estresse
Ouvir, em
Cidade natalLisa"
de musical de Pena;
Um, emespanhol

www.coquetel.com.br
Elaborar

Ação InteMichaelgralista
Brasileira
Jackson,
rei da mú-(sigla)

artificialTratamento dispenmente
sado a freiras
(fig.)litorânea do
Região

sica pop

norte de Alagoas
Mudança
Aparelho
de um
eletrônico
lugar
para
"atacado"
poroutro
vírus

da cabeça
do soldado
medieval

Membro
invertido
do Curupira (Folcl.)

Osvaldo
Orico,
Viagem
escritor

turística
de longa
duração
(p. ext.)
Viagem
Carne
turística
bovina de
de
longa
segunda

Ernõ
A "marca"
Rubik:
criou o cu- do artista
José,
bo mágico (?)
locutor
Deixa de
Ernõ
acertar em
Rubik:
criou o cuGrama
bo mágico
(símbolo)

duração
(p. ext.)
Carne
bovina de
segunda

Oriente A otimização das condições de
trabalho por meio do
Oriente
desenhoA industrial
otimiza-

Deixa de
acertar em
Grama
(símbolo)

Pista
procurada
Qualquer
no local
coisa
do crime
Ganhar,
(?) Kamel,
em inglês
jornalista
carioca
A "marca"
Grosseiro
do artista
Qualquer
(?)
José,
coisa
locutor
Ganhar,
em inglês

(?) Kamel,
jornalista
carioca
Grosseiro

Sentido afetado pela
hanseníase
Atuei
Aranha amazônica
que não
tece

Sentido afetado pela
hanseníase
Atuei
Aranha amazônica
que não
tece

ção das condições de

BANCO
trabalho por meio do

25

desenho industrial

25

Solução

S
O
R
O
R

AM

Solução

O
R

BANCO

P
T A D O R
C O N E
S I
E S
A D O
S
M
I M Ã
F R I O
E L
T P
G A D O S
E
A L I
U R
O C
A L G O
S T I LO
T
A GI
R A
C
O MI C A

Peixes: Desafiar chefes e
autoridades pode ser uma grande
cilada. Tente não misturar amizade
com negócios, pois pode sair no prejuízo. Fase ciumenta e possessiva no
amor.

escritor
Organiza
a Copa do
Brasil de
Futebol
(sigla)

Membro
invertido
do Curupira (Folcl.)
Proteção

TheodorPista
procurada
Poesche,
antropólono local
go alemão
do crime

E
A
R
N

Virgem: Tensões vão rondar a
família no início do dia. Você pode
receber uma grana inesperada ou
descobrir formas de ganhar dinheiro.
Só evite apostas. Você está atraente
e vai envolver quem quiser.

Recusa de
caráter
coletivo

de alarme
Osvaldo
do
organismo
Orico,

Proteção
da cabeça
do soldado
medieval

P
T A D O RM
A
NM PE U
EJ S
A R
A
S
S L
MA Ã
I T E
IB O
R O
T P
A N
OA SL A
LF I R
O CE D
P L O
GE M
O
I LOO T
AE G I E
R G
C O
C A

Aquário: Decisões precipitadas
podem trazer prejuízos. No trabalho,
dia de falar menos e ouvir mais. Mas
não acredite em tudo que os outros
vão dizer. Medo e desconfiança
podem azedar o amor.

Argola
Sucesso
dos Paralamas

MI

Leão: A Lua incentivará você
a investir no seu progresso. Cuidado
com decisões precipitadas ou arriscadas quando o assunto é dinheiro:
pode sair no prejuízo. Sexo quente:
hora de ousar e surpreender.

Organiza
a Copa do
Brasil de
Futebol
O(sigla)
sinal

O clima
polar
Mar da
Grécia

O

Capricórnio: A fofoca está no
ar, por isso, é bom segurar a língua e proteger muito bem os seus
segredos. Algumas mudanças serão
inevitáveis. No romance, fase leve,
descontraída e carinhosa.

Flamengo
(abrev.)

Recusa de
caráter
coletivo

S
C C OO
S FI O R
A D S OO
M T IR
A
F D RO
E DL O R
G ASD
E C AB
U ER O O
P R I
A A LC
S I TO
ET S T
R AE

Câncer: O desejo de se dar bem
será enorme. Mas evite ir com muita
sede ao pote, pois pode atropelar
as coisas e queimar o seu filme no
trabalho. Atração por colega pode
trazer desafios.

O sinal

de alarme
Resultado
da
domultiorgaplicação
nismo
por dois

E
A
R
N

Sagitário: Brigas em família
podem afetar o seu humor no início
do dia. Cuide bem do seu dinheiro.
Se tem filhos, controle o ciúme. A
vida a dois recebe bons estímulos.
Participe mais dos projetos do par.

Artigo de
contrato
Sufixo de
"dulçor"

M P U
J A R
A
A S L
I T E
B R O
A N
A L A
F
R
E D
P L O
E M
O T
E
E
R G O

Gêmeos: Você terá ideias
criativas. Decisões precipitadas ou
atitudes autoritárias podem prejudicar uma sociedade ou seu relacionamento com os colegas. A dois,
compartilhe sonhos e faça planos.

Argola
Sucesso
dos Paralamas

lugar para
outro

A vitamina
chamada
retinol

Magneto
natural
Flamengo
(abrev.)
Einstêinio
(símbolo)
O clima
polarOuvir, em
espanhol
Mar da
História
Grécia
fabulosa
dos Theodor
deuses
Poesche,
Magneto
antropólonatural
go alemão

B
O
I
C
O
T
E

Escorpião: Você pode enfrentar desafios no emprego. Tenha
cautela com fofocas, atrasos e documentos importantes. Pode perder
dinheiro em apostas ou decisões
precipitadas.

Prenome
do pintor
de "Mona
Lisa"

gralista
Brasileira
(sigla)

História
fabulosa
dos
deuses

C
F O
S
T
A
D
D O
S
C
O
PE R
A
I
E S

Touro: Seus planos para o
futuro podem sofrer algumas alterações e o melhor a fazer é aceitar
as mudanças. Atração por amigo(a)
pode ficar irresistível, mas o céu
indica desafios: vá com calma.

Elaborar

artificialResultado
mente
da
multi(fig.)
plicação
Mudança
por
dois
de um

inglês

3/oír — one. 4/acid — earn. 7/boicote — périplo. 8/leonardo — traslado. 10/ergonômica.

Libra: Os astros recomendam
cuidado com acidentes e discussões
no trabalho. Convém dar mais atenção à saúde. Pode se surpreender
com um novo namoro. A noite promete ser quente no sexo.

Formato
do funil
Tio (?):
os EUA

Artigo de
contrato
Sufixo de
"dulçor"
Ação Inte-

A vitamina
chamada
retinol

Jamiroquai lástima

3/oír — one. 4/acid — earn. 7/boicote — périplo. 8/leonardo — traslado. 10/ergonômica.

Áries: Imprevistos e obstáculos podem deixar seu signo confuso
ou inseguro. Procure se cercar de
pessoas que levantem o seu astral.
Vênus equilibra o romance. Não
deixe o ciúme atrapalhar.

Abraão (Bíblia)

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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DUPLA É SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO NA MORTE DE VITÓRIO PIRES DA ROSA

Mais dois suspeitos acabam presos
Divulgação

Ao todo cinco
suspeitos ja
foram presos
desde outubro
Na manhã dessa segundafeira (19), foi realizada operaçåo
pela Polícia Civil (DP Carambeí, 2º DP Ponta Grossa, SFR
da 13ª SDP) para cumprimento
de mandados de busca e apreensão, e prisões temporárias de
mais dois suspeitos pelo envolvimento em latrocínio ocorrido
em 21 de outubro, na localidade
de Limpo Grande, Carambeí,
quando vitimou Vitório Pires
da Rosa, de 68 anos de idade.
Na ocasião, além de ter objetos
roubados (motos, espingarda,
etc), a vitíma foi brutalmente
espancada em sua chácara, o
que causou comoção na cidade
de Carambeí.
Relembrando o caso
Desde o dia 26 de outubro
estão trancafiados na carceragem da 43ª DRP, em Castro, os
três suspeitos de participarem
da morte de Vitório, na localidade de Limpo Grande, município de Carambeí.
As prisões aconteceram no
Bairro Boqueirão, após intenso
trabalho conjunto entre Polícia
Militar e Civil de Carambeí e
serviço de inteligência (P2) de
Castro. Segundo as autoridades
policiais, eles tem envolvimento
com tráfico de drogas, dentre

Operação
realizada
em
conjunto
com a
Polícia
Civil de
Carambeí
e de Ponta
Grossa

Idoso foi encontrado morto na sua residência em Carambeí, no mês de outubro

outros crimes.

dentro dele.

Morte
A reportagem do Página
Um apurou que Vitório foi morto
de forma violenta, com sinais
de enforcamento e ferimentos
causados por objeto cortante,
provavelmente um machado.
Ele morava sozinho, só recebia
conhecidos, o que leva crer que
o seu assassinato ocorreu por
ter reconhecido os assaltantes.
A primeira linha de investigação aponta para latrocínio - roubo seguido de morte
-, devido as duas motos terem
sido levadas, a casa estar toda
revirada, e vários objetos separados ao lado de um fusca, e

Prisão
A ação que culminou com
a prisão dos três suspeitos se
deu quando Polícia Militar de
Carambeí, serviço de inteligência (P2) de Castro e Polícia
Civil de Carambei, foram até a
residência indicada como sendo
a dos possíveis autores da morte
de Vitório, e se depararam com
dois deles deixando a casa.
Após o Sd Peterson, do destacamento da PM de Carambeí receber denúncia anônima
pelo190, referente ao crime de
latrocínio atendido pela manhã,
o denunciante relatou que no
bairro de nome Iraque, em uma

casa à beira de uma mata, teria
sido trocado uma motocicleta e
a espingarda deste roubo por
certa quantia de drogas com a
pessoa de vulgo Kiel. Com estas
informações, foi deslocado para
o local e logrado êxito na abordagem de Cleverson Santos do
Carmo (Kiel) e seu irmão Alison, e José Fernando Batista
Bueno. Sendo localizado, ainda,
a espingarda fruto do produto
do roubo, uma bolsa com insumos para recarga, uma bucha de
maconha, R$ 360 e dois aparelhos de celular. A motocicleta
não foi localizada. Todos os
envolvidos foram encaminhados
à Delegacia de Polícia Civil de
Ponta grossa, conforme relatou

Número de mortes no feriadão cai 44%
Divulgação

Com redução de 44% no
número de mortes e de 10% no
de acidentes, o Batalhão de Polícia Rodoviária divulgou nesta
segunda-feira (19) o balanço
da Operação Proclamação da
República, que ocorreu durante
o feriado prolongado em todo o
Paraná.
As rodovias estaduais tiveram 87 acidentes, com 77 pessoas feridas e cinco óbitos. Os
testes etilométricos tiveram um
aumento de 236% em relação
ao mesmo período do ano anterior.
No mesmo feriado de 2017

Testes de etilômetro
aumentaram 236%
foram 97 acidentes, 129 feridos e nove mortes. As autuações de infrações gerais tiveram
uma redução: neste ano foram
2.121, contra 2.178 no mesmo
periodo do ano anterior.
As imagens de radar e flagrantes de excesso de veloci-

dade, também tiveram redução
em ralação ao feriado do ano
passado. Este ano foram 3.028
imagens e no mesmo período de
2017 foram registradas 4.248
imagens. Durante os cinco dias
de feriado foram feitos 562 testes etilométricos, contra 167 no
feriado do ano anterior.
Litoral
Nas rodovias estaduais do
Litoral também houve redução nos índices em relação ao
mesmo feriado de 2017. Foram
apenas dois acidentes com duas
pessoas feridas e nenhuma
morte este ano, contra três acidentes, três feridos e nenhum

a policial Jaqueline Eleuterio.
Familiares
Ainda na terça-feira (23),
familiares confirmaram à polícia o roubo das motocicletas
Yamaha YBR, cor roxa, placa
AKU-8508, e uma Honda XL
125, cor branca, placa AAG-

5834, como também uma
espingarda de dois canos e
outra de chumbinhos. Posteriormente foi verificado que a
motocicleta Yamaha havia sido
recolhida ao pátio da polícia
militar, por abandono, ainda no
domingo (21), no município de
Ponta Grossa.

NA VILA SANTA CRUZ

ACIDENTES TEM REDUÇÃO DE 10%

Da Assessoria

Suspeitos da morte de idoso foram presos na segunda-feira (19)

óbito registrado no feriado do
ano anterior.
O excesso de velocidade
também foi fiscalizado nas estradas que cortam o Litoral. Foram
feitas 592 imagens por radar,
contra 373 no mesmo do ano
passado, um aumento de 58%.
As autuações gerais aumentaram 208%, neste ano foram
213, já no mesmo periodo do
ano anterior foram 69.

Durante o feriado
foram feitos 562
testes etilométricos

Veículo é recolhido com
pendência administrativa
Equipe realizava patrulhamento pela região da Santa
Cruz, quando visualizou por
volta das 21h50 de domingo
(18), um veículo Fiat Uno, de
cor prata, suspeito de envolver-se em acidente de trânsito.
Inclusive, o motorista teria ame-

açado o piloto de uma motocicleta envolvida na colisão.
Diante dos fatos, o veículo que
apresentava pendências administrativas acabou recolhido ao
pátio e o condutor encaminhado
à delegacia de polícia civil para
ser ouvido.

NO BAIRRO DAS PEDRAS

Recuperado automóvel
roubado em Jaguariaíva
Após denúncia anônima,
policiais militares de Castro localizaram às 13 horas de domingo
(18), no Bairro das Pedras, em
Castro, um veículo vw/gol que

havia sido roubado na quartafeira (14), na cidade de Jaguariaíva. O carro acabou apreendido
e encaminhado à delegacia de
polícia civil para perícia.

EM PIRAÍ DO SUL

Roubado em rodoviária
Da Redação
Piraí do Sul - Um cidadão de
Jaguariaíva foi vítima de agressão
e roubo na rodoviária de Piraí
do Sul, quando utilizava-se do
banheiro. A ação criminosa foi

relatada por volta das 16h10 de
domingo (18), na Rua Lauro I.
Teixeira. Depois de espancar o
viajante, o agressor evadiu-se do
local com um aparelho celular.
As autoridades policiais não tem
pistas do seu paradeiro.

NA BR-277

Incêndio interdita rodovia
Um caminhão foi totalmente
destruído por um incêndio no
fim da tarde deste domingo (18)
quando passava pela região de
Irati, por volta de 18h40, no quilômetro 231 da BR-277. Apesar
do susto, ninguém ficou ferido.
De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o incêndio
aconteceu a cerca de 90 metros
da ponte do Rio Imbituvinha. A
polícia afirmou que o fogo começou no painel direito enquanto o
veículo estava em movimento.
A viatura do Corpo de Bombeiros conseguiu impedir que o

fogo destruísse também o semirreboque. No entanto, como o
veículo estava carregado com
aparelhos de ar-condicionado,
havia risco de explosão e a pista
precisou ser interditada por pelo
menos 30 minutos em ambos os
sentidos.
Depois que as chamas foram
controladas, o tráfego foi liberado
e a situação foi normalizada a partir das 20h. As causas do incêndio
ainda não foram esclarecidas.
* Com informações Polícia
Rodoviária Federal.

8

Terça-Feira, 20 a 22 de Novembro de 2018

cleucimara@hotmail.com
“O ponto de partida de qualquer conquista é o desejo.” Napoleon Hill, assessor político
Divulgação

Lapa se agita com
festival de cinema

Divulgação

O empresário Helio Sacchi reserva o dia 24 de novembro para receber felicitações de aniversário. No registro
ao lado da esposa Marina Sacchi. Muitas felicidades!
Divulgação

Ingrid Briane Kubis Messias foi eleita a nova rainha da
Munchenfest 2018 e faturou uma viagem para Alemanha;
Barbara Bianca de Paula Buss ficou com o título de primeira
princesa, e vai para Buenos Aires; já Jaine Wasilewski sagrou-se
segunda princesa e vai curtir Foz do Iguaçu. Elas levarão dois
acompanhantes, além de serem contratadas pelo período de
um ano como agentes de divulgação de Ponta Grossa. Na foto
as eleitas dividem as atenções com Fernando Durante e Edgar
Hampf, presidentes das fundações municipais de Cultura (FMC)
e de Turismo (Fumtur). Ao centro a vice-prefeita Elizabeth
Schmidt que participou da premiação

Carmen
Lúcia
Caldeira
Cottar em
ritmo de
aniversário.
Parabéns!

Divulgação

Divulgação

O deputado federal Sandro
Alex de Oliveira será muito
cumprimentado no próximo
dia 25 por mais um ano de
vida. No dia 10 foi a vez de sua
esposa Patrícia. Parabéns ao
casal!

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação

Divulgação

O cantor Fábio Jr. se apresenta
no Salão Majestoso do Clube
Ponta-Lagoa, em Ponta Grossa,
no dia 30 de novembro.
A realização é da 'Rádio T' e
Mega Produções e Eventos.
Informações (42) 3223-9917.

Dia 26, o profissional
de beleza Otacílio
Junior, leia-se Officinas
Beauty, festeja idade nova
e receberá o carinho de
clientes e amigos. Sucesso!

Divulgação

Domingo (18) foi mais que
especial para Maurício
Chizini Barreto, de Tibagi,
que aniversariou. Ele é
proprietário da MiniCoffe
Tibagi. Felicidades!

Paranaense disputa Miss Universo
Model's Secret no Canadá

Fábio Junior
em PG

A Associação dos Colunistas
Sociais do Paraná (ACOSPAR)
realizará a sua confraternização de final de ano em Foz
do Iguaçu. O evento que
reunirá os principais nomes
do colunismo social paranaense e convidados especiais
de outros estados, acontece
de 30 de novembro a 02 de
dezembro. Os participantes
serão recepcionados pelo presidente da ACOSPAR, jornalista
e colunista Gustavo Ferro,
no Hotel Bella Itália

DE 21 A 25 DE NOVEMBRO

Natural de Maringá (PR),
Alyssa Freitas, de 23 anos, faturou
o Miss Brasil Model's Secret 2018
nesse último final de semana em
São Paulo. Com uma história única, Alyssa não se dedica apenas ao
ramo da moda. Estudante assídua,
buscou aprender inglês por 18
meses na Minds Idiomas e após
esse período conseguiu uma bolsa
de estudos nos Estados Unidos.
De lá para cá acumula vitórias. É
bailarina, coreógrafa, e professora
de inglês na rede.
A final do concurso Model's
Secret acontecerá no Canadá.
Alyssa vai concorrer nessa etapa
com outras modelos que representam os demais países.
"Quando subi no palco do
Miss Brasil Model's sentia o
meu coração pulsar. Respirei, me
acalmei, e consegui me concentrar. Ganhar essa etapa final do
Brasil significou muito para mim",
comemora Alyssa Freitas.

Entre os dias 21 e 25 de
novembro, acontece a 11ª edição
do tradicional Festival de Cinema da Lapa, na histórica cidade
paranaense, que fica na região
metropolitana de Curitiba. Promovido pelo Instituto Histórico
e Cultural da Lapa, em parceria
com o Instituto Borges da Silveira, o evento se consolidou como
uma das principais celebrações
do cinema nacional, e neste ano
contará com uma programação
gratuíta repleta de atrações
especiais.
Durante a programação oficial, serão exibidos ao longo de
cinco dias mais de duas dezenas
de filmes, divididos em oito
diferentes mostras, além da realização de shows, homenagens
e exposições. O evento acontece
em dois espaços selecionados
especialmente para o festival:
uma enorme tenda instalada na
Alameda David Carneiro e a
Sala de Exposições Lafaete Rocha, ambos instalados na Praça
General Carneiro, no Centro da
Lapa.
O grande destaque da programação ficará por conta da
mostra competitiva, que contará
com a exibição dos filmes “Coração de Cowboy”, “Benzinho”,
“10 Segundos Para Vencer” e
“Ferrugem”, que serão exibidos,
respectivamente, nos dias 22,
23, 24 e 25 de novembro. Outro
grande destaque do festival ficará
por conta da já tradicional Sessão
da Meia Noite, que vai apresentar,
na madrugada de sexta (24) para
sábado (25), a produção norte
americana “Virgens Acorrentadas”, dirigida pelo paranaense
Paulo Biscaia. O filme utiliza de
metalinguagem para contar sua
trama, apresentando um roteirista
que decide fazer um filme de terror de baixo orçamento em uma
mansão sinistra. Mas no decorrer
das filmagens, o elenco e equipe
se deparam com uma família de
assassinos sádicos que reescreveu
o roteiro da obra.
A programação oficial trará
também, diversos filmes de curta
e longa-metragem que vão ser
exibidos na “Mostra Infantil” e
na “Mostra Infanto-juvenil”, voltadas para as escolas; na “Mostra
Filmados na Lapa”, somente com
produções locais; e nas mostras
“Curtas-metragens Paranaenses” e “Avec-Associação de Vídeo e Cinema do Paraná”. Para
completar a programação oficial,
duas exposições fazem parte
do evento e ficarão em cartaz
na Sala de Exposições Lafaete
Rocha: “Teatro Guaíra – Nasce
um Ícone”, que trará fotografias
do acervo de Erick Nissen, e
“Cinemis”, que vai apresentar o
acervo do Museu da Imagem e
do Som do Paraná.

homenagear grandes nomes do
cinema nacional com o Troféu
Tropeiro da Lapa, que destaca
a carreira de grandes artistas
brasileiros. Neste ano, o festival
vai celebrar a carreira da atriz
Nívea Maria, que desembarca
na cidade na sexta (23); do
ator Osmar Prado, que será
homenageado no sábado (24);
do diretor paranaense Paulo
Biscaia, que será homenageado
na noite de sábado (24), pelo
destaque internacional recebido
por seus filmes do gênero horror;
e da produtora paranaense Tecnokena, que este ano completa
20 anos de história.
A primeira exibição da mostra competitiva será o filme
“Coração de Cowboy”, que será
apresentado na quinta-feira (22),
às 20 horas. O filme é dirigido
por Gui Pereira e conta a história de um cantor de sertanejo
universitário que decide dar um
tempo na carreira para regressar
a sua cidade natal no interior,
onde pretende se reconectar
com suas raízes. No elenco os
destaques são Gabriel Sater e
Jackson Antunes.
Na sexta-feira (23), será a vez
da exibição do filme “Benzinho”,
dirigido por Gustavo Pizzi, cujo
enredo aborda a vida de um casal
que luta há anos para terminar
a obra de sua casa e o drama
da mãe, vendedora autônoma,
quando o filho mais velho, que
joga handebol, é contratado por
um grande time da Alemanha
e vai deixar a casa dos pais. Já
no sábado (24), a partir das 20
horas, é a vez de “10 Segundos
Para Vencer”, dirigido por José
Alvarenga Jr e que mostra a
extraordinária trajetória de Éder
Jofre até se tornar um dos maiores
boxeadores da história, mesmo
sendo um homem dividido entre
a paixão pelo esporte e a vida em
família, onde pai e filho se unem
na busca de um sonho, o de ser
um verdadeiro campeão.
Para completar, no domingo
(25), a partir das 15 horas,
será a vez do filme “Ferrugem”,
dirigido por Aly Muritiba, que
foi o grande vencedor do último
Festival de Gramado. O filme
aborda o drama da adolescente
Tati, que adora compartilhar sua
vida nas redes sociais, mas que
precisa lidar com as consequências, depois que algo que ela não
queria que se tornasse público é
divulgado no grupo do WhatsApp
de sua turma de colégio. Após a
exibição haverá um debate entre
o público e o elenco do filme,
com a presença do ator global
Giovanni de Lorenzi (Deus Salve
o Rei) e protagonista do filme.
Ilustração

Homenagens
Assim como aconteceu em
todas suas edições, o 11º Festival de Cinema da Lapa vai

20/11

Carmen Lucia
Caldeira Cotar
Judith Tabor Pinto
Kessy Cesar Santos
Bianca Bueno
Cristiane Rocha
Mara Peres
Priscila Silva

21/11

Andréa Silva de Souza

Ewerson Zadra
Fatima Fernandes
Jean F. do Nascimento
Marcos Silva

22/11

Alexandre Weinert
Ana Maria Krüger
Rafaela C. Gomes
Jose Almeida Afonso Teixeira
Rosy Bittencourtt
Mario Hirano

