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Divulgação / PM e Civil

Divulgação / Arq. Pessoal

Civil e PM cumprem 23 mandados
Aproximadamente 70 agentes de segurança, dentre Policiais Militares e Civis,
cumpriram na manhã de quarta-feira (16), uma série de mandados de busca
e apreensão e, de prisão, no município. A Operação, denominada 'Hidra', teve
início por volta de 6 horas, na sede do 1º Batalhão de Polícia Militar. Os esforços
tiveram por objetivo combater a incidência de vários crimes na região, dentre
eles, o tráfico de entorpecentes, posse irregular de armas de fogo, adulteração
e clonagem de veículos, furtos e organização criminosa.
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em CASTRO

Esposa mata
Guarda
Patrimonial
O delegado da 43ª DRP
de Castro, Lucas Mariano
Mendes, ouviu na tarde desta
quinta-feira (17), através de
oitiva, a autora da morte do
Guarda Patrimonial de Castro, Marcos Roberto Nunes,
de 39 anos. Por volta das 6
horas da manhã, não aguentando mais as agressões vindas do marido, a mulher teria
desferido várias facadas em
seu cônjuge, levando a óbito
página 9
ainda no local.

olavo DE CARVALHO chama congressistas de bando de caipiras

Deputada Aline responde
da China a duras críticas
Divulgação / Arq. Pessoal

missa abre programação

Cavanis
celebra 50
anos no Brasil
No domingo (20) a Igreja
Matriz de Sant’Ana, em Castro, sediará missa solene de
abertura da programação do
Ano de Ação de Garças pelo
Cinquentenário da presença
da Congregação das Escolas
de Caridade - Instituto Cavapágina 7
nis, no Brasil.

ALINE SLEUTJES veste branco e se utiliza de um gorro branca de crochê

A fala do escritor Olavo de Carvalho em sua página no youtube, direto de Richmond, Virgínia, Estados Unidos, foi como uma bomba para
os congressistas que mantêm viagem à China, inclusive para a deputada federal Aline Sleutjes (PSL), que faz sua primeira visita internacional
e já enfrenta duras críticas. Atacando fortemente os parlamentares que estão no país asiático, o escritor que também é jornalista, conferencista, ensaísta e filósofo brasileiro, chamou-os de idiotas, bando de caipiras, semianalfabetos e até de palhaços. Direto da China, Aline disse
ao Página Um que “vimos o dia todo esse tipo de covardia. A verdade é que empresários e agricultores que sabem da importância da China
página 3
para o comércio brasileiro, estão felizes em saber que estamos aqui para conhecer melhor esse país e estreitar laços comerciais”.
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Divulgação / Arq. Pess

Divulgação

'talentos amadores'

Região na
São Silvestre
Na reportagem de estreia
'Talentos Amadores', o Página
Um traz neste mês de janeiro
a experiência de treze atletas,
de três cidades da região, que
participaram da tradicional
Corrida Internacional de São
Silvestre, realizada em São
Paulo. Só castrenses foram
11, mas também correram na
prova atletas de Carambeí,
de Tibagi e de outras cidades
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vizinhas.

em castro

Dois casos de dengue

Os casos de suspeita de dengue em investigação, alguns
inclusive já confirmados nas cidades da Terceira Regional de
Saúde (Arapoti, Carambeí, Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul, Ponta Grossa, Porto Amazonas,
São João do Triunfo e Sengés), e o recente caso autóctone
da doença em Ponta Grossa, reforçam a necessidade de a
página 7
população fazer a sua parte.			

câmara municipal de carambeí

Decreto deve ser suspenso

Divulgação

Mesmo com o legislativo
em recesso, o presidente da
Câmara de Carambeí, vereador
Diego Silva, foi intimado na
segunda-feira (14) e tem até o
dia 24 para suspender o decreto
de cassação dos vereadores
Jeverson Gomes da Silva, Paulo
Valenga e Emerson Sheik. A
determinação é do juiz da Vara
Cível da Comarca de Castro,
Rodrigo Yabagata Endo.página 5

festa do peão em sengés

Concurso teve
recorde de
inscritas
página 10

diego silva é intimado e tem
prazo para cumprir decisão

próximo ao ic

PM de Castro
faz cerco e
recupera carro
roubado
Equipes da 3ª Cia da PM
foram solicitadas na tarde
dessa quinta-feira (17) por
policiais de Tibagi para averiguar situação de roubo da
caminhonete Fiat Toro, placas
BAT 6495, onde uma mulher
e dois homens portando arma
de fogo levaram o veículo em
sentido a Castro, pela PR
340. Em ato continuo, equipes de Castro deslocaram-se
até o local e esperaram por
10 minutos, momento este
que o veículo aproximou-se e
tentou escapar. Todos acabapágina 9
ram presos.

Ratinho anuncia redução de preços dos serviços do detran

página 3

Divulgação

câmeras de monitoramento

Técnicos iniciam
trabalhos de instalação
página 5

PREFEITO RILDO PARTICIPA

Comissão de Carnaval
ouve empresários
página 6

paraná x operário

Ingressos para estreia do
Operário estão à venda
página 4
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EDITORIAL

Informe Publicitário

Sandro A.
Carrilho

'AEDES' EM CASTRO
A população já sabe que com o Aedes aegypti
não se brinca. O mosquito costuma medir menos
de um centimetro de diâmetro, mas os males que
ele é capaz de causar são extremamente nocivos
para o ser humano. Porém, mesmo sabendo o
quanto o inseto é perigoso, e conhecendo de perto
seus criadouros, parte da população ainda não se
conscientizou de sua responsabilidade na prevenção, este, afinal, é um papel de todos. Neste época
do ano, o clima é perfeito para a reprodução do
mosquito, mesmo assim, é comum o acúmulo de
água parada em casas e terrenos baldios. Falta de
informação não é.

REFORMA ADMINISTRATIVA NÃO VAI
AFETAR SERVIÇOS PÚBLICOS
A transformação das 28 secretarias existentes em 15
novas estruturas será formalizada por lei. O anteprojeto da
reforma administrativa está sendo finalizado e será entregue
na Assembleia Legislativa no primeiro dia de trabalho dos
deputados estaduais nesta legislatura, em 4 de fevereiro. O
governo espera uma tramitação rápida da proposta que enxuga
a máquina pública. Uma comissão especial composta pela
Casa Civil, Procuradoria Geral do Estado, Secretarias do Planejamento, Administração e Fazenda e Controladoria Geral do
Estado é responsável pelo texto que será enviado à Alep.
O governo garante que as mudanças não vão afetar os serviços públicos. “Nenhuma ação de governo ficará prejudicada.
Ao contrário, com o enxugamento da máquina vamos ter mais
economia, respostas e resultados mais rápidos e efetivos”,
afirma o governador Ratinho Junior. Segundo ele, o processo
de governança terá maior velocidade e o diálogo entre as estruturas será mais fácil.

REVISÃO
Alguns atos do governo
Cida Borghetti estão sendo
cancelados pela atual gestão
em razão da precariedade
de dados nos processos. Um
deles é o que torna de utilidade pública o prédio do
antigo Hotel Bandeirantes de
Maringá. Um dia após publicar o decreto, em dezembro, a
gestão passada empenhou R$
23 milhões para pagar pela
desapropriação da edificação.
Outro ato cancelado é o que
autorizava a Cohapar a comprar de um conjunto de terrenos em Arapongas. O valor do
negócio (R$ 20 milhões) foi
considerado muito alto pela
atual direção da empresa de
habitação do Estado.

VOLTA ÀS AULAS
Uma das novidades da
volta às aulas na rede pública
estadual será a operação
Escola Segura. Trata-se de
uma ação policial preventiva
de combate a violência infantil que vai ser realizada em
algumas cidades do Paraná
num primeiro momento, para
depois ser espalhada pelo
Estado. Proposta de campanha do governador Ratinho
Junior, a atividade já está estruturada pela equipe da Secretaria da Segurança Pública, hoje
comandada pelo general Luiz
Felipe Kraemer Carbonell.

Drones lembram o
'Girocóptero' de José Dallarmi

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

A confiança de hoje é o
nosso trabalho de ontem!
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INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

Sábado e Domingo:
Dia de semana:

JOGO PESADO II
O que esquece, ou não
sabe o até bem informado
Olavo de Carvalho, que a
agenda dos parlamentares ao
país asiático não se resume à
apenas encontro com a Huawei, empresa que o jornalista
diz ser suspeita de atividade
de espionagem. Vai muito
além, e aí que se justifica a
presença de Aline Sleutjes
que, mesmo estreando nesse
jogo pesado e conhecendo
muito pouco de relações
internacionais, sabe o que é
bom, e o que não é para o
Brasil. Pode ser sim chamada
de caipira, pois é do interior
do Paraná, mas de boba não
tem nada. Tanto que já deu
o seu recado direto de lá e
promete contar tudo no seu
retorno.
CUMPRE-SE
O vereador e presidente
da Câmara Municipal de
Carambeí, vereador Diego
Silva, recebeu o despacho do
juiz Rodrigo Yabagata Endo,
da Vara Cível e da Fazenda
Pública da Comarca de Castro, e tem até o dia 24 para
suspender o decreto de cas-

sação dos vereadores Jeverson Gomes da Silva, Paulo
Valenga e Emerson Sheik.
Na decisão, Yabagata Endo
entendeu que o vereador
Elio Ratinho, denunciante,
“mesmo não integrando a
CEI, praticou a conduta de
votação quando da aprovação
do Relatório Final da Comissão Especial de Investigação,
que na verdade quis dizer
CPP, mas não deixou claro.
Essa decisão de Yabagata
Endo não faz referência aos
vereadores Paulo Valenga
e Emerson Sheik, e determina que apenas restabeleça
Jeverson Gomes da Silva ao
cargo de vereador. Mas se
o decreto de cassação foi
suspenso, não voltaria tudo
como era antes?
VAI RECORRER?
O presidente Diego Silva
não quis responder se irá
recorrer da decisão, e se
ateve à apenas confirmar que
foi intimado da decisão. Mas,
mesmo com o silêncio imperando dentro daquela Casa
de Leis, tudo indica que Silva
fará de tudo para manter o
atual quadro do legislativo,
e a calmaria. Ele tem quinze
dias para isso.
CASSAÇÃO
O que intriga é que nessa
entoada, os outros dois vereadores que também tiveram
seus mandatos cassados
por quebra de decoro parlamentar, podem retornar. Um
deles, Paulo valenga, chegou
a confessar nas oitivas que
teria sido ele o autor das falsificações das assinaturas dos
vereadores Esmael Penteado
e Joel Cosa, em documento
da Câmara Municipal. Que
papelão!

18/01 - Dia de Santo Irmão Jaime Hilário (mártir de Turón)
19/01 - Dia de São Mário
20/01 - Dia do Farmacêutico
Inauguração da Primeira Exposição
do Museu de Arte Moderna do RJ (1949)
21/01 - Dia Mundial da Religião

* Da Redação
ADI-PR Curitiba.

ASSINATURA

Mensal:
Semestral:
Anual:

JOGO PESADO
Nem bem chegou a
China, a deputada federal
Aline Sleutjes (PSL) enfrenta
uma encrenca e das grandes,
vindas de um dos mais renomados jornalistas e escritores
do País. Sem poupar niguém
e descarregando sua metralhadora, Olavo de Carvalho
em sua página no youtube,
direto de Richmond, Virgínia,
Estados Unidos, nomina os
congressistas que estão no
país asiático e chama cada
um deles de idiotas, caipiras,
semianalfabetos e palhaços.

VISITA ÀS CATARATAS
Surpreendido e maravilhado. Estas foram as expressões usadas pelo ministro do
Meio Ambiente ao conhecer as Cataratas do Iguaçu.
Ricardo Salles esteve em Foz
na última sexta-feira, para
comemoração de 80 anos da
criação do Parque Nacional
do Iguaçu. Acompanhado do
governador Ratinho Junior, ele
também conheceu a hidrelétrica de Itaipu.

VIDA PREGRESSA
Ratinho Junior quer estender as regras de compliance
(normas para evitar desvios
de conduta) que serão adotadas na administração pública
do Estado também para os
fornecedores. Quem quiser participar de licitação do
governo terá que responder a
um questionário sobre a “vida
pregressa” da empresa, que
terá que informar a que tipos

Mensal:
Semestral:
Anual:

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Os drones são veículos aéreos, não tripulados, controlados
por controle remoto, com asas rotatórias na posição horizontal,
que se semelha a helicópteros.
Nos anos da década de 1953, as ruas da cidade de Castro
eram mais silenciosas e desertas. Algumas vezes na linha do
tempo, a janela do céu se abria aos seus habitantes para mostrar, primeiro o som produzido pelo motor de Volkswagen, e
depois a imagem das asas que se moviam em rotação horizontal
e mantinha no ar o “girocóptero” do empresário José Dallarmi,
proprietário da saudosa casa Josete.
Nunca é demais lembrar, era assunto da atualidade, semelhante aos drones de hoje.
“A observação dos animais sempre ajudou a iluminar as
dúvidas mais intrínsecas da vida”.
Será que o inseto libélula, que tem o poder de voar para
trás ou permanecer parado em voo, foi uma luz para os estudos
do projeto de um helicóptero de Leonardo da Vinci?
Com José Dallarmi o “girocóptero” foi resultado de uma
paixão de sonhar em voar e o desejo maior de fazer parte da
Força Aérea Brasileira, pois quando foi chamado para servir a
Pátria, se alistou na Aeronáutica, participou de clubes de autogiros.
Conseguiu a tecnologia de construção e ajuda de engenheiros de formação para construir a sua máquina voadora.
Diante disso, foi um passa tempo de final de semana de J.
Dallarmi e uma constante do “girocóptero” em céu de brigadeiro, no final do dia se dirigindo para o Campo da Aviação da
vila Rio Branco.

de ações responde, por exemplo. Com base nas informações, os terceirizados serão
classificados como fornecedores de baixa, média ou alta
confiança.

OBRIGAÇÃO
Há quinze dias nos cargos,
cada secretário ou dirigente
de empresas e autarquias já
sabe o que tem que fazer para
tornar o Estado um eficiente
provedor de serviços à população. Há mais uma obrigação
comum, contudo. Todo primeiro escalão deve ir ao Interior, conversar com lideranças
e a sociedade, para conhecer
a realidade e as demandas de
cada região do Paraná.
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Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
15/01

Clima

Temperatura
28

Umidade

ºC

20 ºC

95%
91%

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

Sábado
16/01

28

ºC

19 ºC

92%
94%

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

Domingo
17/01

26 ºC
18 ºC

97%
98%

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

Segunda
18,/01

29 ºC
18 ºC

98%
95%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 17/01/2019
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OLAVO DE CARVALHO CHAMA CONGRESSISTAS DE BANDO DE CAIPIRAS, SEMIANALFABETOS E PALHAÇOS

Aline responde da China a críticas
Divulgação / Arq. Pessoal

Deputada
Aline defende
importância
da viagem
SANDRO A. CARRILHO
SANDROCARRILHO@PAGINAUM.COM

A fala do escritor Olavo de
Carvalho em sua página no youtube, direto de Richmond, Virgínia, Estados Unidos, foi como
uma bomba para os congressistas que mantêm viagem à China,
inclusive para a deputada federal
Aline Sleutjes (PSL), que faz sua
primeira visita internacional e já
enfrenta duras críticas.
Atacando fortemente os parlamentares que estão no país
asiático, o escritor que também é
jornalista, conferencista, ensaísta
e filósofo brasileiro, chamou-os de
bando de caipiras, semianalfabetos e até de palhaços. O Página
Um traz parte da gravação onde
faz referência aos parlamentares e
na sequência a resposta de Aline,
que após receber o vídeo do
escritor pela nossa reportagem,
respondeu de forma sucinta as
críticas por whatsapp.
“Se eu fosse guru de Bolsonaro, certas coisas não estariam
acontecendo. A primeira coisa

Aline Sleutjes com comitiva em Beijing

que está acontecendo é essa viagem de meia-dúzia de senadores
e deputados do PSL à China,
para negocial com a China o Sistema de Reconhecimento Facial
nos Aeroportos. A firma que trata
disso, a Huawei, é altamente suspeita, o representante dela já foi
preso na Polônia, no Canadá e
nos Estados Unidos por atividade
de espionagem. Hora, se instalar
esse sistema nos aeroportos brasileiros, é entregar ao governo
chinês informação de todo mundo
que mora no Brasil, inclusive

EM VISITA

Prefeita de PG
acompanha
reforma no
Hospital
Municipal
Ponta Grossa - Na tarde
desta quinta-feira (17), a prefeita
em exercício Elizabeth Schimidt
deu continuidade nas visitas nas
obras em andamento em Ponta
Grossa. Dessa vez, foi recebida no
Hospital Municipal Amadeu Puppi
e esteve também na pista de caminhada do Parque Linear e no Lago
de Olarias, acompanhada do secretário municipal de Esporte, Marco
Macedo e do secretario de Serviços
Públicos, Marcio Ferreira.
O primeiro lugar em que a
prefeita esteve foi na obra da ala
amarela do Hospital Municipal, que
passará por reforma e ampliação.
A obra que iniciou nesta terça-feira
(15), tem previsão de 90 dias de
entrega para a primeira etapa e de
seis meses para a conclusão.
De acordo com a diretoria do
Hospital Municipal, Karin Agner,
o espaço que realiza atendimentos de ortopedia e cirurgias ortopédicas possuía antes da obra 18
leitos ativos e regulares e dois de
isolamento. “Com a reforma serão
construídas 17 novas enfermarias e
um total de 42 novos leitos. Esse
setor se chamará Unidade de Internação Cirúrgica e passará a receber
um número maior de atendimentos
que atualmente é de 120 pessoas
por mês”, afirma.
Na sequência, sobre investimentos em andamento do Parque
Linear, entre o Jardim Europa, Jardim Itália e Vila Cipa, além do Lago
de Olarias, a prefeita disse que "é
muito gratificante ver que meses de
trabalho técnico e burocrático estão
se tornando realidade. Nossa cidade
se tornou um grande canteiro de
obras. Ponta Grossa ganhará novos
espaços para entretenimento e lazer
com o futuro complexo do Lago de
Olarias e com a conclusão das obas
do Parque Linear os moradores
dessa região irão se beneficiar com
a implantação de pistas de caminhada, ciclovias, quadras para vôlei
e futebol de areia, academia ao ar
livre e espaços de convivência. Será
uma transformação de toda uma
região que ganhará mais segurança,
desenvolvimento e valorização imobiliária”, afirmou Elizabeth.

alguns refugiados chineses. A
partir da hora que esse negócio
for instalado esses refugiados
chineses podem ser considerados
mortos. Então esses deputados, e
eu vou até ler alguns nomes, esses
camaradas não sabem nada. O
problema do Brasil é a ignorância, o analfabetismo, a presunção
dos semianalfabetos. E está aqui
os semianalfabetos: Soraya Thronicke, Carla Zambelle, Daniel Silveira, Tio Trrutis, Felício Laterça,
Bibo Nunes, Charles Evangelista,
Marcelo Freitas, Sargento Gurgel,

Aline Sleutjes e delegada Sheila.
O que vocês sabem sobre o sistema chinês, vocês sabem o que
é Laogai, vocês sabem o que é a
rede de campos concentração da
China, vocês sabem o que é essa
empresa Hauwei, vocês estão
fazendo uma loucura, vocês estão
entregando o Brasil à China.
Aqui tem um idiota que fala a
lei passada no governo Temer é
adequada para a defesa dos brasileiros contra a violação de seus
dados. Vocês acham que uma leizinha brasileira vai controlar sis-

Ratinho anuncia redução de preços
O governador Carlos
Massa Ratinho Junior anunciou na quarta-feira (16),
na sede do Departamento
de Trânsito do Paraná
(Detran-PR), reduções nos
valores que seriam cobrados
por serviços de vistoria veicular e do registro eletrônico de
contratos de financiamento de
veículos.
A
determinação
do
governador
suspende
dois editais (003/2018 e
005/2018) e duas portarias (070/2018-DG e
073/2018-DG). Os documentos, publicados em 2018,
passariam a valer neste ano.
“Estamos fazendo com que o
Detran pratique preços justos para a população. Não
justifica um cidadão que
compra uma moto de R$ 3,5
mil pagar 10% do preço do
veículo em uma taxa”, disse
Ratinho Junior, referindo-se
ao gravame de um financiamento.
Para o serviço de vistoria veicular, o Detran-PR
vai manter a taxa praticada
atualmente, de R$ 49,56.
“Estamos puxando para baixo
essa cobrança, até para que
o Detran preste um bom serviço, com um preço justo e
sem explorar a população”,
salientou. Com a manutenção das portarias e editais,
os preços passariam a até R$
100 para motocicletas, R$
120 para veículos leves e R$
140 para veículos pesados.
Além disso, a transferência
do processo de vistoria para
as empresas, conforme estava
programado, criava uma barreira adicional na regularização dos veículos. O Paraná
possui 1.106 postos de atendimento de vistoria veicular:
100 Ciretrans (Circunscrições Regionais de Trânsito),
oito Postos Avançados, 128
Postos de Atendimento conveniados e 870 despachantes concursados. Em 2018,
foram efetuadas 1.769.692

Resposta
Direto da China, Aline disse
ao Página Um que “vimos o
dia todo esse tipo de covardia.
A verdade é que empresários e
agricultores que sabem da importância da China para o comércio
brasileiro, estão felizes em saber
que estamos aqui para conhecer melhor esse país e estreitar
laços comerciais”. Na sequência,
Aline enviou um link da revista
Exame, da Abril, onde o título
traz ‘Governo Bolsonaro tenta
estreitar relações com a China’.
Logo abaixo: ‘Pela segunda vez
em oito dias, o embaixador chinês se encontra com o alto esca-

Divulgação

Decisão do governador suspende dois editais

Financiamento
A operação do Registro
Eletrônico de Contratos de
Financiamento de Veículos
com cláusula de alienação
fiduciária, arrendamento mercantil e reserva de domínio ou
penhor foi terceirizada pelo
Detran em função da Resolução nº 689/2017 do Contran
(Conselho Nacional de Trânsito).
Por determinação do
governador, o custo atual, que
seria de R$ 350, passará para
aproximadamente R$ 150, e
um novo credenciamento para
a prestação do serviços está
sendo preparado em caráter
de urgência.
De acordo com o diretorgeral do Detran, coronel
Cesar Kogut, a questão do
credenciamento, que atende a
uma determinação do Tribunal
de Contas do Estado, deve ser
resolvida até o final do mês.
“Toda essa questão está
sendo apurada por uma
comissão para podermos verificar o que está sendo feito.
O questionamento que o Tribunal de Contas nos fez está
sendo respondido documente
para que todo o Paraná tenha
acesso a essas informações”,
explicou Kogut.
Para se adequar às exigências do Contran, o Detran-PR
abriu em 2018 o processo de
credenciamento nº 001/2018
para contratação de empresas
para prestação de serviço de
Registro Eletrônico de Con-

Embarque

A deputada Aline Sleutjes
(PSL) embarcou na segundafeira (14) para Beijing, capital da
China, à convite do empresário de
Brasília Vinícius Aquino, detentor
da marca MBL (Movimento Brasil
Livre), que escolheu os congressistas segundo critérios de amizade,
expressão política, representatividade e capacidade de influenciar a
sociedade e as redes digitais "sem
nenhum viés ideológico”.
A viagem custeada segue até o
dia 25. Aline embarcou às 21h05
do Aeroporto de Guarulhos, em
São Paulo, com conexão em Amsterdã e destino final Beijing, na
companhia de parlamentares.

BNDE terá US$ 100 milhões
do BID para investir no Sul
Da Assessoria

vistorias veiculares.

lão do governo brasileiro. Nesta
quinta-feira (17), é a vez de
Paulo Guedes’.
Também por whatsapp, Aline
disse e o Página Um reproduz
parte agora, de que "o tal sistema
de câmeras de identificação, o
qual se refere a imprensa marrom, é apenas uma das muitas
apresentações sobre as inovações
tecnológicas. Isso não significa
que estamos comprando a ideia
ou assumindo qualquer compromisso com a China! É lamentável a situação da imprensa e de
alguns epeculadores que sobrevivem de boatos criando fake news
e distorcendo fatos com o intuito
de manchar a imagem de pessoas de bem (...)".

RECURSOS SERÃO INVESTIDOS EM PROJETOS

SERVIÇOS DO DETRAN PARANÁ

Da Assessoria

tema de informação chinês, vocês
são idiotas meu Deus do céu (...).
Vocês não estudaram nada disso e
não quiseram estudar. Vocês estão
achando lindo que foram convidados para ir à China. Esse é um
bando de caipira (...). Aqueles
que tem um pouco de consciência
e estão metido nisso, vê se acordam. Agora, também pergunto
onde está o Executivo. O executivo deixar esse pessoal entregar
o país para o poder chinês dessa
maneira. Porque vocês não estudamo porque do agente dessa
firma ter sido preso no Canadá,
na Polônia e na China? Não vão
nem investigar (...) vocês são uns
palhaços, mesmos (...)”.

tratos de Financiamento de
Veículos.
O credenciamento teve sua
instrução e finalização sem
observância do que estabelece
a Lei Estadual 15.608/2007
e foi questionado pela 2ª Inspetoria de Controle Externo
do Tribunal de Contas do
Estado do Paraná (TCE-PR)
nos seguintes pontos:
a) Razoabilidade, legalidade e modicidade do valor
do preço público estabelecido
no Edital de Credenciamento
no valor de R$ 350, sem
apresentação de quaisquer
planilhas de custos que fundamentassem a composição
do preço público;
b) Razoabilidade do tempo
gasto pelo Detran para analisar
as documentações apresentadas pelas empresas interessadas no credenciamento;
c)
Determinação
ao
Detran para análise da documentação de todas as empresas interessadas, no prazo de
30 dias, obedecendo à ordem
cronológica de protocolo.
Diante desse quadro, o
governador determinou ao
Detran a realização de um
novo processo de credenciamento para respaldar os
encaminhamentos da 2ª Inspetoria do Controle Externo
do TCE, com estudos de custos adequados, observando
os princípios de razoabilidade
e economicidade, cuja finalidade principal é prestar serviços de qualidade e que não
onerem a população paranaense.

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul
(BRDE) terá US$ 100 milhões
(mais de R$ 370 milhões) do
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para aplicação
em projetos nas áreas de saúde,
turismo e mercado de trabalho
nos municípios dos três estados
do Sul.
Os recursos serão investidos
em projetos dos municípios e os
elaborados em parceria entre os
setores público e privado.
A carta-consulta elaborada pelo BRDE para captação
de recursos foi aprovada pelo
governo federal em setembro de
2018. Nesta semana, tiveram
início as reuniões entre os técnicos das duas instituições para
formatação da proposta de investimento nos três Estados.
Gestores dos governos estaduais também participam das
reuniões, para que a proposta
leve em conta programas e diretrizes dos novos governantes.
Nas reuniões, são discutidos critérios de elegibilidade
dos financiamentos e formas de
identificação das demandas dos
municípios. A previsão é que a
autorização para contratação dos
recursos seja anunciada antes do
final de 2019. “O BRDE fez um
bom trabalho para ter a captação
de recursos aprovada”, disse a
especialista em Saúde do BID,
Márcia Rocha, em reunião em
Curitiba, nesta quarta-feira (16).
A reunião na Agência Paraná
do BRDE nesta quinta-feira (17)
contou com a presença do secretário estadual do Planejamento
e Coordenação Geral, Valdemar
Bernardo Jorge, e do diretorgeral Mauricio Scandelari.
O secretário explicou aos
especialistas do BID como será
feito o levantamento das demandas e potencialidades dos municípios paranaenses, a partir da
divisão do Estado em 24 regiões.
O presidente do BRDE,
Orlando Pessuti, destacou a
robustez do banco, que passou de
um capital social de R$ 85 milhões
para R$ 1,2 bilhão em oito anos
e os resultados de 2018, que

alcançaram R$ 23,6 bilhões em
investimentos no Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul,
mesmo com a lenta recuperação
da economia. “Parte desses bons
resultados atribuímos à busca por
novas fontes de recursos”, disse.
“Precisamos seguir um
modelo de composição de investimentos, usando os recursos da
maneira mais estratégica possível”, afirmou a especialista do
BID Márcia Rocha, lembrando
a importância de oferecer também aos municípios assistência
técnica e ações de capacitação.
“Devemos seguir a lógica do
desenvolvimento integrado e
regional, adicionando recursos
aos planejamentos que já existem”, acrescentou.
Também integram a equipe
técnica do BID a especialista em
Turismo Juliana Bettini, o especialista em Mercado de Trabalho
e Previdência Túlio Cravo, e o
consultor de Mercado de Trabalho e Previdência Rodrigo Quintana.
Os recursos contratados no
BID serão aplicados por meio
do Programa de Promoção
do Desenvolvimento Local da
Região Sul do BRDE, o Desenvolve Sul.
Parcerias
A captação de recursos no
BID representa a terceira parceira internacional da história
do BRDE, que já contratou 50
milhões de euros na Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD)
e outros 80 milhões de euros no
Banco Europeu de Investimentos
(BEI). Os recursos contratados
na AFD são destinados ao financiamento de projetos relacionados
à produção e consumo sustentáveis na Região Sul.
Os recursos captados no BEI
serão investidos em projetos voltados a energias renováveis, eficiência energética e mobilidade.
As parcerias internacionais foram
possíveis devido ao compromisso
do BRDE com o desenvolvimento
sustentável. Hoje, o banco tem
83% de suas operações alinhadas com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
estabelecidos pela ONU.
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Divulgação

'TALENTOS AMADORES' QUE SE DESTACAM

Na São Silvestre

Divulgação

De três
cidades, pelo
menos onze
atletas foram
para a prova

Luana Dias
Especial para Página Um
Na reportagem de estreia
do 'Talentos Amadores', o
Página Um traz neste mês
de janeiro a experiência de
treze atletas, de três cidades
da região, que participaram da
tradicional Corrida Internacional de São Silvestre, realizada
em São Paulo, no dia 31 de
dezembro. Só castrenses foram 11, mas também correram
na prova atletas de Carambeí,
de Tibagi e de outras cidades
vizinhas.
Já com histórico de pódios,
Nilton Ribeiro, de Carambeí,
levou para São Silvestre a experiência da participação em 20
corridas, só no ano de 2018.
Em 19 delas o atleta conseguiu ficar entre os primeiros
colocados, sendo 19 primeiros
lugares, e uma vez segundo
lugar. Além disso, na primeira
participação em uma prova de
trilha, em Tibagi, também foi
campeão geral, primeiro lugar
em uma meia maratona de 21
quilômetros, e tem participações e conquista de primeiros
lugares, na sua categoria, nas
cinco etapas do Circuito de
Corrida ‘Katiba Fadel’, realizado em Castro. Para o atleta,
porém, a mais emocionante de
todas as provas foi a de São
Silvestre. “Jamais conseguiria explicar tamanha emoção.
Participar de uma São Silvestre
para mim foi uma experiência
simplesmente fantástica, um
momento mágico em minha vida
de corredor, nunca imaginava
que com 43 anos iria viver uma
emoção tão boa nas corridas de
rua. Ali eu vi que valeu a pena
cada gota de suor que derramei
com treinos, que valeu a pena
muitas e muitas vezes levantar
cedo para treinar, ter disciplina,
força de vontade, determinação
e perseverança. Correr uma
prova com mais de 31 mil
participantes realmente é uma
coisa contagiante, fui para São
Paulo com um objetivo, treinei
para fechar os 15 quilômetros
com tempo de uma hora e cinco
minutos, e ficar entre os mil
primeiros colocados no geral,
mais com a graça de Deus
consegui, mesmo com um calor
insuportável, fechar a prova
com uma hora, três minutos e
trinta segundos, ficando entre
os 330 na classificação geral”,
destaca.
Já entre os atletas que representaram Castro na maratona,
há diferentes perfis. Tiago
Marcondes, por exemplo, foi
pela primeira vez para a tradicional prova, mas, já trouxe
para casa a experiência de
ter ficado entre os primeiros
mil colocados na classificação
geral, que inclui até mesmo os
atletas de elite, com a posição
número 566. Já na classificação
por idade (de 30 a 34 anos),
o castrense ficou em 83º lugar.
A reportagem não teve acesso
ao número de inscritos nesta
categoria, mas de acordo com
o próprio Tiago, cerca de duas
mil pessoas costumam se ins-

Divulgação

Nilton Ribeiro já é
veterano nas provas
crever, e, são considerados com
a melhor classificação, apenas
os primeiros mil. Seu tempo
de prova foi uma hora, seis
minutos e 47 segundos.
O fato é que Tiago começou
a treinar e se preparar para a
Corrida de São Silvestre há
pouco mais de um ano, e a intenção inicial era apenas perder
peso e condicionamento físico.
“No ano passado eu comecei a
fazer academia, e como sempre
fazia bastante aeróbio, tinha
vontade participar de corridas,
mas no início tinha medo, em
março finalmente participei
do primeiro circuito ‘Katiba
Fadel’, e acabei pegando gosto
pela atividade, depois disso
participei de mais 14 provas,
das quais consegui pódio em
sete, dois em terceiro lugar,
e os demais em primeiro. Eu
nem imaginava chegar onde
cheguei, foi maravilhoso, a meta
inicial era apenas perder peso,
mas estou muito feliz com os
resultados, é como se fosse
um prêmio por todo esforço
feito ao longo do ano inteiro”,
ressalta o atleta.
Entre 2017 e 2018 Tiago
perdeu cerca de 20 quilos, sendo os oito primeiros nos exercícios realizados na academia
e os demais 12 já participando
das corridas. Segundo ele, a
ideia é dar continuidade à rotina
de provas anuais, e também ir
para São Silvestre novamente,
ao final de 2019. A primeira
corrida do ano inclusive, já
está marcada, será neste mês
de janeiro, na cidade de Ponta
Grossa, no circuito Quatro
Estações.
Outro castrense que participou da São Silvestre pela
primeira vez foi Jhonatan Lobo.
Com apenas um ano de treinos
e corridas, ele ficou com a 13 ª
posição na sua categoria (16 a

19 anos), completando a prova
com uma hora e 18 minutos.
Jhonatan conta que começou
a participar de corridas no
final de 2017, de lá para cá, já
conquistou 11 vezes o pódio,
entre os quais, cinco vezes em
primeiro lugar. “Foi maravilhosa essa experiência, ver todas
aquelas pessoas participando,
cada uma com seu próprio objetivo, além disso, me surpreendi,
não esperava um bom resultado
já na primeira participação.
Faz só um ano que eu corro,
e quando comecei tinha mais
como objetivo cuidar da saúde,
estava ganhando peso, e depois
que eu comecei a correr perdi
11 quilos, agora meus objetivos são diminuir os tempos
de prova e conquistar mais
pódios”, ressalta. O atleta também contou à reportagem que
recentemente começou a fazer
natação e a andar de bicicleta.
A intenção é fechar o triathlon
para começar a competir na
nova modalidade, e, ao longo
do ano se preparar tanto para a
São Silvestre, como para a meia
maratona de 42 quilômetros,
que será realizada este ano em
Curitiba.
Também foi para a São
Silvestre em 2018 o castrense Adão Alves Oliveira. Sua
experiência na prova de nível
internacional foi inédita, porém,
ele já corre há 10 anos e também já levou para casa diversas
medalhas e troféus, alguns
inclusive, de primeiro lugar.
“Nesses 10 anos conquistei 11
troféus, competindo em Castro
e em cidades da região. Três
deles é de primeiro lugar, dois
de segundo, e quatro de terceiro
lugar, além de várias medalhas,
mas para mim, a prova mais
importante até agora foi a São
Silvestre, até por ser uma maratona de nível internacional e

Castro marcou presença
com 11 atletas amigos

onde disputam tantas pessoas.
Considerando o número e nível
dos competidores, posso dizer
que fui bem, terminei a prova
com uma hora e 22 minutos”,
conta o atleta.
O diferencial de Adão em
relação aos demais corredores
castrenses que disputaram a São
Silvestre é que ele tem 58 anos,
é o mais maduro da equipe, mas
assim como a maioria, seu início
na atividade se deu por questões
de saúde. “Na verdade, eu comecei a correr porque sentia muita
cãibra nas pernas, na época eu
trabalhava com massa asfáltica,
era um trabalho muito pesado.
Mas, foram surgindo oportunidades para participar de provas,
eu fui ganhando experiência, até
que participar da Corrida de São
Silvestre se tornou um sonho,
agora realizado, e, eu pretendo
continuar, ao longo desse ano
quero ver se participo de umas
10 provas, para ir me preparando para a corrida de dezembro”,
explica.
Também participaram da
Maratona pela primeira vez os
castrenses Herisson Velasque,
que completou a prova com uma
hora, 16 minutos e 35 segundos
e Jefferson Roque Marcondes,
que é considerado no grupo,
grande exemplo pela sua história
de superação. Antes de ir para
São Silvestre, Roque superou
diversos problemas de saúde, e
perdeu mais de 80 quilos através
das corridas.
Conforme o atleta relatou
à reportagem, há alguns anos
vinha enfrentando muitos problemas graves de saúde. Entre
eles, trombose venosa, diabetes,
hipertensão, e sérios problemas
cardíacos, além de graves problemas renais. E, mais tarde
o aparecimento de um tumor
maligno, no canal da bexiga.
Além disso, era obeso e chegou
a pesar 157 quilos. “Foi quando
decidi correr. Correr da morte.
No desespero marquei cirurgia
bariátrica, mas na consulta com
a psicóloga achamos a solução, e
passamos a trabalhar o cérebro,
com o propósito de o cérebro
inteligente ser o receptor de
alimentos e não o estômago”,
descreveu o atleta.
Segundo ele, suas primeiras
caminhadas eram feitas pela
madrugada, porque sentia vergonha dos demais corredores.
Hoje, porém, Roque pesa 80
quilos a menos do que quando
começou a correr, além disso,
não tem mais tumor, nem diabetes e nem hipertensão. “Estou
inteiro e restaurado. A São Silvestre 2018 foi um presente”,
finaliza ele.
Mas, não foram só iniciantes
os integrantes da equipe de
atletas do município. O grupo

também contou com a experiência de Maurício Garcez da Luz,
que, além de ser o principal
organizador da caravana que foi
do município até São Paulo para
a prova, ainda em 2018 participou da São Silvestre pela sexta
vez. Nesse ano ele completou
sua prova em uma hora, cinco
minutos e 53 segundos. Além
dele, o atleta Carlos Augusto de
Souza também já participou da
corrida em outras três edições,
e tem na bagagem a experiência
de cerca de 10 anos como corredor, diversos troféus, medalhas
e muitos pódios. Em 2018 seu
tempo de prova foi uma hora, 12
minutos e 28 segundos.
Adriano Pinheiro também já é
atleta experiente no que diz respeito à São Silvestre. Em 2018
representou Castro na prova pela
quarta vez. Seu tempo de prova
foi uma hora quatro minutos e
seis segundos. E, o atleta tem
uma particularidade. Há cerca
de dois anos teve um problema
de saúde e precisou fazer cirurgia
no joelho. Segundo seus colegas,
depois da cirurgia tornou-se
ainda melhor nas provas, sendo
destaque nesta edição da São
Silvestre.
Também representou o município na tradicional corrida, em
2018 pela terceira vez, o atleta
Helcio Alps. Outro destaque,
conforme o organizador do grupo. “No ano passado ele ganhou
várias provas, e nessa corrida
ele ultrapassou inclusive atletas
da elite”, destacou Maurício.
Com 57 minutos e 40 segundos,
Helcio foi quem concluiu a prova
em menor tempo, ficando com
a primeira colocação na equipe
castrense, e com a 126ª posição
na classificação geral da prova.
Outro castrense que correu na
prova internacional ano passado
foi André Henrique, de apenas
20 anos. Esta foi a sua segunda
participação, e ele ficou em segundo lugar entre os castrenses,
concluindo a prova em uma hora
e dois minutos.
Com a sexta posição na
equipe da caravana de Castro,
Alisson Alves também foi para
São Silvestre pela segunda vez.
Ano passado ele completou a
prova com uma hora, dez minutos e 26 segundos. Ele, assim
como a maioria dos integrantes
da equipe chegam a participar
de cerca de 30 provas ao longo
do ano, o que ajuda também,
na preparação para a Corrida
Internacional. “Durante o ano
nós viajamos bastante, participamos de diversas provas, tanto
em Castro, como em cidades
da região e inclusive, em outros
estados. Nossa rotina de treinos
é bem pesada e focada, temos
uma disciplina que só deixa de
lado os sábados, em todos os
outros dias da semana nós corremos”, destaca Maurício, que
enalteceu ainda as classificações
do grupo, “desse pessoal que foi
em 2018, todos eles ficaram na
classificação entre os 8% melhores gerais da prova, além disso,
todos já têm pódios de outras

corridas, mas o que move a gente
é a amizade, afinal, não temos
nenhum tipo de remuneração ou
outro tipo de ganho, a não ser a
saúde”, finaliza.

SUPERLIGA DE VÔLEI

Caramuru pega
Sesc RJ neste
sábado, em casa

O Caramuru Vôlei recebe
neste sábado (19), na Arena
Multiuso, o Sesc RJ em partida
válida pela Superliga Cimed. O
confronto acontece às 20 horas.
Quem for ao jogo poderá não
só torcer pelo Caramuru, como
ver de perto craques do voleibol
mundial como Wallace, Mauricio
Souza e Tiago Brendle, além do
treinador Giovane Gávio. Os ingressos já estão à venda e podem
ser adquiridos na Johnn Barber
(Palladium), Odontoponta e
Conceito Imóveis. A bilheteria da
Arena estará disponível apenas no
dia do jogo. Os valores praticados
são R$20 a inteira e R$10 a meia
entrada.

PARANÁ X OPERÁRIO

Ingressos já
estão à venda
para o primeiro
jogo do
Paranaense
Da Redação

Os ingressos para a partida
entre Paraná Clube e OperárioPR estão à venda desde quartafeira (16). Será a primeira partida
das equipes no Campeonato
Paranaense 2019, em jogo previsto para as 17 horas (horário
de Brasília) de domingo, na Vila
Capanema.
Os torcedores podem comprar
as entradas na Sede da Kennedy
e pelo site. Os valores vão de R$
35 a R$ 90. Os visitantes pagam
R$40 (R$ 20 meia). Na Vila
Capanema, os ingressos estarão
disponíveis a partir dessa sextafeira (18), das 9 às 18 horas,
com vendas também no sábado,
das 9 às 16 horas. No domingo,
dia da partida, os torcedores
podem comprar as entradas até
o intervalo.
Surpreender
Mesmo sabendo que a partida
não vai ser fácil, uma vez que o
Paraná jogou a Série A do Brasileirão em 2018, o Operário de
Ponta Grossa preparou-se bem
para esse confronto e pode surpreender já na sua estreia.
Divulgação

Operário está confiante
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CÂMARA MUNICIPAL É OFICIADA

Decreto terá que ser suspenso até dia 24
Divulgação

Câmara
permanece em
silêncio quanto
a recorrer
de decisão
Sandro A.Carrilho
sandrocarrilho@paginaum.com
Carambeí - Mesmo com o
legislativo em recesso, o presidente da Câmara de Carambeí,
vereador Diego Silva, foi intimado nessa segunda-feira (14)
e tem até o dia 24 para suspender o decreto de cassação dos
vereadores Jeverson Gomes da
Silva, Paulo Valenga e Emerson
Sheik. A determinação segue
decisão do juiz da Vara Cível e
da Fazenda Pública da Comarca
de Castro, Rodrigo Yabagata
Endo, que entendeu que o
vereador Elio Ratinho, denunciante, “mesmo não integrando
a CEI, praticou a conduta de
votação quando da aprovação
do Relatório Final da Comissão Especial de Investigação,
conforme se verifica no documento anexado ao mov. 1.16,
onde consta a sua assinatura
ao final do documento. Desta
forma, o artigo mencionado,
corroborando pelo artigo 5º,
do Decreto-Lei 201/1997, foi
violado em razão do ato prati-

Diego Silva é intimado da decisão do juiz Rodrigo Yabagata Endo

cado pelo vereador denunciante
Elio Alves Cardoso, ofendendo
o Princípio do Devido Processo
Legal previsto na Constituição
Federal de 1998”, descreve
parte do despacho.
Essa decisão de Yabagata

não faz referência aos vereadores Paulo Valenga e Emerson Sheik, e determina que no
prazo de dez dias – encerra
dia 24 -, a partir da intimação
do presidente da Casa Leis ,
que apenas restabeleça Jever-

son Gomes da Silva ao cargo
de vereador. Por outro lado,
o legislativo tem quinze dias
para recorrer da decisão e igual
prazo para Jeverson contestar,
caso desejem.
Em entrevista ao Página
Um na tarde dessa quarta-feira
(16), Diego Silva não quis
comentar se vai recorrer da
decisão em primeira instância, e
também não soube responder se
com a suspensão do decreto os
outros dois vereadores cassados
estariam automaticamente reintegrados aos seus cargos. Limitou-se a afirmar que foi intimado
no dia 14 e que fará o que for
melhor para a Câmara Municipal, e dentro da lei.
Cassação
Os três vereadores tiveram
seus mandatos cassados em
dezembro após enfrentarem uma
Comissão Especial de Investigação (CEI) e uma Comissão Parlamentar Processante (CPP),
por quebra de decoro parlamentar, no caso da falsificação de
assinaturas em documento da
Câmara. Nas oitivas, o próprio
vereador Valenga, que chegou
a confessar ter sido ele o autor
das assinaturas dos vereadores
Esmael Penteado e Joel Cosa,
também revelou em depoimento
a conivência dos vereadores
Jeverson e Sheik, que acabaram
perdendo os seus mandatos.

CARAMBEÍ

Técnicos iniciam trabalhos
de instalação de câmeras
Divulgação

Essa semana o trabalho foi de vistoria
Da Assessoria
Carambeí - O Departamento
Municipal de Informática e técnicos da empresa que instalarão as
câmeras de monitoramento em
Carambeí estão, nesta semana,
concentrados no trabalho de vistoria nos locais que receberão
os equipamentos. Ao todo serão
11 pontos distribuídos em ruas,
praça, rotatórias e na entrada
e saída do município. O investimentos de aproximadamente R$
158 mil são oriundos do Governo
do Estado, intermediados pelo
deputado estadual Plauto Miró
Guimarães ( DEM) com contrapartida da Prefeitura Municipal.
O diretor do departamento

UEPG FOI A SEGUNDA MELHOR CLASSIFICADA

Universidades são destaques em ranking
As universidades estaduais do
Paraná ganharam destaque internacional no ranking Emerging Economies University, da revista inglesa
Times Higher Education, divulgado na última terça-feira (15).
O ranking, que avaliou 442 universidades de 43 nações, engloba
instituições em países classificados
como emergentes avançados, emergentes secundários e de fronteira.
A classificação utiliza os mesmos 13 indicadores de desempenho
do The World University Rankings.
São avaliados critérios de ensino,
pesquisa, transferência de conhecimento, perspectivas internacionais.
O Brasil é o país latino-americano

Divulgação

Boas avaliações colocaram as insitutições em destaque
que mais possui universidades avaliadas e o terceiro mais representado na tabela.

Classificação
A Universidade Estadual de
Londrina (UEL) foi a mais bem

classificada do Estado. Ficou entre
as 50 melhores universidades da
América Latina e alcançou a 250ª
posição no ranking. A instituição
também se destacou nos critérios
de ensino e pesquisa. Em seguida,
aparece a Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), na posição
número 301. A instituição recebeu
boas avaliações nos critérios de
citações, ensino e relação com a
indústria. Já a Universidade Estadual de Maringá (UEM) e do Oeste
do Paraná (Unioeste) estão classificadas na posição 351ª. A UEM
aparece entre as 70 melhores da
América Latina enquanto a Unioeste ficou classificada em 100ª.

Municipal de Informática, Edison
Rodrigo de Moura, explica que
os técnicos também realizarão
o levantamento dos materias a
serem utilizados para então iniciarem a instalação. Ele detalha
que todas as câmeras estarão
ligadas a uma central de gravação e vigilância, localizada na
sede do Detransede, que estará
integrado com os sistemas da
Polícia Militar e na Central em
Curitiba.
"O Detransede fará o monitoramento durante 24 horas e
as ocorrências captadas pelas
11 câmeras serão repassadas
em tempo real ao Destacamento
da Polícia Militar de Carambeí",
acrescenta Rodrigo de Moura.

EJA 2019

Matrículas abertas em mais
de 300 escolas estaduais
Da Assessoria
Estão abertas até sexta-feira
(18) as matrículas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA)
da Secretaria da Educação e do
Esporte do Paraná. Os interessados devem procurar uma escola
estadual que oferta a modalidade
ou um dos Centros Estaduais de
Educação Básica para Jovens e
Adultos (Ceebja). As aulas começam a partir de 14 de fevereiro.
São 309 estabelecimentos de
ensino com EJA em todo o Estado.
A lista completa está disponível
neste link ou neste mapa.
A EJA é ofertada na rede estadual a toda pessoa que deseja
voltar à sala de aula para obter
sua certificação do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio, com
metodologia e materiais didáticos
específicos para melhor atender
esse público. “Concluir a educação básica aumenta as oportunidades no mercado de trabalho,
as possibilidades de continuar
os estudos e, inclusive, melhora
a qualidade de vida da pessoa”,
comenta a coordenadora da Educação de Jovens e Adultos da
Secretaria da Educação, Marcia
Dudeque.
Para fazer a matrícula é necessário apenas original e fotocópia
de documento de identificação e
ter, no mínimo,15 anos completos
para ingressar no Ensino Fundamental e 18 anos completos para
o Ensino Médio. O aluno constrói
sua grade curricular da maneira
que for mais adequada, podendo
se matricular em até quatro disciplinas de cada vez.
No Ensino Fundamental as
disciplinas são: Arte, Educação
Física, Ciências Naturais, Geografia, História, Língua Estrangeira Moderna – Inglês, Língua
Portuguesa e Matemática. No
Ensino Médio: Arte, Biologia,
Educação Física, Física, Filosofia, Geografia, História, Língua
Estrangeira Moderna – Inglês,
Língua Portuguesa, Matemática,
Química e Sociologia.
O Ensino Fundamental pode

ser concluído em, no mínimo,
dois anos e o Ensino Médio em,
pelo menos, um ano e meio. A
matrícula e as aulas são gratuitas
e o estudante também tem direito
à alimentação escolar fornecida
pelo Governo do Estado.
Aproveitamento
Para concluir os estudos na
Educação Básica, o estudante da
EJA pode aproveitar os resultados do ensino regular que tenha
cursado previamente, mediante
apresentação de histórico escolar.
Ele também pode utilizar resultados dos Exames da EJA Online
da Secretaria da Educação do
Paraná, do Exame Nacional de
Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (Encceja) ou do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) anteriores a 2017.
Estudantes
“A faixa etária dos nossos
estudantes vai dos 15 anos aos
70 anos. A maioria deles são
trabalhadores em busca de uma
melhor qualificação, mas também
temos mães de família retomando
seus estudos, pessoas que estão
sem emprego e desejam aumentar
suas possibilidades no mercado de
trabalho”, explica a diretora auxiliar do Ceebja Campo Comprido,
Wivian Klotz Batista.
Este Centro Estadual de Educação Básica para Jovens e Adultos está mudando de endereço. A
partir deste ano funcionará na Alameda Princesa Izabel 3191, em
Curitiba. O telefone para contato
é (41) 3339-1109. São 15 salas
dedicadas à Educação de Jovens e
Adultos, disponíveis nos três turnos – manhã, tarde e noite.
“Temos estudantes que procuram por apenas uma disciplina
para concluir seus estudos, e muitos outros que cursam a grade
completa. Fazemos sugestões de
quais disciplinas eles devem começar, dependendo do seu perfil,
verificando em quais áreas ele tem
dificuldades ou facilidade”, disse a
diretora auxiliar do Ceebja Paulo
Freire, Edicleia Regina Martins.
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PREFEITO RILDO FEZ QUESTÃO DE PARTICIPAR

Comissão de Carnaval ouve empresários
Divulgação

Reunião
apresentou
ótimas
sugestões
Da Assessoria
A Comissão de Carnaval
da Prefeitura realizou, nesta
segunda-feira (14), reunião
com empresários e pessoas
da comunidade para discutir e conhecer opiniões desse
público sobre a realização do
evento. O prefeito Rildo Leonardi, a vice-prefeita, Helynez
Santos Ribas, o presidente da
Câmara Municipal, Ênio Antunes e a vereadora Cila Pavesi
também participaram da reunião e expuseram suas opiniões
acerca da festa.
De acordo com o prefeito,
a reunião foi importante para
ouvir os empresários. “Saímos dessa reunião com ótimas
sugestões e um ótimo aproveitamento. Pudemos mostrar todos os pontos positivos
do carnaval para o município,
a geração de empregos e o
grande número de turistas que
vêm conhecer a nossa cidade.
Também apresentamos nossas
estratégias para diminuírmos
os gastos do executivo através
de patrocínios que conseguimos em 2018. Sem dúvidas,
é muito bom poder fortalecer
o diálogo com a comunidade”,
ressaltou Leonardi.
O presidente da Associação
Comercial, Empresarial e Turística de Tibagi (ACETTI), Paolo

Para Rildo, a reunião serviu para mostrar todos os pontos positivos do Carnaval

Pavesi, afirma que a instituição
apoiará e buscará formas de
auxiliar a Prefeitura na realização do Carnaval. “Parabenizo
o prefeito e toda a prefeitura
pela iniciativa em discutir com
a população o que querem para
o carnaval. Minha opinião é que
o carnaval mais traz benefícios
para o município, do que prejuízos. Viajo bastante e vejo
muito que Tibagi é mostrado
para fora por suas belezas naturais e o carnaval. Nós temos o
ano inteiro turistas que voltam
para cá, porque vieram no carnaval, conheceram a cidade e
ficaram com um gostinho de
quero mais. No que depender
de nós vamos incentivar e ver
o que pode melhorar pra custar
menos para Prefeitura”, disse.
O empresário do ramo de
turismo, Danilo Barreto, conta

que durante os dias de folia
a empresa tem um aumento
de 100% em atendimento,
gerando empregos diretos e
indiretos. “É uma forma da
gente se antenar, pegar novos
conceitos do pessoal. Pena que
o pessoal que é contra o carnaval não veio, eu sou a favor
porque muitas famílias têm uma
renda extra. A gente trabalha
com lotação máxima, tanto na
parte de esportes de aventura,
quanto na parte de hospedagem e restaurante. São mais de
cem anos de história e é muito
importante manter nossa história viva”, argumentou.
Cassiane Bueno aprovou
a reunião e o espaço para os
empresários apresentarem suas
opiniões. “A reunião foi bem
produtiva, faltaram comerciantes que deveriam estar aqui para

gente poder dar mais propostas
e ver a colocação deles. Mas no
que a gente viu aqui, todos são
a favor do carnaval, porque ele
não gera emprego pra uma pessoa, lucro para um mercado ou
uma lanchonete, ele gera lucro
para cidade inteira. Se todos
os comerciantes se unissem
e participassem da reunião a
gente poderia ter uma situação
bem melhor. A reunião de hoje
foi muito bem, e fazendo reuniões sempre antes de acontecer
alguma coisa, a gente consegue
resolver o que tem proposto de
cada um”, frisou a empresária.
O proprietário de uma
panificadora, Nivan Freitas
Machado, destaca que o carnaval é a época mais produtiva e
lucrativa do ano. “A gente veio
aqui e aprendeu muita coisa
que não sabia. O carnaval para

mim é produtivo, é a melhor
época do ano, melhor que o
natal e ano novo. Gero seis a
oito empregos temporários e
temos uma renda maior, apesar
de todas as despesas que dão.
Nós comerciantes temos que
servir muito bem os turistas,
se eles forem bem atendidos na
panificadora, eles vão falar bem
da cidade”, afirmou.
Além dos empresários,
foram convidados para a reunião pessoas da comunidade
para prestigiar e também mostrar sua opinião através de críticas e sugestões.
TibaYork
Este ano o Carnaval em
Tibagi acontecerá de 01 a 05
de março e terá como tema
“TibaYork, a Broadway é
aqui”, que pretende mostrar
um pouco dos belíssimos musicais da Broadway, em Nova
York, como os clássicos O
Fantásma da Ópera, Chicago
e Wicked, e ainda os musicais
da Disney como Alladin e Rei
Leão. O enredo será baseado
nos musicais mais conhecidos,
com fantasias fiéis aos figurinos
originais.
Os cenários mais incríveis
serão transportados para a
Avenida com a magia do teatro,
transformando Tibagi na verdadeira Broadway com todo glamour e encanto. Antes dos dias
de folia acontecem as escolhas
da Rainha e Princesas da festa
e das Marchinhas Carnavalescas criadas por músicos locais.
Tudo está sendo preparado
por uma comissão organizadora e algumas novidades pro-

ÔNIBUS ADAPTADO

EcoExpresso da Sanepar
fica em Tibagi até dia 18
Divulgação

metem agradar ao público em
geral. As primeiras atrações já
confirmadas serão os concursos de Rainha do Carnaval e de
Marchinhas, que acontecerão
no mesmo dia, 16 de fevereiro,
na Praça Edmundo Mercer. As
inscrições para ambos os concursos abriram nesta segunda-feira (14) e vão até 1° de
fevereiro.

CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Tibagi faz
chamamento
público
Da Assessoria

A Prefeitura de Tibagi
publicou novamente, em Diário Oficial, o Chamamento
Público para captação de
recursos para realização do
Carnaval 2019. O modelo foi
utilizado pela administração
em 2018 e o resultado foi uma
arrecadação de cerca de R$
200 mil oriundos de patrocínios, o que representou uma
economia de 27,6% para os
cofres públicos em relação ao
custo total do carnaval, que foi
de R$ 724.520,00
O documento já foi publicado em 08 de outubro de 2018
para atrair empresas públicas,
mistas e privadas, interessadas
em investir na festa. O patrocínio ou apoio assegurará a exposição publicitária da logomarca
do patrocinador e também os
direitos do mesmo em conformidade com os itens previstos
no edital.
Outra medida, que será
tomada para diminuir os gastos
públicos com a realização da
festa será a venda da praça de
alimentação, que em breve será
licitada. A iniciativa também já
foi utilizada no Carnaval 2018, e
diferentemente de anos anteriores, em que a Prefeitura pagava
pelo serviço, neste modelo, o
executivo passou a vender o
direito do empresário, vencedor
do processo licitatório, explorar
a praça de alimentação.
Confira o edital do Chamamento Público do Carnaval 2019: https://www.tibagi.
pr.gov.br/site/diario/0973.pdf
Este ano o Carnaval de
Tibagi traz como tema os espetáculos musicais da Broadway:
TybaYork! A Broadway é aqui.

DIA 24

Comunidade conhece serviços oferecidos
Da Assessoria
Tibagi recebeu na quarta-feira (16), a visita do
EcoExpresso, da Sanepar,
um ônibus todo adaptado
para ensinar um pouco
mais sobre o tratamento
de água e esgoto, que
promete ser uma atração
nesse período de férias.
Essa será a quarta visita
ao município. No veículo
a equipe formada por um
biólogo e dois técnicos de
meio ambiente explicam
sobre o Ciclo Rio ao Rio,
desde a captação de água,
o tratamento, a distribuição, tratamento de esgoto
e dicas de economia, tudo
isso através de maquetes e

interação com os profissionais.
De acordo com a gestora de educação socioambiental da Sanepar,
Crislaine Mendes, visitar o
EcoExpresso é uma ótima
oportunidade para a comunidade conhecer melhor
os serviços desenvolvidos
pela empresa. “O objetivo
é a população poder tirar
dúvidas e conhecer melhor
o tratamento de água e
esgoto. Vale a pena visitar,
quem visita sempre gosta”,
salienta.
A carreta fica no município até sexta-feira (18) e
ficará aberta para visitação
das 9 às 18h30, na Praça
Edmundo Mercer.

Prefeitura abre
licitação para
concessão no
Parque Linear
Da Assessoria
No próximo dia 24, às
9 horas, acontece a licitação para concessão de uso
do espaço público do Parque
Linear Reinhard Maack. São
quatro salas, construídas junto
o Centro de Atenção ao Turista
(CAT), que está em fase de
conclusão. O projeto ainda vai
receber a nova sede da Secretaria Municipal de Turismo.
Os espaço são exclusivos para
empresários do ramo de alimentação e artesanato. Maiores informações com o setor
de licitação, através do telefone (42) 3916-2129.

SEXTA-FEIRA, 18 A 21 DE JANEIRO DE 2019

EM CASTRO
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Dois casos de
dengue em análise
Ponta Grossa
é o primeiro
caso autóctone
da região
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Os casos de suspeita de
dengue em investigação, alguns
inclusive já confirmados nas
cidades da Terceira Regional
de Saúde (Arapoti, Carambeí,
Castro, Ipiranga, Ivaí, Jaguariaíva, Palmeira, Piraí do Sul,
Ponta Grossa, Porto Amazonas, São João do Triunfo
e Sengés), e o recente caso
autóctone da doença em Ponta
Grossa, reforçam a necessidade de a população fazer a sua
parte, colaborando com a prevenção. Ao todo são cerca de
12 casos em investigação, desses, pelos menos três já foram
confirmados. Entre os casos
em análise, alguns são das
cidades de Palmeira, Carambeí
e Castro, porém, até agora o
único paciente que contraiu a
doença na própria cidade foi o
de Ponta Grossa, nas demais
situações em análise, as pessoas com suspeita de dengue
tinham viajado. Nos casos suspeitos de Castro, por exemplo,

um dos pacientes havia estado
em Minas Gerais e o outro, em
Tocantins.
Entre o mês de agosto do
ano passado e a atual temporada foram registrados 129
casos de dengue no Paraná, a
maioria deles nas regiões Norte,
Noroeste e Oeste do estado. E,
é justamente esta a época do ano
mais propícia para a proliferação do mosquito transmissor da
doença. Os dias extremamente
quentes tornam o ambiente
favorável para a reprodução do
inseto, e a ocorrência de chuvas
quase que diariamente favorece
o acúmulo de água, nos mais
diversos receptores e nas próprias residências.
De acordo com o chefe da
Vigilância Sanitária de Castro, Luiz Claudio dos Santos
Pereira, os profissionais do
setor no município têm uma
programação de atendimento
que se estende ao longo do ano,
e que abrange a toda população
da zona urbana e dos distritos
de Castro, por meio de agentes
lotados nos Postos de Saúde
da Família (PSFs). O protocolo inclui visitas, levantamento
rápido do índice de infestação
(LIRA), educação sanitária, ou
seja, orientação à população,
além de outras ações de prevenção e de combate aos criadouros do mosquito. Mesmo

assim, segundo ele, é importante reforçar o conceito de que
a prevenção, feita por todos
no município, sempre será a
melhor forma de lutar contra
o Aedes aegypti – transmissor
da dengue e de doenças como
chikungunya e zika vírus.
Além de recipientes abandonados, pneus, vasos e pratinhos de plantas, vasilhas
usadas para tratos de animais
domésticos, algumas espécies
de plantas, ocos em troncos
de árvores, caixas d’água mal
vedadas e calhas ou lajes das
casas também são propícios
para armazenar água parada.
“É muito importante que a
população preste atenção em
todos esses itens, além de
manter seus terrenos e piscinas
sempre bem limpos e de cuidar
das lixeiras que ficam do lado
de fora da casa”, destaca Luiz
Claudio.

“

É muito
importante que
a população
preste atenção
em todos
esses itens

Mosquito Aedes aegypti é transmissor da dengue e de outras doenças

MISSA SOLENE ABRE PRAGRAMAÇÃO

Congregação Cavanis celebra 50 anos
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
Neste domingo (20) a
Igreja Matriz de Sant’Ana, em
Castro, irá sediar missa solene
de abertura da programação do
Ano de Ação de Garças, pelo
Cinquentenário da presença da
Congregação das Escolas de
Caridade - Instituto Cavanis,
no Brasil.
A missa especial está marcada para começar às 9 horas e
será celebrada pelo padre Pietro
Fietta, que é superior geral da
Congregação Cavanis. Ele, que
mora em Roma, veio ao Brasil
especialmente para participar
da programação especial. Além
do superior, são esperados,
religiosos e seminaristas de
diferentes regiões do país, de
estados como São Paulo, Minas
Gerais, Mato Grosso e Pará, de
diversas cidades do Paraná e de
países como Filipinas e Bolívia.

Missa na Sant' Ana
será celebrada pelo
padre Pietro Fietta
descerramento de placa. As festividades do dia encerrarão com
um almoço para os convidados,
na Associação Cultural e Esportiva de Castro (Acec).
Padre Edemar de Souza
Está confirmada inclusive a presença do Bispo de Pará, Dom
Vilmar Santin.
Após a missa, a programação segue com a apresentação
da Fanfarra do Colégio Vespasiano, que começará na frente
da igreja e seguirá até a Sede
Provincial da Congregação no
município, que fica ao lado do
antigo Seminário Cavanis. No
local haverá um ato público, com

Programação
segue durante ano
De acordo com o padre Edemar de Souza, superior provincial da Congregação Cavanis no
Brasil, a programação do Ano de
Ação de Graças pelo Cinquentenário segue ao longo do ano. “O
período começou na verdade no
dia 28 de dezembro de 2018,
e vai até o dia 28 de dezembro
deste ano. Durante esses meses
serão realizadas diversas celebrações locais e regionais, cada
cidade irá desenvolver suas próprias ações”, explica o padre.
E, no dia 30 de junho será
realizada a Celebração Nacional de ação de graças. A missa
solene, para representantes de
todo Brasil e dos dez países
onde há membros e obras da
Congregação, será realizada no
Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida, São Paulo.
Na ocasião, haverá ampla programação, com eventos como
lançamento de livros.
Atuação no município
A Congregação das Escolas
de Caridade - Instituto Cavanis,
mais conhecida como ‘Congregação Cavanis’, foi fundada
pelos irmãos venezianos, Marcos e Antônio Cavanis, no início
de 1800.
A primeira viagem de visita
e contatos com dioceses brasileiras feita pela Congregação,
foi entre 26 de março e 31 de
abril de 1968, e Castro foi a
cidade escolhida para o início
da primeira comunidade Cavanis no país. Em novembro de
1968 os primeiros Religiosos
Cavanis: padre Lívio Donati,
padre Mário Merotto e padre
Francisco Giusti chegaram no
município. Desde então, diversas obras sociais e educacionais
foram abraçadas pelas irmãs e
padres, membros da das Escolas de Caridade Cavanis.
Conforme lembra padre
Edemar, os trabalhos da
Congregação são voltados,
sobretudo, para a educação
de crianças e jovens. Só em
Castro, a Congregação atende
diariamente cerca de 1.600
alunos, por meio do Colégio
Estadual Antônio e Marcos
Cavanis, Escola Infantil Ninho
Sorriso, Creche Irmãos Cavanis e Casa da Criança e Adolescente Padre Marcelo Quilci.

Classificados a partir de R$ 2,00
A forma mais barata de fazer negócio!

BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO USADO
Vendo barracão, preço ótimo. Um
galpão de 100 m² por R$ 9.000,00
e um galpão de 120 m² por R$
11.000,00. Em ótimo estado. Telefone: (41) 9 9648-9160.
ALUGO BARRACÃO
300 MT CENTRO
Próximo a ponte do trem, prainha/
prefeitura com pátio de 1000 metros.
Local excelente para churrascaria.
Depósitos para lojas, materiais de
construção, bares ou eventos. Interessados entrar em contato. Telefone.: (42) 9 9951-6950 Whatsapp.

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

VENDO TERRENOS RURAIS
Vendo terrenos rurais a partir de
1.000 metros quadrados, a 5 minutos do centro. Tratar diretamente
com o proprietário, pelo telefone
(42) 9 9852-4227.
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VENDO FOX
ROUTE 2008 FLEX
Vendo Fox Route1.0 flex, ano 2008,
com direção hidráulica, ar-condicionado, rodas de liga leve 14” e
CUIDADORA DE IDOSOS
travas elétricas. Valor: R$17.500,00.
Cuidadora de idosos, entrar em
EM(42)
QUE9se9845-0864/
comeWhats:
(42) 9
contato tel.: (42) 9 9868-0185 falarNO ANO
moram os 200 anos da publica9821-2378.
com Neila.
ção de
Frankenstein, de Mary

MUNDO GLOBALIZADO
O ratinho estava na toca, e do
lado de fora:
-Miau, Miau, Miau...
O tempo passava e o rato continuava a ouvir:
- Miau, Miau , Miau...
Depois de várias horas e já
com muita fome, o ratinho ouve:
- Au! Au! Au!
Então o ratinho deduz " Se tem
cachorro lá fora, o gato sumiu". E,
pensando assim, sai todo serelepe em busca de comida. Nem
bem havia cruzado a porta, o gato
CRAU!...
Inconformado, já dentro da
boca do gato, o ratinho pergunta:
- Pô, gato! Que palhaçada é
essa, você latindo???
E o gato responde:
- Meu amigo, nesse mundo
globalizado quem não falar pelo
menos dois idiomas morre de
fome!

ESPELHO DA VIDA
Sexta-Feira (18/01)
Daniel fica intrigado com

Que anda
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PÃO DE QUIJO
Falaram para o seu Raimundo,
um velhinho de 76 anos, que pão
de queijo é afrodisíaco.
Entaõ ele foi até a padaria e
pediu 50 pães de queijo. A atendente falou:
- Seu Raimundo, vai endurecer
a metade.
Aí ele disse:
- Então me dá 100.

500, em
algarismos
romanos
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VAGA DE EMPREGO
O cara envia um currículo para
uma empresa. Pedia R$ 15 mil
reais de salário, mais um carro, um
apartamento e 10 salários extras
por ano.
Uma semana depois foi chamado pela empresa.
O entrevistador lhe disse:
- Estudamos seu currículo e
vamos lhe dar R$ 20 mil reais de
salário, um apartamento de 4 quartos, um carro 0km e, não 10, mas
18 salários extras durante o ano.
Abismado, o candidato falou:
- Você está brincando..!!!!???
E recebeu a resposta:
- Sim, estou. Mas foi você

quem começou..!!!

são jogados p
para a mesa
de folhas qu
“Os papéis t
e interagem
Muitas vezes
deslizam, de
recem”, reve
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MOÇA EMPREENDEDORA
Uma moça passeava perto de
um lago quando de repente apareceu um sapo dizendo:
- Olhe, eu sou um PhD e fui
transformado em um sapo por uma
bruxa malvada. Se você me beijar,
eu caso com você e seremos felizes
para sempre!!!
A mocinha toda contente,
pegou o sapo e o colocou no bolso
da jaqueta.
Enquanto ela ia a caminho de
casa, o sapo começou a ficar impaciente e perguntou:
- Ei, você não vai me beijar???
Ela respondeu:
- De jeito nenhum!!! Eu faço
mais dinheiro com um sapo falante
do que com um marido PhD.

CEU Paz (Zona Norte, 28/9),
CEU Campo Limpo (Zona Sul,
2/10) e, finalizando, no CEU
Butantã (Zona Oeste, 16/10). Os
atores realizarão ainda bate-papos com o público, em que darão detalhes sobre o processo de
criação do espetáculo.

O Médico e o Monstro, Drácula e
A Guerra dos Mundos, o horror
coloca o ser humano em contato
direto com os maiores mistérios
da existência. “Estas narrativas fantásticas trazem personagens extraordinários em situações-limite, confrontados com o

I

Peixes: Oportunidade de
fazer bons negócios e sua grana
render! Em viagens com familiares,
cuidado com aborrecimentos. Pode
sentir forte atração por alguém que
faz parte das suas amizades.

Alvim.
HISTÓRIAS EXTRAORDINÁRIAS SP fica em cartaz até
8 de outubro, de quinta a segunda-feira, no Teatro do CCBB
(Rua Álvares Penteado, 112
Tel.: 3113-3651, Centro),
sendo que as programações se
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Virgem: No trabalho, poderá
se surpreender com novidades. Terá
coragem para resolver impasses com
a chefia. Aja com jogo de cintura. A
cumplicidade com o par vai fortalecer a paixão.

O TEMPO NÃO PARA
Sexta-Feira (18/01)
Marocas fica abalada
quando Helen conta que o
vírus da varíola foi encontrado
em seu sangue. Vanda comunica a Carmen que a confissão
de Livaldo possibilitou a recuperação da Samvita. Mateus
liberta Marocas. Barão deixa
claro a Florêncio que ele
mudou de vida e agora atende
pelo nome de Adan. Marocas conta a Samuca sobre
o vírus. Marocas anuncia à
família que todos pensam que
eles são portadores de uma
doença contagiosa. Damásia,
Menelau e Cecílio enfrentam
Mateus. Damásia aceita o
convite de Elmo para ser sua
sócia na padaria. Elmo avisa
a Samuca que Rafael acampou
na Samvita. Paulina fica admirada ao ver as gêmeas convencendo as pessoas a entrarem
na loja. Lúcio recebe Herberto. Mateus avisa a Petra
que o Estado detém a tutela
da família Sabino Machado e
seus agregados.

O SÉTIMO GUARDIÃO
Sexta-Feira (18/01)
Gabriel se incomoda com
a presença de Júnior, que
provoca o rapaz. Valentina
chantageia Machado, e Rita
de Cássia devolve as lingeries
da empresária. A juventude
de Marilda é restabelecida,
e Geandro se espanta com
a aparência da mãe. Nicolau
desconfia quando Rivalda
fala sobre Afrodite. Liliane
conclui que Jurandir está
atormentado por seus sentimentos por Milu. Marilda
provoca Mirtes. Ypiranga e
Scarlet planejam lucrar com a
instalação da antena de telefonia. Socorro ameaça Lourdes, que decide sair de casa.
Elisa conversa com Jurandir
sobre Maltoni, e acredita
que o pai fará algo contra
Luz. A pedido de Valentina,
Jorge entrega as lingeries de
Machado a Ondina. Jurandir
tem um arroubo e beija Milu,
que se desespera e pede
ajuda a Ondina. Machado
e Ondina conversam sobre
Valentina. Clotilde questiona
os conhecimentos de Firmina.
Mirtes descobre o vídeo que
Leonardo fez de Marilda.
Elisa beija Maltoni. Lourdes
pede que Alfredo a leve até
São Paulo. Ondina confronta
Valentina.
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Aquário: Atenção para quem
empresta seu dinheiro. Seja paciente
diante de assunto em andamento.
Evite os exageros na hora de demonstrar seus sentimentos: esqueça as
cenas de ciúme.

D

Leão: Plutão anuncia mudanças profissionais: pode receber convite inesperado. É provável que uma
questão judicial se complique. Entre
os lençóis, procure relaxar para curtir sua intimidade.
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Capricórnio: Não atrase em
entrevista de emprego ou reunião.
Conseguirá sair bem de situações
embaraçosas. Assuntos que definidos podem voltar à tona. Talvez um
encontro amoroso traga decepção.
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Câncer: Tomará decisões
acertadas no emprego e poderá ter
lucros se desenvolver atividade com
parentes. Conseguirá encerrar pendências. Paquera agitada, com várias
opções à sua escolha.
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Sagitário: Vênus favorece tratamentos de beleza. Parcerias podem
se firmar e você saberá o que quer.
Confusões em família talvez mexam
com seu astral. Vai fazer de tudo
para agradar a pessoa amada.
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Gêmeos: Proposta de trabalho pode chegar. Vai dar conta das
mudanças que precisa realizar na
sua vida. Na conquista, seu charme,
seu carisma e um toque de sorte vão
garantir oportunidades.

A L

Escorpião: Deve surgir uma
nova oportunidade de trabalho. Preocupação com acontecimentos do dia
a dia poderá se refletir na sua saúde:
modere a ansiedade. Aproveite para
curtir aventuras com o par.

o quadro de Danilo. Gustavo
afirma a Cris/Julia e Dora
que Lucas tem um relacionamento com Hildegard. Otávio dá dinheiro ao enfermeiro
para que mantenha Danilo
vivo. Isabel pede que Sheila
pressione Bola sobre notícias
de Cris. A Guardiã permite
que Edméia/ Grace entre
no quarto de Julia. Edméia/
Grace conclui que o espelho de Julia é um portal para
outra dimensão. Hildegard
exige que Eugênio encontre
Danilo. Vitor vê Américo com
o dinheiro do jogo e repreende
o pai. Américo cobra de Margot o paradeiro de Cris. Piedade teme que Eugênio possa
ter feito mal a Danilo. Daniel
vai a uma consulta com uma
terapeuta.
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Touro: Espere oportunidades
no trabalho. Vai se destacar graças à
sua criatividade. Fique longe de fofocas e de baixo-astral. Deve conhecer
pessoa interessante em festa e começar uma paquera.

MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Sexta-Feira (18/01)
Santiago teme o comportamento de Bryan. Maria Alice
aceita reatar o namoro com
Alex. Marcelo conversa com
Dandara sobre Solange e sua
suspensão. Deivide é ofensivo
com Santiago. Michael se preocupa com a falta de notícias
de Santiago. Pérola passa mal,
e Márcio conta para a menina
sobre seu transtorno alimentar. Bryan esconde os pertences de Santiago e o humilha na
frente dos outros jogadores.
Pérola se irrita ao ver Alex e
Maria Alice se beijando. Tito
e Garoto falam com Heitor.
Pérola arma contra Maria
Alice. Lourenço conversa com
Bryan sobre Santiago. Márcio
fala com Alex sobre a situação
de Pérola. Santiago enfrenta
Bryan, e Raíssa questiona o
rapaz.

uma destas histórias é a elaboShelley, o Centro Cultural
ração simbólica de nosso conBanco do Brasil São Paulo esPágina
4
São
Paulo,
14
de
setembro
de
2018
- Imóve
fronto com o desconhecido, em
treia a série teatral Histórias
variadas e terríveis formas”.
Extraordinárias SP, que leva ao
A PROGRAMAÇÃO de Histópalco seis clássicos da Literatura
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE
INSTALAÇÃO
rias
Extraordinárias SP tem
FantásticaSÚMULA
e de Terror,DE
adaptaapre
sentações
de quinta
dos por ADILSON
dramaturgos LEONARDO,
do Rio e
torna
público
que
recebeu
do
I.A.P ERP60
a a sábado, e às segundas-feiras, às 20
de São Paulo, em três diferentes
Renovação da Licença de Instalação para loteamento
urbano
em Arahoras;
domingos,
às 18 horas.
programações.
Foto: Divulgação
Os ingressos custam 30 reais
de José RoCOM DIREÇÃO
poti/PR.
Validade
06/12/2020.
Elenco da série Histórias lado mais
sombrio
alma huNO ANO
EM
QUE
se comee 15
reais da
(meia).
Espetáculos
berto
Jardim
e de
Roberto
Alvim,
Extraordinárias SP
mana eimperdíveis.
com as forças enigmátios 200 anos
da publicaamoram
Programação
1 de
Histórias
cas queOregem
o universo.
ção de Frankenstein,
Mary
GRUPO
DE Cada
CIRCO-TEAExtraordinárias
SP de apre
senuma destas histórias é a elaboShelley, o Centro Cultural
TRO contemporâneo Cia do Retou
dois monólogos: A Cor que alternam semanalmente, nas
ração simbólica de nosso conBanco do Brasil São Paulo esna capital
Caiu
Espaço,
de H.
P. Love- três primeiras semanas de aprefronto lativo
com o realiza
desconhecido,
em paulista,
treia do
a série
teatral
Histórias
durante
os meses
de setembro e
craft,
na versãoSP,
de que
Beatriz
variadas
e terríveis
formas”.
Extraordinárias
leva aoCa- sentação do projeto, e diariaoutubro,
uma
série
de
mente,
na
quarta
e
quinta
sero
lina
Gonçalves,
com
Lavínia
A PROGRAMAÇÃO de Histó-apresentapalco seis clássicos da Literatura
ções gratuitas de
Pannunzio
de Lino manas. No dia 27 de setembro,
rias Extraordinárias
SP seu
temmais novo
Fantástica e edefigurino
Terror, adaptade quinta
a sábados por dramaturgos
do Rio e na logo após a apresentação apre
espetáculo:
Risco.
Com cria- C
de sentações
Villaventura;
e Frankenstein,
do, e às
segundas-feiras,
20
de São Paulo,
três Roveri,
diferentes
ção
e atuação de àsTássio
Folli e tr
adaptação
de em
Sérgio
com Frankenstein, acontece debahoras;
domingos,
às
18
horas.
programações.
te com Sérgio Roveri, Juliana Otavio Fantinato e direção de d
Juliana Galdino.
Os ingressos
custam
30 reais
DIREÇÃO de José
Ropesquisa
artística
assinada
por p
Galdino
e
Ro
berto
Alvim.
ACOM
PROGRAMAÇÃO
2 entrou
Elenco da série Histórias
e 15 reais (meia). Espetáculos
berto Jardim e de Roberto Alvim,
Daniela Rocha-Rosa, Risco será si
em
cartaz em 13 de setembro O PROJETO
Extraordinárias -SPCom curadoimperdíveis.
a Programação 1 de Histórias
encenado
em oito unidades dos d
com
mais duas histórias:
Poço ria da jornalista e dramaturO GRUPO
DE CIRCO-TEAExtraordinárias
SP apreOsenCEUs (Centros
ga Beatriz
Carolina Gonçalves,
etou
o Pêndulo,
de Edgar
Poe, alternam
n
Cia do Educacionais
Resemanalmente,
nas TRO contemporâneo
dois monólogos:
A Allan
Cor que
Unificados),
diferentes re- ta
Extraordinárias
foi realiza
por
Seixas,
com
na capitalem
paulista,
primeiras semanas
de apre- lativo
CaiuHeloisa
do Espaço,
de H.
P. Lavínia
Love- trêsHistórias
da cidade,
além ede ocupar p
apresentado
mensalmente,
na giões
Pannunzio;
e Drácula,
de Bram
os meses
de setembro
do projeto,
e diaria- durante
craft, na versão
de Beatriz
Ca- sentação
uma série
de apresentana quarta
e quinta
se- outubro,
rolina Gonçalves,
comdeLavínia
também
o palco
do Teatro Décio d
forma
de leituras
dramáticas
Stoker,
na adaptação
Roberto mente,
ções gratuitas
de seu
mais novo
No diade27debates,
de setembro,
Pannunzio
e figurino de do
Lino
de Almeida
Prado.
seguidas
no CCBB
Alvim,
e interpretação
ator manas.
si
espetáculo:
Risco. Com
cria- o CONCEPÇÃ
após
a apresentação
de Belo
Villaventura;
e Frankenstein,
na logoRio
O GRUPO
TEVE
proje- fa
de Janeiro
e no CCBB
Cacá
Carvalho.
Os monólogos
ção
e
atuação
de
Tássio
Folli
e
Frankenstein,
acontece
debaadaptação
de
Sérgio
Roveri,
com
traz
um
nov
têm direção respectivamente de Horizonte, entre setembro de to contemplado pelo Edital de vi
com Sérgio Roveri, Juliana Otavio Fantinato e direção de do Relativo q
Juliana Galdino.
apoio à criação artística, Lin- d
e janeiro de 2018.
Jardim
e de Alvim, com figurinos te 2016
pesquisa artística assinada por pulação de ob
A PROGRAMAÇÃO 2 entrou Galdino e Roberto Alvim.
Circo,
APOIO
do ProAC
também
de em
Lino13Villaventura.
Danielaguagem
Rocha-Rosa,
Riscoda
seráSecretaria
PROJETO
- Com
curado- ICMS
em cartaz
de setembro O “COM
sico, reúneme
Municipal
de Cultura
Cidade
e
do
Banco
do
Brasil
estamos
NO
DIA
20
DE
SETEMBRO,
ta
em oito unidades
dosda da
com mais duas histórias: O Poço ria da jornalista e dramatur- encenado
sua inve
São Paulo.
em São Paulo
estreia
a Programação
com ga agora
N
CEUs de
(Centros
Educacionais nova. Em um
Beatrizencenando
Carolina Gonçalves,
e o Pêndulo,
de Edgar Allan3,Poe,
AS SESSÕES
OCORREM
no pes
seis clássicos
da Literatura
Apor
Guerra
Mundos,
de H.G. Histórias
se
Unificados),
em diferentes
re- tado pela
Extraordinárias
foi FanHeloisados
Seixas,
com Lavínia
giões daCEU
cidade,
alémAzul
de ocupar
mensalmente,
Pannunzio;
e Drácula,
de BramPe- apresentado
Água
(Zona papel,
Leste,o públ
tástica e de
Terror, de na
domínio
Wells,
na versão
de Daniela
as
também
o
palco
do
Teatro
Décio
forma
de
leituras
dramáticas
Stoker,
na
adaptação
de
Roberto
das
utilizand
reira de Carvalho, com Juliana público, que foram adaptados 11/9), CEU Vila Rubi (Zona Sul, ce
de Almeida
Prado.
de debates, no para
CCBBo proAlvim, e einterpretação
ator seguidas
13/9),
CEU Quinta do Solsionismo,
(Zona com
com exclusividade
Galdino;
O Médico e odo
Monstro,
ap
O GRUPO
TEVE CEU
o projede Janeiro
e no CCBB Belo
Cacá
Carvalho.
monólogosna Riojeto
q
Leste, 17/9),
Jaçanãfazem
(Zonacom m
por dramaturgos
de São
de
Robert
LouisOsStevenson,
têm direção respectivamente de Horizonte, entre setembro de to contemplado pelo Edital de vida em plen
Norte, 18/9), Teatro Décio de ci
adaptação de Roberto Alvim e Paulo e do Rio”, diz a curadora.
apoio à criação artística, Lin- do conduzir
Jardim e de Alvim, com figurinos 2016 e janeiro de 2018.
(20 e 21/9),
CEU
PARA
O DIRETOR
Roberto
interpretação
Cacá Carvalho. “COM
guagemAlmeida
Circo, Prado
da Secretaria
APOIO
do ProAC ICMS
também de LinodeVillaventura.
miar
entre em
a
Três
Lagos da
(Zona
Sul, ta25/9),
Alvim,
As
peças
direção de e do
to
de Cultura
Cidade
Bancoque
do dirige
Brasil Frankenstein,
estamos Municipal
NOduas
DIA 20
DE têm
SETEMBRO,
e as sensaç
CEU
Paz
(Zona
Norte,
28/9),
O
Médico
e
o
Monstro,
Drácula
e
Alvim.
sã
estreia a Programação 3, com agora encenando em São Paulo de São Paulo.
NO ENRED
CEU Campo
Limpono(Zona
Sul, emp
Guerrada
dos
Mundos,Fano horror
HISTÓRIAS
EXTRAOR
DI- seisAclássicos
AS SESSÕES
OCORREM
Literatura
A Guerra dos Mundos,
de H.G.
sentado
CEU Água
(Zona Leste, noas CEU
e de
Terror,
de domínio
Wells,
na versão
de em
Daniela
Pe-até tástica
folhas, são
2/10) Azul
e, finalizando,
coloca
o ser
humano
em contato
NÁ
RIAS
SP fica
cartaz
d
11/9), CEU
Vila Rubi
(Zona
Sul,16/10).
adaptados
de Carvalho,
com Julia
na público,
cena,Os
escapa
Butantã
(Zona
Oeste,
diretoque
comforam
os maiores
mistérios
8reira
de outubro,
de quinta
a segun“O
13/9),
CEU
Quinta
do
Sol
(Zona
com
exclusividade
para
o
proGaldino;
e
O
Médico
e
o
Monstro,
aparecem
em
da-feira, no Teatro do CCBB da existência. “Estas narrati- atores realizarão ainda bate-pa- e
Leste,
17/9),
CEU
Jaçanã
(Zona
jeto
por
dramaturgos
de
São
de
Robert
Louis
Stevenson,
na
movimento
(Rua Álvares Penteado, 112 vas fantásticas trazem persona- pos com o público, em que da- Md
Norte, 18/9), Teatro Décio de cias, enquan
adaptação de Roberto Alvim e Paulo e do Rio”, diz a curadora.
Tel.:
3113-3651, Centro), gens extraordinários em situa- rão detalhes sobre o processo de d
interpretação de Cacá Carvalho. PARA O DIRETOR Roberto Almeida Prado (20 e 21/9), CEU em pé na m
criação
do espetáculo.
ções-limite,
o Lagos
sendo
que
as programações
re
Três
(Zona
Sul, 25/9), tos deslizam
que dirigeconfrontados
Frankenstein, com
As duas
peças
têm direção de se Alvim,

3/doc — prn. 4/main. 5/ariel — roman. 6/airbag — middle.

Libra: Você estará feliz e com
as energias renovadas. Pode se dar
bem em disputas ou concorrência.
Cuidado para não fazer inimizades
no trabalho. Na paquera, dê o primeiro passo.

TERRENO PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro
como parte de pagamento
Foto: Divulgação
mais sombrio
alma huR$100.000,00.ladoTratar
pelo datelemana e com as forças enigmátifone.: 9 9943-8139.
cas que regem o universo. Cada

3/doc — prn. 4/main. 5/ariel — roman. 6/airbag — middle.

Áries: Uma reviravolta no serviço será benéfica, mas contatos com
assuntos ou pessoas podem não render como imaginava. Deve resolver
mal-entendido. Saia da rotina e surpreenda seu amor.

RESUMO DE NOVELAS

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 (42) 9
9101-1022.

A
A
L
G

NIKON D 40 BAIXOU!
Vendo câmera fotográfica,
semiprofissional, da marca
Nikon D 40. Em perfeito
estado de uso. Valor de
R$ 1.100. Revisada. Telefone: (42) 9 9972-0758.

ALUGO CASA FUNDOS
DE UM QUARTO 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.

LANCER GT R$ 55 MIL

R

3232-5148
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
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GUARDA PATRIMONIAL FOI MORTO PELA ESPOSA

Autora da morte de marido confessa
Divulgação / Arq. Pessoal

Sepultamento
ocorrerá no
cemitério
Frei matias

Divulgação

PRÓXIMO AO IC

IML de
Ponta
Grossa
recolhe o
corpo do
guarda patrimonial aos
olhares de
curiosos

Da Redação
O delegado da 43ª DRP
de Castro, Lucas Mariano
Mendes, ouviu na tarde desta
quinta-feira (17), através de
oitiva, a autora da morte do
Guarda Patrimonial de Castro, Marcos Roberto Nunes,
de 39 anos.
Por volta das 6 horas
da manhã, não aguentando
mais as agressões vindas do
marido, a mulher teria desferido várias facadas em seu
cônjuge, levando a óbito ainda
no local.
A morte foi registrada na
residência do casal, localizada
à Rua Licínio Pereira Bueno,

Marcos Roberto Nunes tinha 39 anos

PALMEIRA

Quatro são pegos
após assaltarem
supermercado
Palmeira - Quatro suspeitos
de assaltarem um supermercado
na cidade de Palmeira, foram presos pela Polícia Militar na tarde
de terça-feira (15). Os bandidos
chegaram com espingardas e uma
pistola, e renderam os funcionários do caixa. A PM mobilizou
diversas equipes para encontrar
os bandidos que teriam fugido em
meio a um matagal
Não demorou muito, três suspeitos foram detidos, incluindo
dois adolescentes. O quarto, também menor de idade, conseguiu
fugir, mas os policiais conseguiram identificá-lo. Eles foram até
a casa do adolescente e disseram
aos pais do garoto que ele estaria
envolvido no assalto. Eles se comprometeram a apresentar o filho
na delegacia quando ele chegasse
em casa e foi isso o que aconteceu.
Detidos, os quatro acabaram
encaminhados à delegacia da
Polícia Civil e estão à disposição
da Justiça para as devidas providências. Para o único rapaz de
18 anos, a pena pode variar de
4 a 10 anos de prisão. Além do
roubo, ele também pode responder por corrupção de menores.
Divulgação / PM

Polícia prende dinheiro,
armas, e quatro envolvidos

EM PIRAÍ DO SUL

Jovem recebe
facadas de tio
e sobrevive
Da Assessoria
Piraí do Sul - Jovem de
20 anos foi atingido várias
vezes por um facão em regiões
do corpo. O agressor seria o
próprio tio da vítima. O caso
ocorreu na Rua Joanino Milleo, centro de Piraí do Sul, na
manhã de quarta-feira (16).
Segundo o que apurou-se junto
a Polícia Militar, os golpes atingiram o pescoço, mão e perna
do rapaz. A família prestou
atendimento no local e, em
seguida, o encaminhou para o
hospital da cidade. O autor das
agressões fugiu e não foi localizado.

bairro Cantagalo, em Castro.
O Corpo de Bombeiros foi
acionado, e chegou a socorrer
Marcos, mas ele não resistiu
aos ferimentos, vindo a óbito.
A autora do crime foi presa
em flagrante. e por confessar
o crime em depoimento, acabou recebendo voz de prisão e
está recolhida na carceragem
de Castro, à disposição da
Justiça.

Sepultamento
Segundo o que à reportagem do Página Um apurou,
o sepultamento de marcos
Roberto Nunes deve ocorrer às 9 horas dessa sextafeira (18), no Cemitério Frei
Mathias.
De acordo com a Funerária
Iapó, o corpo deveria chegar a
Castro somente por volta das
18 horas, para ser velado.

OPERAÇÃO HIDRA EM PONTA GROSSA

PM de Castro faz
cerco e recupera
carro roubado
Equipes da 3ª Cia da PM
foram solicitadas por policiais de
Tibagi para averiguar situação de
roubo de caminhonete Fiat Toro,
placas BAT 6495, onde uma
mulher e dois homens portando
arma de fogo levaram o veículo
de Tibagi em sentido a Castro,
pela PR 340. Em ato continuo,
equipes de Castro deslocaram-se
até o local e esperaram por 10
minutos, momento este que o
veículo se aproximou e tentaram evadir-se, mas não lograram
êxito devido a uma carreta estar
passando e bloquear a passagem.
As equipes realizaram o cerco e
foi realizado a abordagem próximo ao Colégio Instituto Cristão, na PR 340. Após a prisão,
arma e carro recuperado foram
encaminhados até a delegacia
para providências cabíveis. Cabe
salientar que o revólver estava
sem número de identificação,
raspado e pintado por cima.

Civil e PM cumprem 23 mandados
Fotos / Polícias Militar e Civil

Da Assessoria
Ponta Grossa - Na manhã
desta quarta-feira (16), aproximadamente 70 agentes de
segurança, dentre Policiais
Militares e Civis, cumpriram
uma série de mandados de
busca e apreensão e, de prisão,
no município.
A Operação, denominada
“Hidra”, teve início por volta de
6 horas, na sede do 1º Batalhão
de Polícia Militar. Os esforços
tiveram por objetivo combater
a incidência de vários crimes na
região, dentre eles, o tráfico de
entorpecentes, posse irregular
de armas de fogo, adulteração
e clonagem de veículos, furtos
e organização criminosa.
As ações desta quarta-feira
foram desencadeadas após um
complexo trabalho de inteligência policial, que envolveu o
monitoramento de redes sociais
utilizadas pela quadrilha, com
destaque para a ostentação de
altos padrões de vida, sustentados pelo crime.
Os esforços foram desdobrados em várias regiões da
cidade, e resultaram na prisão
de oito suspeitos, um deles
foragido da justiça.
Em entrevista coletiva
ocorrida após a operação,
foram apresentadas todas as

Carro é recuperado
e três vão presos

REGIÃO DE ANGAÍ

Adolescente
morre afogado
após ser puxado
para o fundo
Da Assessoria

Oito são presos, entre eles, empresários de Ponta Grossa

Veículos importados foram recolhidos
apreensões realizadas junto à
quadrilha: oito armas de fogo,
munições, sete automóveis e

Arma, munição e muito dinheiro apreendido

vinte e oito celulares, além de
computadores, documentos,
e dinheiro (aproximadamente

oito mil reais e cerca de seis
mil dólares), tudo encaminhado
à delegacia do município.

NO CARÁ-CARÁ

Afogamento seria causa de mulher morta
Da Assessoria
Ponta Grossa - O corpo
encontrado na manhã de terçafeira (15), no bairro Cará-Cará,
em Ponta Grossa, foi identificado pelo Instituto MédicoLegal (IML) como sendo de

Ana Juselia Gomes de Oliveira,
de 43 anos. Ela foi encontrada
pelo filho às margens do rio
Lagoa Azul, Cavas.
No local o médico do Samu
constatou que não havia lesões,
mas apenas ao chegar ao IML
foi constatada a causa da

morte por afogamento. Seria
a segunda vítima que se afoga
em vem a óbito em dois dias
na cidade de Ponta Grossa. Na
segunda-feira (15) foi o adolescente José Eduardo Santana
da Luz, de 15 anos, no Rio
Tibagi.

O filho explica que sua mãe
tinha o costume de procurar
pedaços de chumbo que seriam
utilizados por atiradores de
tiro ao prato em um ambiente
especializado na região – o que
motivou a sua saída na tarde de
ontem, quando desapareceu.

Jovem de 16 anos morre afogado em tanque na localidade
de Angaí, interior de Fernandes Pinheiro. Edmilson Pabis
Pacondes chegou a ser retirado
da água pelos bombeiros de
Irati, mas já sem vida.
A namorada de Edmilson e
mais dois rapazes menores de
idade também estavam na propriedade quando do ocorrido.
A moça disse à polícia militar
que ela e o namorado estavam na beira do tanque. Já os
outros adolescentes estavam
juntos em um local mais fundo.
Em um determinado momento,
conforme a garota, os jovens
chamaram a vítima para ir até
o local onde eles estavam. No
entanto, Edmilson se negou,
pois não sabia nadar. Segundo a
namorada da vítima, os colegas
de Edmilson o puxaram para a
região mais funda do tanque,
onde ele começou a se debater. Os outros rapazes tentaram
socorrê-lo, mas ele afogou-se.
Os jovens buscaram ajuda com
outras pessoas, mas nenhuma
delas conseguiu retirar o adolescente.
Mesmo com a chegada do
Corpo de Bombeiros de Irati,
que é especializado nesse tipo
de atendimento, ainda foi necessário utilizar uma retroescavadeira particular para escavar a
beira do tanque e escoar a água.
Depois desse trabalho foi possível localizar o corpo da vítima.
O corpo do rapaz foi recolhido e encaminhado ao Instituto
Médico-Legal (IML) de Ponta
Grossa. As testemunhas, os
rapazes que estavam no local e
demais envolvidos na ocorrência
serão intimados para comparecer na Delegacia de Teixeira
Soares a fim de prestar novos
esclarecimentos sobre o fato.

D+
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Divulgação

* Eventos sociais, festas e aniversários, conte
para nós no publicidade@paginaum.com
ou envie para whatsapp 9 9972-0758

11ª FESTA DO PEÃO DE BOIADEIRO

A pontagrossense Isabele Alves Chirichela é uma das
formandas do Curso de Medicina da UEL- Universidade Estadual
de Londrina. Éla é filha do casal Elaine Alves Chirichela e do
saudoso Francisco Ricardo Chirichela, e agora Garota D+

Concurso da 'Rainha' teve
recorde de inscritas

família da ganhadora e rizolar

Divulgação

Divulgação / Diego Silva

Sengés - O Pesqueiro Bela
Vista realiza no dia 9 de fevereiro, a partir das 22 horas, o
tradicional Baile da Rainha, que
irá escolher a majestade e duas
princesas para a 11° Festa do
Peão de Boiadeiro de Sengés.
Este ano, a disputa teve um
recorde de inscrições. As candidatas aprovadas na pré-seleção,
que ocorre agora em janeiro,
desfilam com dois trajes. Os jurados avaliarão aspectos como:
beleza, postura, simpatia e
desenvoltura. A escolha é realizada por critérios de pontuação,
em ordem decrescente para as
posições de Rainha do Rodeio
e primeira e segunda Princesas.
Após desfile e julgamento, have-

rá show com a banda 3 Canto.
IngressosOs ingressos para o
desfile e julgamento do concurso
da Rainha do Rodeio da 11ª
Festa do Peão de Boiadeiro
de Sengés já estão disponíveis
para a compra na Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE) do município, localizada na rua Francisco Teodoro,
422. Os ingressos têm o valor
antecipado de R$ 30,00, já no
dia e local do evento sobem para
R$ 35,00. Na APAE também
é possível reservar mesas para
seis pessoas pelo preço de R$
300,00. Os recursos arrecadados com as vendas serão
direcionados ao apoio à pessoas
especiais e suas famílias.

Marcelo Carneiro, o grande
vencedor do carro zero km da
Promoção 'Girou, Ligou e
Ganhou, da Campanha Sonhos
de Natal, ao lado do presidente
da Acecastro, Anderson Gomes

Divulgação / Arq. P1

Divulgação

Divulgação

Divulgação / Diego Silva

Silmara abraça dona Maria
Juraci Antunes, ganhadora
do carro

Rivadávia Imbronízio (Riva),
mesmo sem voz, arremessa brindes
para público presente ao sorteio
Divulgação

Ana Belle Otto (ao centro) foi escolhida Rainha
da 10ª Festa do Peão de Boiadeiro de Sengés,
seguida de Anelise Lopes e Amanda Mello

Divulgação

Superar os momentos difíceis é sabedoria. Viver os momentos
felizes é uma arte. Que a felicidade de Daiana Teider e
Cristiano Souza, continue sendo objetivo principal de suas
vidas. Que a caminhada seja longa, repleta de amor e
compreensão. Votos de felicidades ao novo casal!

Congratulações ao casal Cherly Regina
Martines Napoli e Eloy Napoli, pela data
comemorativa de Bodas de Rubi (45 anos)
Divulgação

18/01

A gatinha Mikaella Zahaila Betim
comemora a chegada de seus quatro
aninhos nesse dia 20 de janeiro. Parabéns!

Leocilda Sanches Martins recebeu
muitos parabéns no dia 3 de janeiro,
quando completou 73 anos de vida. Os
votos são de seus irmãos Zenilda, Dalva,
Cecília, Rute e Edegar. Que Deus
abençõe esse dia tão especial e que
essa data se repita por muitos e muitos
anos. É o que deseja a Ótica Carambeí!

Ariana Mileski
Júnior Vacherski
Agleise Mara Bonevialle
Alessandra Apº de Oliveira
Evelyn Correia Silva
José Gobbo
Lorrayne Barrionuevo
Wall Barrionuevo
Mauri Cozin

19/01

Alexandre Madalozzo
Marilene Machado
Solange Plovas
Alisson Fernando

Tiara Massaneiro

20/01

Alessandro Both
Mariana N. Cardoso
Robinson Silva Alexandre
Vânia Camargo Iuchsch
Luiz Carlos Sebastião

21/01

Adones Berlim
Elaine Torres Barrionuevo
Germano Kugler
Reinaldo Raupp
Sophia Rolim
Emerson Takai

