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Ratinho Junior oferece apoio às operações em 'Brumadinho'
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Operário vence
Cascavel CR em
casa e é lider
com 7 pontos

vila cristina

Jovem é morto
com três tiros
em Telêmaco
Divulgação

O Operário Ferroviário venceu o
Cascavel CR, neste domingo (27),
pela terceira rodada do Campeonato
Paranaense. O jogo aconteceu no
Estádio Germano Krüger e terminou 2 a 0. Com o resultado, alvinegro chega a sete pontos e lidera o
Grupo A. Os gols foram marcados
na etapa inicial da partida. Aos 17
minutos, após cobrança de falta,
Sosa aproveitou sobra na área e
abriu o placar. E, aos 24 minutos,
Lucas Batatinha recebeu na entrada
da área, dominou e chutou forte para
marcar o segundo da equipe. página 4

DAGMAR morreu no local

Era 1h30 da madrugada de
sábado (26), quando um jovem
de 19 anos tombou morto, vítima de arma de fogo. Dagmar
Pacheco foi atingido por três
tiros nas proximidades de um
bar localizado à Rua Rosas
de Ouro, na Vila Cristina, em
página 7
Telêmaco Borba.

reserva

Polícia encontra
drogas e celulares
em carceragem
página 7

pela 'omf'
Cida Borghetti
é diplomada
embaixadora

modelo mercosul

PR já adota novo
padrão de placa

Estudantes
de Castro são
premiados

Divulgação / Arq. Pessoal

A portaria (074/2018) do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), que torna
obrigatória a implantação da placa modelo Mercosul no território estadual já está em vigência
no Estado, apesar das informações desencontradas publicadas até agora e das muitas dúvidas
levantadas entre a população. Desde o dia 17 de dezembro de 2018, veículos novos que
forem emplacados no Paraná, ou que, por razão de comercialização, tenham mudado de
página 5
município, por exemplo, devem ser identificados com placas do novo modelo.

Divulgação

Divulgação

Seca e calor
reduzem
produção

CIDA é diplomada
embaixadora da OMF

no paraná

ISABELY foi uma das premiadas

Comitê vai
monitorar Febre
Amarela

no paraná

Ex-governadora do Paraná,
Cida Borghetti foi designada
como embaixadora mundial da
Organização Mundial da Família. A oficialização do título
foi entregue na segunda-feira
(28) pela presidente mundial
da OMF, Deisi Noeli Webber
Kusztra, em Curitiba. Cida foi
indicada e aprovada por unanimidade de votos em assembleia
geral da organização em Genepágina 5
bra, na Suíça.

OLIMPÍADA DE MATEMÁTICA
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Divulgação

contratação

Tibagi abre PSS
para professores

ALTAS TEMPERATURAS frustraram expectativa com a safra paranaense de grãos

O clima seco e altas temperaturas
registrados, principalmente, nos meses
de novembro e dezembro do ano passado
frustraram a expectativa com a safra
paranaense de grãos de verão 2018/19. O
Departamento de Economia Rural (Deral),
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da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento,
estimava produção de 22,5 milhões de toneladas.
A estimativa de produção de grãos de verão 2018
foi apresentada pelo secretário da Agricultura e
Abastecimento, Norberto Ortigara, na quintapágina 3
feira (24), em Apucarana.		
Divulgação

MPF denuncia à Justiça Richa
O Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou
na segunda-feira (28) à Justiça o ex-governador do Estado Beto
Richa e mais 32 investigados pelos crimes de corrupção passiva e
organização criminosa na concessão de rodovias estaduais, na 58ª
fase da Operação Lava Jato. Richa está preso desde a sexta-feira
(25), quando a operação foi deflagrada. Ele está custodiado em
página 3
um quartel da Polícia Militar em Curitiba.

A reportagem do Página Um
conversou com a aluna Isabely e
com sua mãe Silvia Maria Silva Rodrigues. Por conta do resultado na
OBMEP, a estudante, de apenas
12 anos de idade, foi convidada
pela Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG) para participar do Programa de Iniciação
Científica (PIC).
página 5

LIXEIRAS instaladas

Praça 4 de
Abril recebe
novas lixeiras
A Praça 4 de Abril, um
dos símbolos da colonização
Holandesa de Carambeí,
inaugurada em 1986, recebeu em sua área sete novas
lixeiras. A secretaria Municipal de Meio Ambiente fez
a instalação para atender a
demanda de resíduos despágina 4
prezados.

em carambeí
Parque
Histórico
reajusta taxa
de visitação
O ingresso para a visitação no
Parque Histórico de Carambeí,
maior museu histórico a céu aberto
do Brasil, será reajustado a partir
desta sexta-feira, 1º de fevereiro.
O valor do ingresso passará para
R$ 20, a meia entrada será R$10
e a instituição manterá sua política
página 5
de gratuidade.
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"A questão da mineração,
eu não quero começar a culpar
os outros pelo que está acontecendo, mas algo está sendo feito
errado ao longo dos tempos."

EDITORIAL

ATÉ QUANDO?

Romeu Zema, governador de
Minas Gerais

A lição de 'Marianna' não serviu para nada.
Precisou que mais uma tragédia anunciada
acontecesse para que, agora, as autoridades se
espertassem, que a bomba relógio que extourou em 'Brumadinho' está pronta para explodir em centenas de outras barragens pelo País
afora. É certo, que desta vez, bilhões de reais
foram bloqueados pela Justiça para garantir
a reconstrução de algo que não volta mais,
pois como explicar para um filho, ou para um
pai, que a lama matou o que mais importava?
Não é de hoje que precisamos experimentar o
amargo, para aprender lições, mas até quando
vamos continuar aceitando passadas de mãos
na cabeça e ouvir expressões do tipo 'lamento'?
Agora, chega!

"Muito provavelmente iremos resgatar a partir de agora
somente corpos. Eu diria que
apesar de ser uma tragédia de
dimensões enormes, a situação
está sob controle. As nossas
forças estão fazendo o melhor e
eu acompanho pessoalmente."
Fabio Schvartsman, presidente
da Vale

"Nós não sabemos o que foi
que houve com essa barragem.
É muito cedo para qualquer pessoa ter essa informação."
Forças de Defesa de Israel

Livre concorrência até na taxa do Detran
Desde o final do ano passado,
o tema “livre concorrência” está
em pauta no Detran-PR. Para um
veículo ser adquirido por meio de
financiamento é necessário fazer
o gravame, registrando no Detran
que o veículo está alienado ao
financiador. Essa comunicação com
o órgão é feita por uma empresa
que, no Paraná, é executado praticamente por uma só companhia
que parece deter 90% dos registros e cobra R$ 350,00. Esse valor
é 201% mais caro do que o que
se cobra no estado de São Paulo,
onde o consumidor desembolsa
apenas R$ 116,09 pelo registro
de um financiamento.
A taxa que um comprador de
veículo paga no Paraná é bastante
relevante, pois representaria, por
exemplo, metade de uma parcela
de financiamento, se considerarmos
uma compra 50% financiada de um
carro de R$ 40 mil em 48 meses,

com juros de 1% ao mês, em que
as prestações ficariam em R$ 526.
Deve-se lembrar que, no momento
da compra, o consumidor precisa
também pagar o emplacamento do
veículo e, quando se soma tudo,
corre-se o risco da compra ficar
inviável para o bolso do comprador.
Agora paramos para pensar: o
que faz com que se cobre um produto 201% mais caro que outro?
Marca? Qualidade? Tradição?
Diferença nos impostos envolvidos? Pode ser. Mas neste caso, o
produto é exatamente o mesmo,
uma commodity no mercado financeiro. Ou seja, é injustificável
o consumidor paranaense estar
desembolsando 201% a mais que
o paulista apenas pelo fato de não
ter outra opção.
Além de maior transparência,
a livre concorrência permitiria um
melhor acesso das pessoas ao mercado de veículos, incentivando uma

* Raphel Cordeiro

queda no custo do serviço de registro de financiamento no Detran,
com empresas mais eficientes do
que a que atua no momento. Sem
livre concorrência, nenhuma inovação torna-se possível. Alguns
sofrem, pois negócios morrem,
empresas fecham e muitos perdem
não apenas seus empregos, mas
também suas profissões.
Não há como negar que é inimaginável viver sem algumas inovações (energia elétrica, lâmpada,
computador, smartphone, etc.).
Entretanto, uma inovação não
precisa ser um produto diferente,
pode ser apenas uma nova maneira
de fazer o mesmo, de forma mais
eficiente e mais barata, que permita o acesso de mais pessoas a
algum produto ou serviço. Além
disso, torna-se bastante difícil uma
sociedade não entrar em colapso
econômico sem livre concorrência
e livre iniciativa econômica. Até

mesmo em nossa constituição, no
artigo 170, esse tema é abordado:
“A ordem econômica, fundada na
valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa...”.
A discussão que permeou o
Detran/PR nos últimos meses é
importante não apenas para que
fique mais barato para o consumidor
adquirir veículos financiados, mas
também para que seja abordado o
tema de livre concorrência. Esperamos que tomem a melhor decisão
para o consumidor e que isso seja
um incentivo para que aumente a
concorrência leal em outras áreas
da economia paranaense. Os consumidores agradecem.
* Raphael Cordeiro é
consultor de investimentos,
sócio da Inva Capital, autor do
livro “O Sovina e o Perdulário”
e professor de Pós-Graduação
da Universidade Positivo.

Áreas externas: como melhorar o bem estar pessoal e familiar?

* Regatec

sair de casa.
Para esses momentos é que
é muito importante uma boa área
externa nas residências. Muitas
vezes, nos projetos residenciais,
pensamos em áreas externas bonitas
e relaxantes, mas basicamente as
ignoramos ao longo do tempo, nos
esquecendo das suas vantagens e do
que sonhamos em vivenciar ali.
Um jardim bonito proporciona
um ambiente fresco, de ar limpo,
clima agradável e tranquilidade, perfeito para conversar, relaxar e desestressar. Quando esse jardim possui
uma churrasqueira e uma piscina o
local se transforma em um ambiente
ideal para festejar com amigos e
familiares.
Comer uma boa comida, se

Vivemos cada vez mais conectados. Tanto que o lazer se tornou
sinônimo de atividades ligadas à
internet, ou ao uso de aparelhos
eletrônicos em geral. Entretanto,
cada vez mais deixamos de lado
lazeres que envolvem se movimentar,
aproveitar o ambiente, conversar, e
vivenciar experiências familiares e
amizades no mundo real.
Estamos juntos, mas separados
em uma sala onde cada um olha para
seu celular. O excesso dessa estagnação não faz bem para a saúde mental
e física. Somos animais sociais, e
demandamos contato humano, sem
contar a necessidade física por atividades que movimentem o corpo. É
por isso que é importante manter atividades sociais e físicas, mesmo sem

refrescar do calorão, deixar os filhos
soltos brincando em um ambiente
confortável e seguro. A área externa
tem papel fundamental nos momentos de tranquilidade e lazer. Seu
potencial é imenso. Vale muito a
pena investir nesse tipo de ambiente
residencial.
A maioria dos pais e avós de hoje
cresceram brincando em seus quintais, na rua, soltos, e a tecnologia
nos fez esquecer do quão bem isso
fez a nossas vidas. A preocupação
com a segurança da família, a praticidade de jogos e brinquedos digitais,
delegou a vivencia ao ar livre de que
nossos filhos poderiam se beneficiar
a uma realidade virtual.
Não que a tecnologia deva ser
execrada, longe disso, mas também

é preciso se desconectar, mesmo que
a tecnologia continue a auxiliar em
outras atividades, como nos sistemas
automatizados, inclusive para manutenção dos jardins e áreas externas.
Aproveitar essa área é a receita
certa para melhorar o bem estar
familiar e pessoal. O melhor é que
isso pode ser alcançado sem precisar
investir em viagens, ou mesmo em
ir até algum local de lazer. Experimente aproveitar o que sua casa tem
de melhor a oferecer, você vai se surpreender com o bem que isso fará a
você e sua família e amigos.
* A Regatec é uma
empresa especializada em
irrigação para paisagismo e
campos esportivos.

Eu não tinha este
rosto de hoje,
Assim calmo, assim triste,
assim magro,
Nem estes olhos tão vazios,
Nem o lábio amargo.
Eu não tinha estas mãos
sem força,
Tão paradas e frias e mortas;
Eu não tinha este coração
Que nem se mostra.
Eu não dei por esta mudança,
Tão simples, tão certa, tão fácil:
— Em que espelho ficou
perdida a minha face?
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MAGALHA COM JEAN
WYLLYS NO AEROPORTO
O ex-colunista do Página
Um, Paulo Magalhães, foi
fotografado com Jean Wyllys no
Aeroporto do Rio de Janeiro. O
momento, pouco importa, mas
dizem que foi antes do deputado federal esconder-se no
exterior das ameaças e anunciar na mídia nacional que não
volta para nova posse. Agora,
só faltam dizer que foram os
conselhos de Paulo Magalhães, fã de Lula, PT, e Vasco
da Gama, que influenciaram o
parlamentar.

VOLTOU E JÁ FOI
Ela chegou da China no
sábado (26) e dois dias depois

29/01 - Dia Internacional do Hanseniano
30/01 - Dia da Saudade / Dia do Portuário
Dia Nacional das Histórias em Quadrinhos
31/01 - Dia do Lançamento do 1º Satélite (EUA)
Dia Mundial do Mágico

ASSINATURA

Sábado e Domingo:
Dia de semana:

RECORREU?!
O legislativo de Carambeí
já teria recorrido e também
aguarda decisão da Justiça
para realizar uma nova votação
da CPP. Vale lembrar que os
vereadores foram cassados por
quebra de decoro parlamentar,
inclusive, com o vereador Paulo
Valenga afirmando nas oitivas
que foi ele quem falsificou as
assinaturas em documento do
legislativo, com a conivência
de Jeverson e Sheik. A Câmara
Municipal retorna do recesso
de férias em 19 de fevereiro.

já embarcava para Brasília.
Com agenda cheia até o dia
de sua posse, a deputada federal eleita Aline Sleutes viajou
para São Paulo na segundafeira (28) e de lá segue para a
Capita Federal. Por whatsapp
Aline disse que nem deu tempo
para se recuperar da longa viagem de retorno da China e do
fuso horário de 18 horas.

Na edição nº 3216, publicamos erroneamente o título do editorial.
Em vez de Policias Valorosos, corrige-se para Policiais Valorosos. Na
edição nº 3215, na coluna D +, página 10, publicamos como sendo Marcelo Carneiro o ganhador do carro da Campanha Sonhos de Natal. Na
verdade, Marcelo Carneiro é o representante da Loja Play Back e Rafael
Cordeiro é o legítimo ganhador. Desta forma, retificamos os erros.

CECÍLIA MEIRELES

Mensal:
Semestral:
Anual:

JEVERSON E VALENGA
O ditado popular 'o bom
filho a casa torna' não pode
ser levado ao pé da letra para
Jeverson Gomes da Silva e
Paulo Valenga. Nada contra aos dois vereadores que
retornam à Casa de Leis de
Carambeí pela porta dos fundos e, em breve, terá também a
companhia de Emerson Sheik.
Digo isso, pois se a decisão
que os conduz ao cargo está
diretamente ligada ao vereador
denunciante - Elio Ratinho - ter
votato na Comissão Parlamentar Processante (CPP), então
realiza-se uma nova votação e
tira-se esse vereador.

ERRAMOS

RETRATO

Mensal:
Semestral:
Anual:
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Dia

Previsão do Tempo - Castro*

Terça
29/01

Clima

Temperatura

Umidade

32 ºC
20 ºC

85%
89%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Quarta
30/01

33

ºC

20 ºC

76%
86%

Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde. À noite o tempo fica aberto.

Quinta
31/01

34 ºC
21 ºC

86%
85%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 28/01/2019
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COM MAIS 32 INVESTIGADOS NA LAVA JATO

MPF denuncia à Justiça Beto Richa
Divulgação

Ex-governador
é acusado do
recebimento
de R$ 2,7 mi
em propina

Fatos apresentados
foram esclarecidos,
diz defesa de Richa
Richa está preso desde a
última sexta-feira (25), quando
a operação foi deflagrada. Ele
está custodiado em um quartel
da Polícia Militar em Curitiba.
De acordo com o MPF, o
suposto esquema criminoso,
que perdurou por cerca de 20
anos, durante vários governos,
desviou R$ 8,4 bilhões por
meio de recursos arrecadados
com o reajuste da tarifa de
pedágio do Anel de Integração
do Paraná, malha de rodovias
do estado, além de obras e
concessões, em troca de vanta-

Agência Brasil
O Ministério Público Federal (MPF) no Paraná denunciou na segunda-feira (28)
à Justiça o ex-governador do
estado Beto Richa e mais 32
investigados pelos crimes de
corrupção passiva e organização criminosa na concessão de
rodovias estaduais, na 58ª fase
da Operação Lava Jato.

Beto Richa está custodiado em um quartel da Polícia Militar em Curitiba

PARA OS MUNICÍPIOS

Reunião discute
projetos de
sustentabilidade
Avançar com novos projetos
de sustentabilidade e inovação
nos municípios foi o foco de uma
reunião, nesta segunda-feira (28),
em Curitiba, entre o secretário
de Estado do Desenvolvimento
Urbano e Obras Públicas, João
Carlos Ortega, e representantes
de outros órgãos e empresas do
Estado.
Participaram do encontro a
superintendente da Coordenação
de Meio Ambiente e Responsabilidade Social da Copel, Jocéli de
Andrade Bogusz, a coordenadora
e o articulador dos Objetivos de
Desenvolvimento Social (ODS),
do Serviço Social Autônomo
(Paranacidade), respectivamente,
Carla Pimentel e Geraldo Farias.
“É preciso aproximar e promover sinergia entre todas as frentes
dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, como prega o Pacto
Global da ONU, avançar em todas
as áreas de atuação e, ao mesmo
tempo, respeitar as várias células
em atividade”, destacou Ortega.
A superintendente da Coordenação de Meio Ambiente e
Responsabilidade Social da Copel
disse que a empresa sempre é
parceira em projetos de desenvolvimento sustentável e tem muito
interesse em empregar ainda mais
força na execução e na concepção
de projetos.
Ela salientou que uma das diretrizes é fortalecer ações voltadas à
preservação do meio ambiente e de
responsabilidade social. “A Copel
vai ampliar ações que promovam
a sustentabilidade para melhorar
os indicadores em áreas sensíveis
como educação, saúde, inovação,
energia e combate a fome”, afirmou Jocéli.
Eficiência energética
Projetos que resultem na redução dos gastos com energia estão
entre as possibilidades para a assinatura de novos acordos. Segundo
Geraldo Farias, muitos municípios
têm mostrado interesse em projetos de eficiência energética e de
fontes alternativas de geração de
energia.
Ele acrescenta que a Copel
atua nessa área com o lançamento
de editais anuais que beneficiam
prefeituras, universidades e outras
instituições públicas com o financiamento de propostas que promovam a economia de energia.
“Alguns municípios já implantaram projetos nesse sentido, com
o uso de iluminação LED, por
exemplo. A atuação conjunta entre
Secretaria do Desenvolvimento
Urbano e a Copel poderá ampliar
ainda mais os resultados”, adiantou o secretário Ortega.
Os próximos passos, antes
da retomada dos trabalhos, são
o levantamento e a elaboração de
diagnóstico sobre os convênios já
assinados, o que deve acontecer
nos próximos dias.

'BRUMADINHO'

NO PARANÁ

Seca e calor reduzem produção
O clima seco e altas temperaturas registrados, principalmente, nos meses de novembro
e dezembro do ano passado frustraram a expectativa com a safra
paranaense de grãos de verão
2018/19. O Departamento de
Economia Rural (Deral), da
Secretaria da Agricultura e do
Abastecimento, estimava uma
produção de 22,5 milhões de
toneladas. A projeção foi revista
para 20,4 milhões de toneladas
de grãos.
A estimativa de produção
de grãos de verão 2018 foi
apresentada pelo secretário da
Agricultura e Abastecimento,
Norberto Ortigara, nesta quinta-feira (24), em Apucarana.
Ele ressaltou que a queda se dá
após sete anos de boas safras.
A lavoura mais afetada foi a de
soja, seguida do feijão e milho
da primeira safra.
A produção de soja deve
registrar uma redução de 14%,
de acordo com o Deral. A estimativa inicial, de uma safra de
19,5 milhões de toneladas, foi
reduzida para 16,8 milhões de
toneladas. Se a nova projeção for
confirmada, a receita dos produtores cairá R$ 3 bilhões, considerando os preços de mercado.
Ortigara lamentou o resultado provocado pelo clima
adverso, que frustrou as expectativas dos agricultores de continuar com boa produtividade em
suas lavouras. Mas não descarta
que perdas possam ser compensadas em áreas onde houve
plantio tardio de soja.
“Mesmo assim, o Paraná
ainda colhe uma grande safra
de verão, acima de 20 milhões
de toneladas, que não é fácil
diante de um clima tão hostil”,
afirmou o secretário. “Eventualmente essas perdas poderão ser
compensadas pela produção em
áreas onde ocorreram plantios
tardios de soja e que não foram
tão afetadas”, completou.
Outros estados
A mesma seca atingiu também outros estados produtores
de grãos como Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Goiás e
Tocantins. “Com isso, o Brasil
deverá retardar em assumir a
condição de líder mundial na
produção de soja”, disse Ortigara.
Para o diretor do Deral,
economista Salatiel Turra, as
perdas de grãos da safra de
verão concentram-se em regiões que anteciparam o plantio
e foram impactadas pelo clima
seco durante o desenvolvimento
vegetativo das plantas nos
meses de novembro e dezembro. “Com isso, plantios mais
tardios mas realizados dentro
do zoneamento agrícola podem
apresentar resultados melhores

Divulgação

Altas temperaturas reduzem produção de grãos no Paraná
e compensar as perdas já registradas”, acredita.
Soja
As regiões mais afetadas com as perdas de soja até
agora foram as de Toledo, com
redução de 39% em relação à
estimativa oficial; seguida de
Umuarama (25%), Campo
Mourão ( 23%), Francisco Beltrão (22%), Paranavaí (19%) e
Cascavel (14%).
Segundo o economista do
Deral, Marcelo Garrido, desde
a safra 2011/12, o Paraná não
registrava grande frustração de
safra com a soja. Neste ano,
o calor excessivo antecipou a
colheita que hoje encontra-se
com 15% da área plantada (5,4
milhões de hecatre). “No ano
passado nessa mesma época
a colheita ainda não tinha iniciado”, comparou.
“As primeiras áreas colhidas
são as mais atingidas. Quem
plantou a partir da metade de
outubro para frente, que são as
lavouras mais tardias, não deve
ser tão impactado pelo clima”,
disse o economista. Segundo
ele, os reflexos no mercado já
são evidentes. A soja está sendo
comercializada, pelo produtor,
em média por R$ 69,00 a saca,
cerca de 6% acima dos preços
praticados em igual período do
ano passado, quando o produto
era vendido por R$ 62,00 a
saca.
Milho
A safra de milho foi menos
afetada pelo clima em função da
resistência das lavouras com o
clima seco. A projeção para esse
período do ano apontava para
uma colheita de 3,3 milhões
de toneladas, contra uma estimativa atual de 3,1 milhões de
toneladas.
A situação climática impactou principalmente a região
Oeste. Já na região Sul, que tem
mais de 67% da área de milho
da primeira safra, o impacto foi
menor. Porém, o clima continua
influenciando negativamente e
isso pode refletir em uma produtividade menor que o esperado.

gens indevidas.
Foram denunciados o exgovernador, acusado do recebimento de R$ 2,7 milhões em
propina, empresários e um exdiretor da empresa estadual de
logística.
A defesa de Richa alega que
os fatos apresentados pelos procuradores da República foram
devidamente esclarecidos, “não
restando qualquer dúvida quanto
à regularidade de todas as condutas praticadas."
Em setembro do ano passado, o ministro do Supremo
Tribunal Federal (STF) Gilmar
Mendes concedeu liberdade
ao ex-governador. No entendimento dos advogados, o novo
decreto de prisão desrespeitou
a decisão do ministro.

Para o analista de milho do
Deral, Edmar Gervásio, o cenário para a produção paranaense
do grão não é ruim. As estimativas de produtividade permanecem no intervalo esperado de
8,7 mil e 9,7 mil quilos por hectare, para essa época do ano.”
Mesmo com rendimentos elevados, a primeira safra de milho
é pouco expressiva no Estado,
não tendo a mesma representatividade que tinha antes”, disse
o analista.
A colheita já iniciou, com
cerca de 3% da área plantada
(352.000 hectares) já colhida.
Os preços do milho permanecem estáveis, em torno de R$
29,00 a saca, sem grandes
oscilações.
Feijão
As perdas registradas na
primeira safra também são
expressivas. Segundo o agrônomo do Deral, Carlos Alberto
Salvador, a primeira safra de
feijão registra uma perda de
19% na produtividade, o que
representa uma redução de 61
mil toneladas de feijão. A perda
financeira para os produtores é
de R$ 171 milhões. A produção
estimada até agora é de 260 mil
toneladas.
A região produtora que
mais perdeu feijão foi a de
Curitiba, com redução de 30%.
Em seguida vem Ponta Grossa
(14%) e Irati, que deverá produzir 5 mil toneladas a menos
em relação à estimativa inicial.
Mercado
Cerca de 80% da área plantada (162.306 hectares) já foi
colhida e as perdas já estão
refletindo no mercado. O feijão
de cor teve uma alta de 41%
de dezembro até está penúltima
semana de janeiro.
O feijão de cor que era vendido por R$ 123,52 a saca de
feijão em dezembro, está sendo
negociado agora em média
por R$ 174,76 a saca. O feijão preto que era vendido a R$
123,84 a saca em dezembro,
está sendo vendido em média
por R$ 156,6 a saca, em
janeiro.

Ratinho oferece apoio
às operações de busca
O Governador do Paraná,
Carlos Massa Ratinho Junior,
ofereceu uma estrutura de apoio
logístico e de policiais militares e
bombeiros para ajudar nas operações de busca e salvamento das
possíveis vítimas do rompimento
da barragem do Vale do Córrego
do Feijão em Brumadinho (MG).
A Secretaria de Segurança do
Paraná está mobilizada e preparada para o deslocamento de
um efetivo com apoio aéreo se
houver necessidade a qualquer
momento.
A estrutura colocada à disposição do governo de Minas Gerais
inclui um efetivo do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST)
com 11 bombeiros militares e mais
dois cães farejadores. No apoio de
transporte está escalada uma outra
equipe com quatro bombeiros mili-

tares, mais dois cães farejadores,
além de uma aeronave do Batalhão
de Operações Aéreas (BPMOA)
com capacidade para quatro pessoas e uma aeronave da Casa
Militar com capacidade para sete
pessoas. O apoio terrestre contará
com três viaturas de auto busca e
salvamento (ABS) e uma viatura
de auto transporte de material
(ATM).
Ratinho Junior conversou com
o governador de Minas Gerais,
Romeu Zema, logo após ter
conhecimento da tragédia. “Ofereci todo o apoio necessário para
ajudar no resgate. É uma questão
urgente e temos que agir rápido.
Também é uma questão de solidariedade e temos que ajudar”.
A equipe de segurança do Paraná
está aguardando instruções para
o deslocamento.

EM TODO O ESTADO

Simepar vai avaliar a real
situação de 461 barragens
Divulgação / Jaelson Lucas / ANPr

Governo fará contrato de gestão com o Simepar
O Governo do Estado fará
um contrato de gestão com
o Sistema Meteorológico do
Paraná (Simepar) para avaliar a
situação das 461 barragens existentes no território paranaense.
Em paralelo, duas unidades
que abrigam resíduos minerais,
em Cerro Azul e Campo Largo,
serão vistoriadas nessa semana.
Os trabalhos serão monitorados
pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Ambiental e
Turismo (SEDAT).

O Simepar foi escolhido para
auxiliar no processo porque o
órgão, sediado no Centro Politécnico da Universidade Federal
do Paraná, em Curitiba, desenvolve atividades de serviços nas
áreas de meteorologia, hidrologia e meio ambiente.
A maioria das barragens
localizadas no Paraná são para
uso de irrigação, abastecimento
de água, geração de energia,
proteção de meio ambiente e
recreação.

FEBRE AMARELA NO PR

Comitê vai monitorar febre
A Secretaria de Estado da
Saúde criou um comitê operacional para enfrentamento da febre
amarela no Estado. O grupo
vai atuar desde a investigação
de casos e na intensificação da
vacinação, até o tratamento aos
doentes. O Centro de Operações em Emergências em Saúde
(Coes) está focado, inicialmente, nos sete municípios da
1ª Regional de Saúde, onde o
vírus da doença foi confirmado

em macacos encontrados mortos, em Antonina.
Em videoconferência realizada nesta segunda-feira (28)
com as 22 Regionais de Saúde
do Paraná, foi reforçada a necessidade de vacinar a população em
todo o Estado, na faixa etária de
9 meses a 59 anos. A Superintendência de Atenção à Saúde também está levantando, junto a cada
município, a capacidade de monitorar e atender eventuais casos.
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COM 7 PONTOS

Operário vence o Cascavel CR e já lidera
Divulgação / José Tramontin

Para Gerson
Gusmão o
importante foi
o resultado
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário venceu o Cascavel
Clube Recreativo, na tarde deste
domingo (27), pela terceira
rodada do Campeonato Paranaense – Taça Barcímio Sicupira Junior. O jogo aconteceu no
Estádio Germano Krüger e terminou 2 a 0. Com o resultado,
alvinegro chega a sete pontos e
lidera o Grupo A.
Os gols do Fantasma foram
marcados na etapa inicial da
partida. Aos 17 minutos, após
cobrança de falta, Sosa aproveitou sobra na área e abriu o placar. E, aos 24 minutos, Lucas
Batatinha recebeu na entrada
da área, dominou e chutou
forte para marcar o segundo da
equipe.

Miguel Sanches Neto, reitor da UEPG; David A. Nascimento,
presidente do Operário e Alvaro Góes, presidente do Grupo Gestor

Fantasma vence a primeira em casa

O alvinegro iniciou a partida com Simão, Léo, Alisson,
Sosa, Allan Vieira, Jardel, Índio,
Robinho, Jean Carlo, Lucas

Batatinha e Bruno Batata.
No segundo tempo, entraram
Dione, Xuxa e Peixoto para
saída de Lucas Batatinha, Jean

EM TIBAGI

Prefeitura abre PSS para
contratação de professores
Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura Municipal abriu nessa segunda-feira
(28) o Processo Seletivo Seriado
(PSS) para contratação de professores de educação infantil e
ensino fundamental I, que atuarão
na rede municipal. Ao todo, são
15 vagas para sede e distritos.
Os requisitos exigidos para
os cargos são curso de nível
médio na modalidade normal
(magistério), licenciatura plena
em pedagogia com habilitação
para o Magistério ou curso normal superior reconhecido pelo
MEC, licenciatura plena numa
das áreas do conhecimento da

educação básica, procedidos de
formação de Magistério de nível
médio.
A ficha de inscrição está disponível no site da Prefeitura de
Tibagi www.tibagi.pr.gov.br para
ser preenchida e entregue na
Secretaria de Educação e Cultura
(Semec), entre 28 de janeiro e
7 de fevereiro. Após realizadas
as inscrições não serão aceitos
pedidos de alteração do local de
lotação escolhido. O resultado
do PSS será divulgado no dia
12 de fevereiro através do site
da Prefeitura. Todas as regras e
especificações do PSS estão disponíveis no edital através do link
https://tibagi.pr.gov.br

EM CARAMBEÍ

Praça 4 de Abril recebe sete
novas lixeiras em seu torno
Da Assessoria
Carambeí - A Praça 4 de
Abril, um dos símbolos da colonização Holandesa de Carambeí,
inaugurada em 1986, recebeu
em sua área sete nova lixeiras.
A secretaria Municipal de Meio
Ambiente fez a instalação para
atender a demanda de resíduos
desprezados no local.
O secretário municipal de
Meio Ambiente, Rosney Ribeiro,
comenta que no período noturno
há maior circulação de pessoas
na Praça e com isso o descarte
de lixo estava superior as lixei-

ras existentes. Ele avisa que é
importante que a população que
ali circula utilize os equipamentos de acomodação de resíduos
para que o espaço se conserve
limpo.
"Nós recebemos bastante
reclamações de resíduos, principalmente bitucas de cigarros,
jogados nas calçadas e nos espaços gramados, por isso realizamos a instalação de mais sete
lixeiras e com isso esperamos
que os frequentadores do local,
sejam conscientes e depositem
seus descartes adequadamente",
reforça.

Carlo e Allan Vieira.
Em entrevista, o técnico
Gerson Gusmão falou sobre
o jogo. “Acredito que fizemos
um primeiro tempo muito bom.
No segundo tempo, tivemos
uma queda de rendimento, talvez pela sequência de jogos, já
que em uma semana foram três
jogos e viagem. Então, mesmo
a gente tentando cobrar dos
atletas, pedir para manter um

ritmo, era natural que caísse
em algum momento, até porque
a gente estava com o placar. A
gente sempre quer que a equipe
mantenha um ritmo alto, mantenha o controle do jogo e faça
mais gols, mas, às vezes, precisamos entender o que acontece.
O importante foi o resultado”.
A próxima partida do Operário é contra o FC Cascavel
nesta quarta-feira (30), às 20h,

Site permite consulta de turmas

Onde consultar
Um relatório com todas as
aulas estará disponível para
consulta no site da Secretaria.
Para acessar, basta entrar na

Divulgação

Professores já podem consultar relatório de aulas disponíveis
página, clicar na aba Recursos
Humanos e depois na aba Distribuição de Aulas.
Também será possível consultar os relatórios de aulas
por Núcleo Regional de Educação, nos sites de cada NRE;
e por escola, nas respectivas
páginas.
Você pode encontrar o
relatório aqui, a partir de
sábado (26).
Mais cedo
A distribuição de aulas
para o ano letivo de 2020 vai
ocorrer ainda em 2019. O

anúncio foi feito pelo secretário estadual da Educação,
Renato Feder, durante reunião
com representantes da APP
Sindicato e com o deputado
estadual Professor Lemos.
“Faremos a distribuição
antes do final do ano, para que
o professor já saia de férias
sabendo como será o seu ano
seguinte”, afirmou. Segundo
ele, no início do ano letivo,
caso haja necessidade, haverá
distribuição de aulas residuais
de eventuais turmas que sejam
consolidadas após este processo.

EM ACERVO MUSEAL

Parque Histórico inicia diagnóstico
Das Assessorias
O Núcleo de Patrimônio e
História do Parque Histórico
de Carambeí inicia o arrolamento das peças do acervo da
instituição. O corpo técnico
formado por historiadores e
estagiários do curso de História
Bacharelado iniciará a atividade
de reconhecimento e diagnóstico do patrimônio do museu
que foi constituído em 2001
com a inauguração da Casa da
Memória primeira ala museal
do complexo Parque Histórico,
inaugurado no ano de 2011
para celebrar o centenário da
imigração holandesa na região.
O diagnóstico do acervo é
o primeiro passo que deve ser
dado pelo corpo técnico do
museu para conhecer suas peças
e as condições em que estão,
para adequá-las as condições
ideias de acondicionamento.
Felipe Pedroso, historiador e
coordenador cultural do Parque
Histórico, explica o motivo pelo
qual esse processo tão impor-

tante iniciará após 17 anos da
aquisição dos primeiros itens
do acervo da instituição.
“A comunidade de imigrantes holandeses veio para o
Brasil com uma característica
muito forte em sua identidade
que é o preservacionismo,
os fundadores da Associação
Parque Histórico de Carambeí
mantiveram essa característica.
No entanto, todo o processo
de salvaguarda e exposição
em um museu segue critérios
e técnicas muito específicos
que demandam mão de obra
especializada. Foi somente no
momento em que foi investido
em um corpo técnico que os
processos de conservação, pesquisa e exposição deram início
efetivamente”, explica Felipe.
Quando finalizar a etapa
do diagnóstico de cada peça
será feito o prognóstico. Com
termos provenientes da medicina os historiadores cuidam
e tratam das peças do acervo
do museu. “Precisamos saber
as condições físicas de cada

Parceria com a UEPG
Na coletiva de imprensa
após o jogo deste domingo, o
presidente do Operário, David
Aroldo Nascimento, o presidente do Grupo Gestor do
Operário, Álvaro Góes, e o reitor da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), Miguel
Sanches Neto, assinaram termo
de convênio para construção de
Centro de Treinamento para a
equipe no Campus Uvaranas.

EM SENGÉS

AULAS E LOCAIS

O período de distribuição
de aulas para o ano letivo de
2019 acontece de 1º a 9 de
fevereiro, mas já é possível a
partir deste sábado (26) consultar no site da Secretaria
de Estado da Educação as
demandas de turma disponíveis. Os professores já podem
definir quais aulas e em quais
locais gostariam de trabalhar e
planejar suas atividades com
tranquilidade.
Essa é a primeira vez que a
Secretaria disponibiliza essas
informações com antecedência, medida adotada com o
objetivo de deixar o processo
de distribuição de aulas mais
organizado que no ano passado.
Além disso, o período
para distribuição foi ampliado
em três dias e o trabalho será
suspenso no domingo (3), a
pedido dos professores.

no Estádio Germano Krüger. Os
ingressos estarão disponíveis a
partir desta segunda-feira (28),
à tarde, nos pontos de venda:
Loja do Fantasma (Rua Padre
Nóbrega, 265 – Oficinas),
Keima Um Lojão (Rua Coronel Cláudio, 59 – Centro) e
Supermercado Vitor (Rua Laudelino Gonçalves, 332 – Chapada). Os valores praticados
na arquibancada geral são R$
100 entrada inteira e R$ 50
meia-entrada. Na arquibancada
coberta, os valores são R$ 150
entrada inteira e R$ 75 meiaentrada.

objeto, reunir o máximo de
informações sobre eles. Encerrando a coleta de dados será
possível analisar e definir quais
procedimentos serão tomados para preservar cada item.
Somente depois de aplicar essa
metodologia poderemos dar
andamento aos outros aspectos,
que são: registro, catalogação,
inventário, criação do guia que
separa o acervo em coleções
temáticas e definição de fundos
que contam de onde o objeto é
proveniente”, afirma o historiador Leonardo Pugina.
Cada uma das peças que
compõe o acervo do museu
possui uma história que deve
ser contada ao público, seja
por meio de pesquisas ou exposições. “Com este trabalho
poderemos readequar cada um
dos objetos e inseri-los na narrativa contada no Parque, pois
quanto mais informações tivermos estaremos mais próximos
da história para transmiti-la aos
visitantes”, relata a acadêmica
de história Fernanda Hrycyna.

Presos trabalham
na roçada de
postos e escolas
Sengés - Na segunda, terça e
quarta-feira da semana passada,
detentos do Departamento Penitenciário (DEPEN) de Sengés
trabalharam na roçada e limpeza
de postos de saúde e escolas no
bairro Ouro Verde e região. A
ação faz parte do projeto 'Justiça
Sem Grades', que utiliza mãode-obra de presos para ressocializar e atender às demandas do
município.
O projeto existe desde julho
de 2017, e já contou com a participação de 28 ressocializandos,
sendo o índice de reincidência ao
crime quase nulo entre os participantes, com apenas um caso
registrado. Hoje, participam
cinco detentos, destes três condenados e dois presos provisórios.
O município estuda a inserção de
mais três pessoas no projeto.
O trabalho entre condenados
é uma forma de readaptação à
sociedade, benéfica para o preso
e para a prefeitura. O detento
trabalha em prol do município,
enquanto recebe o benefício de
dormir em ambiente separado,
não utilizar algemas e tornozeleiras, e ter horários e formas
de visita flexíveis. A cada 3 dias
de trabalho, há um de remissão
da pena. Além disso, o Conselho Municipal de Segurança
(Conseg) viabiliza tratamento
odontológico e cursos para os
participantes do projeto.
Em Sengés, os presos já
auxiliaram na reforma de pronto
socorro, instalação de meio-fio
e colocação de asfalto. Além de
terem trabalhado na produção
e colocação de payvers (calçamento) no entorno das mini arenas da Vila São Pedro e Ouro
Verde. Segundo o secretário
de Serviços Urbanos, Fernando
Blasco, “a utilização de payvers,
que antes se mostrava onerosa
pelo alto preço, quando fabricada pelos presos é vantajosa,
além de ajuda-los na ressocialização”, destacou.
Expansão da iniciativa
O Departamento Penitenciário do Estado do Paraná
(DEPEN) recentemente aderiu
ao projeto, formalizando convênio com o Fundo Penitenciário,
que permitirá a 20 ressocializandos receber um salário mínimo
mensal. Aguarda-se a assinatura do Secretário de Segurança
Pública e Administração Penitenciária, Luiz Felipe Kraemer
Carbonell.
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MODELO MERCOSUL

Paraná já adota novo padrão de placa
Medida está
vigente desde
dezembro do
ano passado
LUANA DIAS
*COM INFORMAÇÕES
DO DETRAN PR
ESPECIAL PARA PÁGINA UM
A portaria (074/2018)
do Departamento de Trânsito
do Paraná (Detran-PR), que
torna obrigatória a implantação da placa modelo Mercosul
no território estadual, já está
em vigência no Estado, apesar das informações desencontradas publicadas até
agora e das muitas dúvidas
levantadas entre a população.
Desde o dia 17 de dezembro
de 2018, veículos novos que
forem emplacados no Paraná,
ou que, por razão de comercialização, tenham mudado

de município, por exemplo,
devem ser identificados com
placas do novo modelo.
Porém, ao contrário do
que dizia a redação inicial da Resolução número
729/2018, do Departamento
Nacional de Trânsito (Denatran), as placas não serão
obrigatórias para todos os

veículos até 2023. Ou seja, o
procedimento é uma exigência da lei nos casos em que
houver: primeiro emplacamento, aquisição de veículo
(que resulte em transferência
de proprietário), aquisição de
veículo com troca de município, alteração de dados,
mudança de município onde

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA FAMÍLIA

Cida é a nova embaixadora
A ex-governadora do Paraná,
Cida Borghetti foi designada
como embaixadora mundial da
Organização Mundial da Família
(OMF). A oficialização do título
foi entregue na segunda-feira
(28) pela presidente mundial
da OMF, Deisi Noeli Webber
Kusztra, em Curitiba. Cida foi
indicada e aprovada por unanimidade de votos em assembleia
geral da organização em Genebra, na Suíça.
A Organização Mundial
da Família faz parte do conselho consultivo da Organização
das Nações Unidas (ONU). É
responsável por representar e
defender os interesses das famílias do mundo, criando politicas
públicas de desenvolvimento e
proteção social como erradicação da pobreza, educação, saúdem combate à discriminação e
à violência doméstica.
De acordo com a presidente
da OMF, Cida foi escolhida principalmente por sua experiência
e projetos nas áreas de primeira
infância,prevenção à saúde e
direitos das mulheres. “Cida
Borghetti tem conhecimento teórico e prático para nos auxiliar
em ações voltadas ao desenvolvimento das famílias, em especial,
nas áreas de primeira infância e
saúde preventiva. Seus projetos
são referência internacional de
cuidado, atenção e responsabilidade com o próximo”, disse
Deisi Kusztra.
No novo papel voluntário,
a embaixadora afirma que auxiliará na construção de políticas
públicas para a área. “Estou
muito honrada de fazer parte
desta organização que tem 70
anos de atuação no mundo
todo. Uma missão que recebo

Divulgação

reside o proprietário, registro de outro estado e troca
de categoria.
Até então as placas no
Brasil tinham o padrão formado por três letras e quatro
números, por exemplo: AAA
0000, já as placas padrão
Mercosul terão quatro letras
e três números, na sequência

Estudantes de Castro são
medalhistas na OBMEP

com muita disposição em ajudar quem mais precisa”, afirmou Cida.
Especialista
Cida Borghetti é reconhecida mundialmente como uma
das maiores especialistas em
primeira infância. Na Câmara
Federal presidiu a comissão
que aprovou por unanimidade o
Marco Legal da Primeira Infância, legislação mais avançada no
mundo em atenção às crianças
de zero a seis anos e que serviu
de base para o programa Criança
Feliz do Governo Federal.
Cida também é a autora da
lei estadual que instituiu o Dia de
Luta Contra o Câncer de Mama
no Paraná, mesma lei que serviu
de referência para a criação do
dia nacional de conscientização
contra o câncer de mama.
No Governo do Paraná
criou o programa de construção do condomínio do idoso,
ampliou as Patrulhas Maria da
Penha e o botão do pânico para
mulheres vítimas de violência,
aumentou o repasse de recursos e o apoio administrativo às
APAE´s entre outras ações.

Quatro alunos da rede
pública de ensino do município de Castro conquistaram
medalha na 14ª Olimpíada
Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP),
realizada em 2018. Gabriel
Kaefer Seganfredo, aluno do
Colégio Estadual Professora
Maria Aparecida Nisgoski,
ganhou medalha de prata. Já
os estudantes Eduardo Espírito Santo Borges, do Colégio
Estadual Major Vespasiano
Carneiro de Mello e os alunos
Vinicius Yuji Sakamoto e Isabely da Silva Rodrigues, ambos
do Colégio Estadual Antonio e
Marcos Cavanis, foram medalhistas de bronze na edição.
A reportagem do Página
Um conversou com a aluna Isabely e com sua mãe Silvia Maria
Silva Rodrigues. Por conta do
resultado na OBMEP, a estudante, de apenas 12 anos de
idade, foi convidada pela Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG) para participar do Programa de Iniciação
Científica (PIC).
Por meio de carta enviada
aos seus pais, a Universidade
enalteceu o fato, “essa é realmente uma conquista importante dentro de uma competição
nacional que contou, na sua
primeira fase, com mais de 18
milhões de candidatos”, afirmava o documento.

Divulgação / Arq. Pessoal

Isabely da Silva Rodrigues, uma das medalhistas de bronze
Com ingresso certo na
faculdade para frequentar o
curso de iniciação científica, a
estudante conta que seu foco
agora é a preparação para as
próximas provas da Olimpíada de Matemática, já que, se
conquistar mais duas medalhas, ela poderá garantir vaga
em um curso de graduação,
sem fazer a prova do vestibular. “Eu fiquei muito feliz
com esse resultado, inclusive,
não esperava que fosse conquistar a medalha. A prova
estava bem complicada, com
questões bem difíceis, mas já
que eu consegui essa medalha,
pretendo fazer as próximas

provas, e se alcançar as outras
duas que precisa, eu quero
entrar na faculdade de matemática”, explica.
Aluna do sétimo ano do
Ensino Fundamental, Isabely
sempre estudou em escolas
públicas. Para sua mãe, a
medalha é motivo de orgulho.
“Fiquei muito feliz porque eu
sempre amei matemática, e ver
minha filha mandando muito
bem na disciplina me enche
de orgulho. Acredito que um
futuro maravilhoso a aguarda,
com muitas conquistas, ela
merece, afinal é uma menina
muito inteligente e dedicada”,
destaca Silvia.

INOVAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE COOPERATIVAS PARANAENSES

Programa vai capacitar gestores
Curitiba - Começa na segunda-feira, 11 de fevereiro, uma nova
etapa do Programa de Inovação
para o Cooperativismo Paranaense, promovido pelo ISAE Escola
de Negócios e pela Arbache Innovations em parceria com o Sistema
Ocepar, que identificou a necessidade de capacitar gestores das
cooperativas do Paraná para atuar
em alta performance com uma cultura de inovação. O projeto objetiva fomentar e incentivar a cultura
inovadora dentro das maiores cooperativas do Estado.
Com 17 turmas fechadas em
sete cidades (Curitiba, Carambeí,
Maringá, Londrina, Cascavel,

Toledo e Francisco Beltrão), o
programa terá continuidade com
a trilha de Formação Específica
do Programa, onde 470 alunos,
divididos entre Agentes de Inovação e Agentes de Transformação,
entrarão em contato com disciplinas voltadas exclusivamente
para o seu perfil profissional. Nas
etapas anteriores, os participantes passaram pelo diagnóstico
de suas competências técnicas e
comportamentais, o que determinou o tipo de Agente com que
cada um melhor se identificava.
Agora, o programa se divide em
duas trilhas de conhecimento,
proporcionando aos participantes

móveis de todos os países do
Mercosul (Argentina, Brasil,
Paraguai e Uruguai) terão o
mesmo desenho, com código
único, e todos os dados de
confecção da placa, como a
identificação do fornecedor e
o número de série, data e ano
da fabricação da peça, além
do modelo do carro.

EM CARAMBEÍ

PRATA E BRONZE

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM

Deisi Noeli Webber Kusztra
entregou o título a Cida

AAA 0A00, em fundo branco.
Além disso, o novo modelo
terá elementos de segurança
que permitirão o rastreamento das placas e dos veículos por meio de QR code
(código de barras em 2D),
dificultando atos criminosos
como a clonagem.
Com a padronização, auto-

o aprendizado de ferramentas que
subsidiarão a próxima etapa.
Hoje, em sua terceira etapa,
o Programa de Inovação para o
Cooperativismo Paranaense tem a
duração total de 192 horas e tem
como objetivo final proporcionar
autonomia aos líderes das cooperativas para que eles incentivem
e conduzam projetos inovadores
dentro das suas organizações. As
próximas disciplinas trazem um
conteúdo rico e altamente aplicável à realidade das cooperativas,
com dinâmicas, jogos e metodologias disruptivas de aprendizagem
que tornam cada encontro uma
experiência valiosa.

Parque Histórico
reajusta taxa
de visitação
Da Assessoria
Carambeí - O ingresso para
visitação no Parque Histórico de
Carambeí, maior museu histórico a céu aberto do Brasil, será
reajustado a partir desta sextafeira, dia 1º de fevereiro. O valor
do ingresso passará para R$20,
a meia entrada será no valor de
R$10 e a instituição manterá sua
política de gratuidade.
A meia entrada será destinada a professores, estudantes,
pessoas portadoras de deficiência
e doadores de sangue regulares
mediante apresentação de documento comprobatório. Grupos de
escolas particulares e de terceira
idade também terão direito a
pagar apenas metade do valor da
tarifa, que equivale a R$10.

Política de gratuidade
do museu e a visitação
gratuita nas quartas
serão mantidas
A política de gratuidade do
museu é destinada a crianças
até 6 anos, pessoas acima de
60 anos que não integram caravanas, acompanhante de pessoa
com deficiência, moradores de
Carambeí cadastrados, grupos
de vulnerabilidade social, grupos
escolares provenientes de escolas
públicas municipais e estaduais.
Durante a realização de eventos
o regime de gratuidade é diferenciado em conformidade com as
atividades oferecidas pelo museu.
O acesso a Casa da Memória,
primeira ala museal e ao jardim na
entrada do museu continua sendo
gratuito. Todas as quartas, exceto
quando o dia da semana cai em
feriado, a visitação no Parque
Histórico é gratuita para todos.
Somente os grupos agendados
para esta data pagarão a taxa de
visitação em conformidade com
sua categoria.
Os grupos agendados antes
da data do reajuste terão suas
tarifas mantidas em conformidade
com o que foi definido com o responsável pelos agendamentos.
Serviços
O Parque Histórico de Carambeí abre para visitação de terça a
domingo, das 11 às 18 horas.
Grupos devem ser agendados
com antecedência. Mais informações pelo e-mail agendamento@
aphc.com.br, ou telefones 42
3231-5063 e 98433-4639.

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

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.
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.
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.
TERRENO PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento.
R$100.000,00. Tratar pelo telefone:
9 9943-8139.

Áries: Sua ambição e sua curiosidade na profissão estarão ativadas.
Aceite convites para sair e conhecer
gente nova. É possível que pinte passeio com uma turma. Na paixão,evite
cenas de ciúme.

Libra: Vai conquistar os colegas
de trabalho graças à sua disposição
de ajudar. Sua fé estará conduzindo
suas ações. É possível que mude de
atitude na conquista e até se estresse
com a rotina no romance.

Touro: Conversas sobre o
futuro e seus ideais vão encher você
de entusiasmo. Há promessa de
momentos alegres. Saberá encher de
carinho o(a) paquera e até descobrir
afinidade com quem não botava fé.

Escorpião: Conselhos femininos devem gerar lucros e é possível que chegue grana vinda de local
distante. Novidades profissionais
podem surgir. Na conquista, fará mil
planos românticos.

Gêmeos: Trabalhar em conjunto deve render mais financeiramente. Não perca a oportunidade de
conhecer pessoas de outras cidades
e ampliar seu círculo de amigos. A
união estará em ótima fase.

Sagitário: No trabalho, poderá
precisar se deslocar ou viajar. No
caso de entrevista ou teste, deverá
se sair bem. Na união, sua postura
mais descontraída deixará seu amor
à vontade para se abrir.

Câncer: Defina seus objetivos de trabalho e vá à luta! Melhor
não fazer drama sobre problemas
de saúde. Se seu par mora longe, a
relação deverá emplacar. Astral perfeito para curtir a paixão.

Capricórnio: Vai confiar na sua
intuição. Poderá trabalhar a sós e
obter bons resultados. Também não
está descartada chance de conseguir
outro serviço. Seu lado romântico
estará em destaque na paquera.

Leão: Use seu talento criativo
para se destacar na carreira. Sinal
de sorte: que tal fazer uma fezinha
ou participar de sorteio? Vida social
agitada, abrindo espaço para conquistas, desde que invista no diálogo.

Aquário: Poderá ter sucesso
com seus projetos, mas mantendo
os pés no chão com relação a grana.
Cuidado para não trabalhar demais
e acabar prejudicando sua saúde. A
vida amorosa terá aventuras e nada
de rotina.

Virgem: Aposte nos bons frutos
do seu trabalho, porque terá o destaque que merece. Momento de tomar
decisões importantes para a sua
família. No envolvimento amoroso, a
promessa é de muita sintonia.

Peixes: Uma mudança no trabalho será comemorada. Se estiver
em busca de vaga, pode contar com
ajuda numa entrevista. Tudo indica
que sua simpatia estará realçada,
atraindo todas atenções na paquera.

A MÁQUINA DE
PEGAR LADRÃO
Os japoneses criaram
uma máquina de pegar ladrão.
Foi o maior sucesso em
alguns países!!!
No Japão, em 5 horas
a máquina pegou 5 ladrões.
Nos EUA, em 4 horas
pegou 4 ladrões.
Na Coreia, em 3 hora
pegou 3 ladrões.
No Brasil, em 1 hora
roubaram a máquina!!!
MARLENE
Numa bela noite estrelada, um
ladrão entra no apartamento
de um casal, e o bandido
fala para a mulher:
-Antes de eu te matar, me
diga o seu nome.
Ela responde:

-Meu nome é Marlene.
O bandido fala:
-Olha moça, não vou te matar
porque Marlene é o nome da
minha mãe. Agora eu quero
saber o nome desse cara, qual
é o seu nome chapa?
O homem, olhando para
cima e para baixo, fala:
-Meu nome é Ivo, mas
pode me chamar de Marlene.
CAIPIRA NA LOJA
DE FERRAGENS
O caipira entra na loja de
ferragens e pede
uma tomada.
- Você quer uma tomada
macho ou fêmea? – pergunta
o balconista.
- Sei não, seu moço! Eu queria uma tomada pra acender a
luz e não pra fazer criação!

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

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!
Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451

VENDO VAN SPRINTERM
Vendo Van Sprinterm, na com
branca, ano 2009 / 2010, modelo
CDI 313, 16 lugares, com porta
automática. Valor: R$ 50.000,00.
Tratar pelo telefone: (42) 9 99111452/ (42) 9 9144-1452.

Você vai se surpreender com o resultado!
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.

LANCER GT R$ 55 MIL
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.

AGRO TEC MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL
Fabricação, montagem e manutenção em geral. Tel.: (42)9 9112-2074
– Adriano Eloy. E-mail: agroteccastro@gmail.com
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 99516950 Whatsapp.

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

CUIDADORA DE IDOSOS
Cuidadora de idosos, entrar em
contato pelo tel.: (42) 9 98680185.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

CRUZADAS
www.coquetel.com.br

REVISTAS COQUETEL 2014

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br

REVISTAS COQUETEL 2014

RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO:
VIDAS BRASILEIRAS
Terça-Feira (29/01)
Alex, Maria Alice, Pérola
e Márcio discutem no colégio. Tito e Garoto recuperam a caixa de Heitor e
descobrem que ela guarda
uma carta para o avô. Érico
ouve quando Gabriela,
Marcelo, Vinícius e Rafael
conversam sobre a redução do programa de bolsas.
Alex estranha o novo visual
de Flora. Hugo sugere uma
manifestação em favor da
permanência de todos os
bolsistas no colégio. Márcio e Maria Alice decidem
pôr um fim em seu namoro
de mentira. Gabriela desconfia do sono de Flora
durante a aula. Solange
desafia Rafael.
VERÃO 90
Terça-Feira (29/01)
Nos anos 80, Janaína
e os filhos, João e Jerônimo, assistem ao programa Patotinha Mágica.
Com o programa em queda
de audiência, Lidiane instrui Manuzita a anunciar
um concurso para escolher
um novo integrante. João
e Jerônimo ficam interessados e fogem para o Rio
para participar da seleção.
Os dois são escolhidos e
a Patotinha Mágica vira
um trio. João desmaia no
palco durante uma grande
apresentação e é decretado
o fim do grupo. Lidiane
proíbe Manu e João de se
encontrarem. Nos anos
90, João comanda um programa na rádio Maremoto.
Manu, uma jovem aspirante
a atriz, não tem sucesso na
carreira. Jerônimo vive em
Armação do Sul sem ocu-

pação definida. Kika avisa
a Manu sobre um teste no
filme de Herculano. Manu
e João se reencontram por
acaso após muitos anos.
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ESPELHO DA VIDA
Terça-Feira (29/01)
Alain se assusta quando
vê o espelho do camarim
quebrar. Priscila afirma que
sentirá saudades de Grace.
Margot tem um sonho com
Vicente e os dois visitam
Cris/Julia
no
passado.
Solange beija Emiliano.
Hugo e Josi selam um acordo
para se ajudar, e Cláudio
acredita que os dois estão
apaixonados. Eugênio paga
Dora para obter informações sobre Julia, e Bendita
vê os dois juntos. Américo
percebe o afastamento
de Gentil. Bola e Daniela
pensam em uma atriz para
interpretar Dora. Solange
desiste de reatar com Emiliano. Bendita alerta Cris/
Julia sobre Dora. Ana pede
a Alain para ler o diário de
Julia Castelo.
O SÉTIMO GUARDIÃO
Terça-Feira (29/01)
Valentina
convence
Laura a ficar em Serro Azul
e seduzir Gabriel. Mirtes
vê um incêndio na igreja
e Luz consegue resgatar
padre Ramiro. Adamastor
questiona Ondina sobre
sua família. Marilda se
espanta com a reação do
prefeito Eurico ao incêndio
na igreja. Rivalda pergunta
por Walid a Diana. Jurandir
permite o namoro de Elisa
e Maltoni. Gabriel mostra
a fonte a padre Ramiro, e
o convida para assumir o
lugar de guardião deixado
por Eurico.
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HORÓSCOP

HO

ÁRIES: Ótima in
estão em pendê
21 MAR.
20 ABR. Será bem suced

SINDICATO RURAL DE ARAPOTI
TOURO: Dia que
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA
na medicina. Su
Mercúrio em seu
GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Sindicato Rural de Arapoti, Sr. Dirceu Antonio Osma- GÊMEOS: Evite o
rini no uso de suas atribuições estatutárias convoca os associados oposto. Mesmo q
da instituição para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia
12 de fevereiro de 2019, no auditório do Sindicato, sito à rua Emi- CÂNCER: Procur
confusões. Faça
liano Carneiro,1332 nesta cidade. Em primeira convocação às 09 h
e 30 min., com a presença da maioria dos delegados representantes. LEÃO: Procure m
Segunda e última Convocação às 09h 40 min., com qualquer número neste e nos próx
de Delegados em condições de voto para deliberar sobre a seguinte embaraços.
VIRGEM: Com o
ordem do dia:

21 M
20 A

21 ABR.
20 MAI.

21 A
20 M

21 MAI.
20 JUN.

21 JUN.
21 JUL.

22 JUL.
22 AGO.

23 AGO.
22 SET.

1.Leitura da Ata anterior;
2.Prestação de Contas do exercício de 2018;
3.Escolha dos nomes para compor o Grupo de Negociação objetivando
a Convenção Coletiva de Trabalho para o exercício 2.019/2.020
4.Definições de estratégias operacionais
5.Assuntos Gerais;
Arapoti, 18 de janeiro de 2019
Dirceu Antonio Osmarini
Diretor Presidente

21 M
20 J

21 J
21 J

vontade, livre pa
termos ﬁnanceir

22 J
22 A

23 A
22 S
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TELÊMACO BORBA

Divulgação

Jovem é morto com 3 tiros
Dagmar foi morto nas proximidades de um bar
Da Redação

Quando bombeiros chegaram
vítima já esta em óbito

EM CASTRO

Civil cumpre
mandados e dois
vão à cadeia

Telêmaco Borba - Era
1h30 da madrugada de
sábado (26), quando um
jovem de 19 anos tombou
morto, vítima de arma de

fogo. Dagmar Pacheco foi
atingido por três tiros nas
proximidades de um bar
localizado à Rua Rosas de
Ouro, na Vila Cristina, em
Telêmaco Borba.
Bombeiros chegaram ao

local para dar atendimento,
mas o jovem já tinha entrado
em óbito. O corpo foi recolhido ao Instituto Médico-Legal (IML) para a realização de
exames de necropsia, antes de
ser liberado para a família.

RESERVA

EM JAGUARIAÍVA

Ação da PM fiscaliza bares e clubes
Divulgação

Polícia encontra drogas
e celulares em cadeia
Divulgação

Da Redação
Foi cumprido na manhã dessa
segunda-feira (28), Mandado de
Prisão expedido em desfavor de
E.R.M, 37 anos, pelos crimes de
homicídio e furto qualificado.
Em outra ação na mesma
data, por volta das 16 horas a
Polícia Civil de Castro cumpriu
outro Mandado, desta vez de
busca e apreensão de um Adolescente, conhecido por 'Peixinho', suspeito de diversos crimes
como Rroubo, furto e tentativa
de homiciídio.
Ambos encontram-se recolhidos no setor de carceragem da
Cadeia Pública de Castro.

NA MADRUGADA

Homem é
roubado na
região do
Castroville
Da Redação
Eram perto das 5 horas da
manhã de domingo (27), quando
uma Brasília parou ao lado de
uma pessoa que transitava pelas
proximidades do Castroville.
Dois suspeitos desembarcaram e fazendo ameaças,
subtrairam certa quantia em
dinheiro, documentos e um
aparelho celular.

EM ABORDAGEM

Menor e moto
são apreendidos
Da Redação
No domingo (27), por volta
das 18 horas, equipe da PM
abordou o condutor de uma
motocicleta Honda CG que
pilotava pela Rua Humberto M.
Prado, no Bairro Arapongas, em
Castro. Após consulta, foi verificado que o veículo apresentava
pendências administrativas, além
do condutor ser um menor de
idade. Diante dos fatos, o Conselho Tutelar foi acionado, sendo
o veículo e o menor apreendidos
e encaminhados para os procedimentos cabíveis.

Pente fino pega detentos de surpresa
Da Redação

Trezentas pessoas fiscalizadas e quinze carros vistoriados
Da Redação
Jaguariaíva - A Polícia
Militar de Jaguariaíva deflagrou na noite de sexta-feira
(25) operação tendo como
alvo bares e clubes da cidade.

Chamado de ‘Ação Integrada
de Fiscalização Urbana’, o trabalho prosseguiu até a madrugada de sábado (26).
Conforme o relatório da
PM, a ação resultou na detenção de um homem de 55 anos,

levado à delegacia sob a suspeita de fornecer bebidas alcoólicas para menores.
O balanço da polícia apontou 300 pessoas fiscalizadas,
além de 15 automóveis vistoriados.

CARRO É PARCIALMENTE QUEIMADO

Reserva - Detentos da carceragem de Reserva foram surpreendidos com um bate-grade
na noite de domingo (27), em
resposta à denúncias anônimas
recebidas pela Polícia Civil.
No pente fino realizado através de soldados da PM e policiais
civis, foi localizado dois aparelhos
celulares, sendo que um deles

era utilizado por uma das presas.
Além disso, dentro dos colchões
foram encontradas várias buchas
de maconha, totalizando 140
gramas, assim como um caderno
com anotações referentes à contabilidade do tráfico de drogas.
Retiradas das celas, a Polícia
Civil irá instaurar inquérito para
apurar como os objetos entraram
na cadeia e quem eram os donos
do entorpecente.

NA VICENTE FIORILLO

Bombeiros controlam incêndio em casa Ladrão agride vítima à chutes
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Ainda é desconhecida a causa do princípio de
incêndio em uma residência localizada na rua Benjamin Franklin,
na Vila Coronel Cláudio, em
Ponta Grossa. Bombeiros foram
mobilizadas no início da tarde de
segunda-feira (28) para combater o princípio de incêndio.
Para o Corpo de Bombeiros,
o fogo teria iniciado no carro
estacionado na garagem do imóvel, que não possuia nenhum
morador. Controlado rapidamente, o automóvel não teve a
mesma sorte, ficando parcialmente queimado.

Da Redação
Em outra ocorrência de roubo,
desta vez na Avenida Vicente Fiorillo, em Castro, homem de posse
de uma faca abordou uma pessoa

EM PONTA GROSSA

Ladrão é preso em flagrante

Incêndio pode ter começado no carro

'OPERAÇÃO ARRASTÃO'

Três em cana e 25 porções de cocaína
Da Redação
Sengés - Em Sengés a
Polícia Militar apreendeu três
adolescentes menores de idade,
durante operação realizada
entre a noite de sexta-feira (25)

e anunciou o roubo. Não contente em levar certa quantia em
dinheiro, e um aparelho celular,
fez ameaças e chutou à vitima. O
caso foi registrado às 21h10 de
domingo (27).

e a madrugada de sábado (26).
Eles portavam 25 porções de
cocaína, totalizando 15 gramas
de peso.
Todo o trabalho integrou a
Operação Arrastão, realizada
para reforçar o policiamento

no município durante o final de
semana. As ações contaram com
fiscalizações em estabelecimentos e reforço de equipes nas ruas
da cidade. Os suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas
terminaram na delegacia.

Ponta Grossa - A tentativa
de furto próximo às 14h deste
domingo (27), na Rua Dr. Paula
Xavier no Centro de Ponta Grossa,
não foi bem-sucedido por um ladrão
pego em flagrante. Informações da
Polícia Militar dão conta de que um
policial federal, que passava pela
via, observou uma ação criminosa

sendo praticada.
Nela, o suspeito de 28 anos
quebrou o vidro de um estabelecimento comercial buscando furtar
chocolates. O policial, então, abordou o suspeito e chamou a PM. Ele
foi encaminhado para a 13ª Subdivisão Policial de Ponta Grossa para
os devidos esclarecimentos.

EM JAGUARIAÍVA

Leva moto de garagem
Jaguariaíva - Deixar o veículo em garagem não é garantia
de que não será roubado. Foi o
que aconteceu ao final da noite
de domingo (27), por volta das
23h30, em uma casa localizada

na Rua Positano, Bairro Belvedere, município de Jaguariaíva.
De lá foi subtraída uma Honda
Biz 125, de cor rosa, placa ATO
8730, ano e modelo 2010,
emplacada em Jaguariaíva.
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'Cada segundo é tempo para mudar tudo para sempre.'
Charles Chaplin
Divulgação

Divulgação

Empresário
Adriano
Comassetto
em ritmo de
aniversário,
festejando a
data ao lado
da esposa
Andrea
Comasseto.
Muitas
felicidades!
Divulgação / Cleo Costa

Em tempo de parabenizar Maredy Graeser Abib pela
estreia de idade nova. No registro ao lado do esposo
Luís Cezar Abib. O casal comanda com maestria o
Hotel Fazenda Dorizzon em Mallet- Pr Parabéns!

Vani de
Quadros
Fadel
assume a
presidência
da Rede
Feminina de
Combate ao
Câncer de
Ponta Grossa, biênio
2019/2020.
A solenidade
de posse
acontece
às 18h30 da
terça-feira
(29) na sede
da instituição.
Sucesso!

Simões

Divulgação

Empresário Adilson
Simões
recebendo
felicitações
de idade
nova.
Parabéns!

Divulgação

Divulgação

O casal de
enamorados
Ruan Carlos
Nunes e
Lais Binotto
Bazzo. Ela
recebe
felicitações
pela idade
nova.
Parabéns!

Divulgação

A Associação Brasileira
de Colunistas Sociais
e de Mídia Eletrônica
(ABRAMECOM) realiza o
seu primeiro encontro
de 2019, nos dias 9 e
10 de fevereiro,
na Pousada Villa di
Manu, em Penha (SC).
No registro a presidente da Abramecom,
Neide Bini e Rafael
Veiga, diretor Comercial da Villa di Manú

A OAB Ponta Grossa realiza nesta terça-feira (29), às 19h30,
no auditório da Subseção, a posse de sua mova diretoria.
Rubia Carla Goedert assumirá como presidente para o triênio
2019/2021, tendo como vice-presidente Ricardo Machado e o
como secretário-geral o professor Edemilson Cesar de Oliveira.
Todos são professores de Direito das Faculdades Cescage.
Rubia é a primeira mulher eleita para o cargo. Parabéns!
Divulgação

Integrantes do Comitê Agrícola da Frísia Cooperativa
Agroindustrial no Tocantins fizeram uma visita técnica e
conheceram a estrutura da Cooperativa Agroindustrial
do Tocantins (Coapa) com sede no município de Pedro
Afonso, localizado no centro-norte do estado. A Frísia
está há quase três anos na região, quando inaugurou
um entreposto no município de Paraíso do Tocantins

29/01

Felipe Tomadon
Ataíde Chagas
Camila Age
Eliezer Coutinho
Gustavo Bueno da Rosa
Julia de Lara
Chede Bourguignon
René Serpe Rouede
Douglas Santos Silva

30/01

Natália Hey Menarim
Melissa Milléo Kiel

31/01

João Pedro Polistchuk
Maria Luiz Dinies
Everaldo Leal
Rafael Sendeski

