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'tampets'

Tampas ajudam Feriado terá fiscalização
animais da cidade

Divulgação

Ponta
Grossa
recebe
Paraná
Efapi

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) inicia às 14 horas desta sexta-feira (06), em todo o Paraná, a Operação Independência,
que intensificará as ações nas rodovias estaduais durante o feriado
de 7 de Setembro. As seis companhias da unidade empenharão
seus efetivos na atividade, que segue até 23h59 de domingo (08).
Durante a operação, os policiais rodoviários acompanharão o fluxo
página 9
de veículos e reforçarão a fiscalização.

Divulgação

EM OUTUBRO
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Divulgação / Luana Dias

EM ÁREAS DO GOVERNO FEDERAL

mosquito transmissor

Invasões chegam a 13

Através do projeto Tampets, desenvolvido por um
grupo de voluntários que se
dedica à causa animal em Castro, agora todos os castrenses
podem, indiretamente, ajudar
a cuidar dos animais abandonados, e, ajudar também a
diminuir a população de cães
que vivem nas ruas. página 7

até outubro

Segue
recadastramento
de túmulos

Divulgação

mais de 100 túmulos abandonados

moradias estão sendo construidas em áreas que são do governo federal

Secretaria Municipal de
Meio Ambiente alerta aos proprietários de lotes e túmulos
no Cemitério Municipal de
Carambeí, que não realizaram o
recadastramento em 2018, que
devem obrigatoriamente regulamentar a documentação bem
como realizar a conservação dos
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mesmos.

De algum tempo para cá aumentou o número de invasões no bairro Nossa Senhora das Graças, em Castro. Há cerca de dois
anos começaram a ser construídas as primeiras casas na área, que fica ao lado da linha férrea no bairro, agora, porém, já são
treze casas. A área onde as moradias estão sendo construídas pertence ao governo federal, porém, existe um contrato com a
empresa Rumo Logística, que administra o uso das ferrovias na cidade. A reportagem foi acionada por moradores da região,
que estão preocupados com o crescimento das invasões. Eles argumentam que, junto à construção das casas e barracos improvisados, também vêm outras situações, como os chamados ‘gatos’, para roubo de energia e de água tratada, a poluição, com o
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descarte incorreto de lixos e resíduos, e esgoto a céu aberto, já que no local não há infraestrutura adequada.
Divulgação

Prefeito Moacyr Fadel
troca MDB por Patriota

estudantes são premiados na Câmara

'saudação a bandeira'

Câmara premia
participantes
de projeto
A sessão ordinária da Câmara Municipal de Castro
dessa quarta-feira (04) foi
marcada pela premiação dos
estudantes premiados no Projeto 'Saudação a Bandeira'.
Durante os meses de maio,
junho e julho, as escolas,
públicas e privadas, foram
convidadas a realizar concurso
interno de redações sobre a
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bandeira nacional.

Ponta Grossa
debateu esporte
em Audiência
pública
página 6

após 16 anos

ponta grossa

Divulgação

Homem é
encontrado
morto em
linha férrea
Desde quarta-feira (4),
policiais buscavam identificar
o homem encontrado morto
em uma linha férrea. Sem
portar documentos, ele teria
sido atropelado por um trem
que percorre a região de Piriquitos, Chapada, em Ponta
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Grossa.

Publicado edital
para concessão
do Parque
Vila Velha em PG
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paranaense de vôlei

PG Vôlei/Caramuru estreou com vitória

Divulgação

prefeito Moacyr Fadel é Patriota

Dois dias após o Página
Um News noticiar, com exclusividade, que o prefeito de
Castro, Moacyr Elias Fadel
Junior ingressava no Patriota,
inclusive ocupando posição de
destaque como vice-presidente
na executiva estadual, blogs e

portais da região repercutiam
a notícia e confirmavam a troca
de siglas nessa quinta-feira
(5). Moacyr deixa o partido de
oposição ao governo de Carlos
Massa Ratinho Junior após quase 16 anos e ingressa em um
página 3
de centro-direita.

Ponta Grossa/Caramuru venceu o São José por 3 a 0

O Ponta Grossa Vôlei/Caramuru estreou com vitória, de
três sets a zero, sobre o São José dos Pinhais/UFPR, no Campeonato Paranaense de Vôlei 2019. O primeiro jogo do time
foi na noite de quarta-feira (4), fora de casa, no Ginásio de
Esportes Ney Braga. O técnico do Ponta Grossa Vôlei, Fabio
Sampaio, classificou a estréia como um jogo difícil. página 6
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EDITORIAL

VOU COM A MARÉ
Ética nunca foi o forte de quem ocupa um cargo eletivo. Tanto é
verdade que muitos políticos navegam conforme a maré e as vantagens que as mudanças proporcionam. No caso de Castro, o chefe
do executivo municipal se viu sem espaço após 16 anos no MDB e
resolveu se enveredar num partido que não tem nada a ver com o
seu antigo reduto. Alias, MDB é oposição ao governador Ratinho
Junior no Paraná, enquanto o Patriota é colocado como de centrodireita. É evidente que o prefeito não está dando ponto sem nó, e
comunga com a cartilha dos que querem estar junto com o poder,
nem que para isso precise deixar de lado algumas convicções. Há
que diga que isso se chama oportunismo, outros, de lei da oferta e
procura. O tempo falará por si!

Estado mais inovador do Brasil

Informe Publicitário

* Guto Silva

Sandro A.
Carrilho
REPRESENTAÇÕES
Não foi matéria da
Câmara Municipal, por isso
poucos ficaram sabendo,
mas a presidente da Casa,
Fátima Castro, protocolou
na quarta-feira (4) duas
representações na Comissão de Ética. Uma contra o
vereador José Otávio Nocera
(MDB), por tê-la ofendido
não só uma, mas duas vezes,
segundo suas palavras; e
contra o também vereador
Miguel Zadhy Neto, sobrinho
do prefeito, no caso em que a
clínica de sua esposa foi contemplada com um contrato
com o município. Hoje esse
contrato não existe mais, mas
o fato não se apaga.

REPÚDIO
Em Ponta Grossa a
ausência de um secretário municipal em audiência
pública do esporte, realizada
na segunda-feira (2), pode
render ao titular da pasta
uma moção de repúdio. Já
em Castro, o prefeito fez
ameaças a um cidadão, prometeu quebrar seus dentes,
e ninguém moveu uma palha.
Nem a Câmara Municipal se
manifestou, nem a oposição,
muito menos os blogs da
cidade que são apadrinhados pelo chefe do executivo.
E ainda tem gente que acha
isso tudo muito normal.
MOACYR FORA
Após 16 anos no PMDB
- que em 2017 passou a
se chamar MDB -, Moacyr
confirma sua saída para o
Patriota. Com dois dias de
atraso, os blogs ligados ao
prefeito e portais da região,
deram a notícia. Para a presidente da Casa de Leis,
Fátima Castro, a sigla perde,
mas será tempo de reorganizar a casa. Para o deputado
Requião Filho (MDB), secretário-geral da sigla, o prefeito
e seu grupo saem desgastado
dessa mudança.

EMPREGOS
Se existe uma entidade
que precisamos tirar o chapéu
pela sua iniciativa, é a Acecastro. Surpreendeu com a
realização da Feira da Empregabilidade, e em apenas um
dia possibilitou que 600 pessoas voltem a sonhar com um
emprego. Faltou a Prefeitura
Municipal nessa iniciativa
que somou esforços com a
participação de empresas,
indústrias, escolas, órgãos
estaduais e esse jornal.

Este é o Governo que mais inovação
trouxe ao Estado em tão pouco tempo. São
diversas as ações e projetos já implantados, provocando um avanço significativo no
atendimento ao cidadão com tecnologia e
métodos inéditos, que fazem do Paraná o
Estado mais inovador do Brasil.
Com o Inquérito Policial Digital, por
exemplo, lançado nesta semana, as polícias do Paraná passam a operar com um
sistema 100% online e integrado. Com o
programa, todos os procedimentos de atendimento das polícias Civil e Militar ficam
disponíveis digitalmente, desde o atendimento da ocorrência através do 190 até
o encaminhamento ao Poder Judiciário. É
mais um grande passo no compromisso do
governador Carlos Massa Ratinho Júnior de
ampliar a segurança dos paranaenses com
modernidade e eficiência.
O Inquérito Policial Digital está num
conjunto de projetos que visam ao fim
da impressão de documentos em papel
nos serviços prestados pelo Governo do
Paraná, aliando tecnologia com sustentabilidade. Um dos mecanismos para isso é
o PIÁ - Paraná Inteligência Artificial -, o
primeiro programa de inteligência artificial
do Brasil focado na prestação de serviços
à população. A plataforma e o aplicativo
reúnem mais de 380 serviços do Governo
em um só lugar. Funcionam como canais de
diálogo com o cidadão para atender suas
demandas e reclamações. O PIÁ congrega,
ainda, informações de documentos emitidos
pelo Governo Federal e pelos municípios.
Já o programa Descomplica foi criado
para simplificar a vida dos empreendedores. Ele tem três vertentes: liberação do
CNPJ e das autorizações para empresas
de baixo risco em menos de 24 horas,
soluções para fechamento de empresas e
a instalação de um comitê permanente de
desburocratização com a participação da
sociedade civil. Esse era um dos principais
compromissos de campanha do governador
Ratinho Júnior, que com pouco mais de oito
meses de governo já foi cumprido.
A iniciativa busca dirimir os principais entraves documentais das empresas
e aponta soluções conjuntas com intuito de
melhorar ainda mais o ambiente de negócios
no Paraná, proporcionando assim a geração
de mais emprego e renda. Também haverá
um canal de comunicação direto entre os
empresários e a Controladoria-Geral do
Estado (CGE), no portal do órgão, para

apontar problemas e facilitar ainda mais os
processos.
O Paraná também foi o primeiro
Estado do Brasil a fechar um convênio com
a Microsoft com o objetivo de fomentar a
educação, qualificação, inovação e empreendedorismo.
O acordo permite o acesso a softwares
por alunos e professores da rede pública
estadual de ensino como ferramenta de
aprendizado e capacitação. O convênio vai
dedicar uma atenção especial às escolas
menores, de cidades pequenas, com o objetivo de democratizar a tecnologia, estimulando ideias inovadoras e empreendedoras.
Além disso, está incluída a oferta de
capacitação do corpo docente que, por meio
do programa Professores Embaixadores,
terá acesso a treinamentos para inserção
de tecnologia no processo de aprendizagem por meio de ferramentas cedidas no
acordo. Os profissionais serão beneficiados
com um registro no maior portal de colaboração mundial para professores e diretores
de escolas, a Comunidade de Educadores
Microsoft, que concede acesso a recursos
específicos e gratuitos para capacitação de
professores e dirigentes de instituições de
ensino.
A inovação não acontece apenas com
ferramentas tecnológicas. A gestão em
si também precisa ser moderna, eficaz e
ágil. Uma ação importante é o Banco de
Projetos, que destina R$ 350 milhões para
licitar projetos executivos de grandes obras
estruturais em todo o estado. A definição das obras prioritárias é feita por uma
força-tarefa do governo com a importante
contribuição dos deputados estaduais, que
conhecem a fundo as demandas das regiões
que representam. Essa iniciativa garante um
plano estratégico para décadas no nosso
Estado. Não apenas para este governo. É
um legado para a população paranaense.
Como sempre reafirma o governador
Ratinho Junior, uma ação só é inovadora
se realmente trouxer benefícios para as
pessoas. Por isso criamos na Casa Civil a
Superintendência de Inovação para acompanhar e coordenar as ações de vanguarda
em todo o Governo e, principalmente,
garantir que na ponta de cada projeto esteja
o cidadão paranaense, que precisa ser atendido com respeito, eficácia e qualidade.

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Sonho Via Expressa
O sonho é uma sequência
de fenômenos psíquicos que
ocorre durante o sono, com
formação de imagens, idéias,
ilusões, desejos e utopias.
Os povos de antigamente
atribuíam aos sonhos um significado profético.
Hoje, a Psicanálise, que
nasceu com Sigmund Freud
e com o estudo da “Interpretação dos sonhos”, os sonhos
são vistos como manifestação
simbólicas, que trazem conteúdo do inconsciente ao consciente. Com isso, Freud deu
caráter cientifico no assunto.
Em outras palavras, o cenário

da mobilidade do trânsito no
Centro Histórico da Capital
do Leite é complexo e favorável para se “sonhar” com
uma solução que transforme
o sonho em realidade com um
projeto de uma “Via Expressa”
no eixo Norte – Sul da cidade,
com inicio no “Alto da Cruz das
Almas”, até as proximidades
do Hospital Anna Fiorillo, sem
passar pela “Via Cemitério”.
Com isso, haveria agilização dos veículos e segurança
dos pedestres.
Mas, tudo isso, se trata de
um mero “sonho”, longe dos
olhos dos curiosos.

Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor

* Guto Silva é chefe da Casa
Civil do governo do Paraná.

A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

06/09 - Oficialização da Letra do Hino Nacional

Dia do Alfaiate

07/09 - Independência do Brasil (1822)
08/09 - Dia Internacional da Alfabetização
09/09 - Dia da Velocidade / Dia do Administrador

Dia do Médico Veterinário
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16

ºC

8 ºC

Umidade
94%
70%

Céu nublado com possibilidade de garoa de dia e à noite.

07/09

25

ºC

11 ºC

93%
43%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Domingo
08/09

28 ºC
14 ºC

66%
36%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Segunda
09/09

REDAÇÃO

Temperatura

26 ºC
15 ºC

61%
33%

Sol com algumas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo
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APÓS 16 ANOS

Moacyr troca MDB por Patriota
Divulgação

Divulgação

Requião
Filho diz que
mudança é
prejudicial

Fátima diz que irá
organizar o partido
visando as eleições

Da Redação

Divulgação

Dois dias após o Página
Um News noticiar, com exclusividade, que o prefeito de Castro, Moacyr Elias Fadel Junior
ingressava no Patriota, inclusive
ocupando posição de destaque
como vice-presidente na executiva estadual, blogs e portais da
região repercutiam a notícia e
confirmavam a troca de siglas
nessa quinta-feira (5).
Como a mudança é significativa, uma vez que Moacyr
deixa o partido de oposição ao
governo de Carlos Massa Ratinho Junior após quase 16 anos
e ingressa em um de centrodireita, a reportagem foi ouvir
o deputado estadual Maurício
Thadeu de Mello e Silva –

Deputado Requião Filho

Prefeito Moacyr Fadel

Presidente Fátima Castro

Requião Filho -, e a presidente
do MDB em Castro, vereadora
e presidente da Casa de Leis,
Maria de Fátima Barth Antão
Castro.
Para
Requião
Filho,
essa informação da saída de
Moacyr é extraoficial, pois até
o momento a secretaria-geral
do partido não foi informada.
De qualquer forma, Requião

filho acredita que a mudança
seja prejudicial para Moacyr
e para o seu grupo, pois a
população sabe quando elas
ocorrem por interesses de
ficar ao lado do poder. “Essa
movimentação não será bem
vista”, destaca o deputado.
Quanto ao MDB castrense,
Requião Filho disse que o
partido está firme e forte em

Castro, dentro das ideias que
o partido prega, inclusive com
possibilidade de lançar candidato a prefeito ou até mesmo
um vice. Perguntado se a
postura do prefeito em tentar
afastar o senador Requião do
MDB o teria enfraquecido, o
deputado respondeu que sim.
“Não existe meia mulher grávida, ou está por inteiro em

'SAUDAÇÃO A BANDEIRA'

Câmara premia participantes de projeto

um propósito, ou não está.
Naquele momento Moacyr
não estava”.
Para a presidente Fátima “é
sempre ruim o partido perder
um prefeito, principalmente de
uma cidade com a importância
de Castro. Mas foi a decisão
dele e agora teremos que organizar o partido para as próximas eleições”.

História
Moacyr Fadel filiou-se ao
PMDB em 30 de setembro de
2003. De lá para cá, foram
quase dezesseis anos defendendo as fileiras do partido, até
a divulgação de seu ingresso
no Patriota em 31 de agosto
de 2019, às 16h22, segundo
anotações nos assentamentos da Justiça Eleitoral. Nesse
documento consta o prefeito
ocupando a vice-presidência do
Patriota no Paraná, até 29 de
agosto de 2020.
Prefeito Moacyr Fadel não
foi encontrado para comentar.

RECEITA NO PARANÁ
O presidente da Ocepar,
José Roberto Ricken, defendeu novamente, em Brasília,
a permanência da superintendência da Receita Federal em
Curitiba. De acordo com a
proposta do governo, a ideia
é reduzir o número de unidades no país e centralizar em
Porto Alegre as demandas
de Santa Catarina, Paraná e
Mato Grosso do Sul.

Divulgação / Ocepar

FUNDO DA SEGURANÇA
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou,
com emendas, o projeto do
governador Ratinho Junior
que cria o Fundo de Segurança Pública que vai gerir
os recursos repassados pelo
fundo nacional da área destinados às ações, projetos
e programas de combate à
criminalidade e prevenção à
violência.

foi considerada grave o suficiente para justificar a cassação. A representação do PDT
indicava que foram ocultadas
despesas com publicidade.

Divulgação

Esudantes premiados no Projeto 'Saudação a Bandeira'
Da Assessoria
A sessão ordinária da
Câmara Municipal de Castro
dessa quarta-feira (04) foi marcada pela premiação dos estudantes premiados no Projeto
'Saudação a Bandeira'. Durante
os meses de maio, junho e julho,
as escolas, públicas e privadas,
foram convidadas a realizar um
concurso interno de redações
sobre a bandeira nacional. As
cinco melhores redações de
cada estabelecimento de ensino
foram encaminhadas para a
Câmara e os autores receberam
certificados e medalhas.
Segundo a vereadora presidente Fátima Castro (MDB), o
objetivo do projeto é aproximar
a população do Poder Legislativo, além de valorizar o trabalho dos alunos. “O projeto
é importante para oportunizar
a participação da comunidade

na Câmara, para que a população veja que a Câmara é um
espaço para ela, além de valorizar o trabalho e a criatividade
dos alunos. Também ressalta a
bandeira quanto símbolo nacional, pois as escolas trabalham
o respeito à bandeira e isso
desperta esse sentido de cidadania”, explica.
O vereador Maurício Kusdra (DC), presidente da
Comissão Parlamentar de
Educação, Esporte e Cultura,
também destacou a questão do
civismo e do desenvolvimento
dos estudantes. “A Saudação
a Bandeira é um projeto que
estimula a criança e o adolescente a valorizar a nossa pátria.
Que essa criança passe a ter a
consciência de cidadão desde
pequeno e que valorize o seu
país. Além disso, estimula nos
estudos e na escrita através do
concurso”.

Para a diretora da Escola
Municipal
de
Guararema,
Simone de Fátima Rebonato
Simão, o projeto possui uma
grande importância. “Os alunos
gostaram muito de participar.
Foi uma oportunidade deles
conhecerem a Câmara, pois
muitos ainda não conheciam,
e de aprender coisas novas,
foi uma oportunidade única”,
disse.
Além da Escola de Guararema, também foram premiados
alunos das Escolas Municipais
Dr. Vicente Machado, Dr. Lourival Leite de Carvalho, Profª.
Dalila Ayres, Dr. Jahyr Lopes,
Profª. Elsa Macedo, de Bela
Vista e Profª. Marilda Fonseca
Fadel, do Colégio Estadual
Major Vespasiano Carneiro de
Mello e da Escola Evangélica
da Comunidade de Castrolanda. Ao todo, 50 estudantes
receberam a homenagem.

Sessão
Durante a sessão, os vereadores aprovaram, em segunda
discussão, cinco projetos autorizando a abertura de crédito adicional para alterar o orçamento
da Prefeitura e o projeto, de
autoria do vereador Zé Nocera
(MDB), que institui no calendário municipal o mês Agosto
Dourado, dedicado à conscientização, esclarecimento e realização de campanhas referentes ao
aleitamento materno.
Já em primeira discussão, foi
aprovado o projeto, de autoria
do vereador Miguel Zadhy Neto
(PTB), que dispõe sobre o Dia
Municipal de Conscientização
da Língua Brasileiro de Sinais
(Libras) e outro, de autoria do
vereador Jovenil Rodrigues de
Freitas (Podemos), que dispõe
sobre a fixação de tabela contendo os horários das linhas de
transportes coletivos públicos.

CORTE NAS BOLSAS CAUSA PREOCUPAÇÃO, DIZ DEPUTADO

Aliel defende manutenção de recursos
Da Assessoria
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) falou na
quarta-feira (4), sobre o corte
de mais de 5,6 mil bolsas de
mestrado, doutorado e pósdoutorado anunciado pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível
Superior (Capes). O parlamentar defendeu a manutenção
dos
investimentos
durante reunião da Comissão
de Educação, da qual é membro titular, e na Comissão de
Finanças e Tributação, com a
presença do ministro da Educação, Abraham Weintraub. O
ministro participou de audiência pública sobre o Programa
Future-se.
Aliel cobrou medidas sobre
o programa proposto pelo

governo federal, que pretende
criar novas formas de financiamento das universidades
federais, com gestão feita por
organizações sociais e criação
de um fundo privado. Para o
parlamentar, essa é uma questão de soberania das nossas
universidades. "Temos mudança
de direcionamentos sobre a
responsabilidade financeira das
instituições, que exercem um
papel importante da graduação não só nas universidades,
mas também no atendimento às
comunidades. Vai muito além
da Educação, pois cumpre um
papel social”, defendeu ele.
Ainda de acordo com o
parlamentar, os países que
passaram por crises econômicas graves fizeram um papel
inverso ao que o Brasil tem
feito ao longo dos anos. "Eles

investiram a mais em Pesquisa
e Ciência e na formação qualificada dos profissionais”, disse.
Aliel fez também um apelo
para que o ministro cuide da
Educação e faça o enfrentamento com a equipe econômica
contra os cortes. “Peco que o
senhor cobre do ministro da
economia que não corte da
Capes, das bolsas do CNPq.
Educação não tem partido, ela
é de todos”, lembrou.
Para ele, o corte nas bolsas
causa muita preocupação. “A
Educação não é gasto, é investimento. E cortar recursos
justamente nessa área mostra
uma falta de prioridade muito
grande por parte do Governo.
Esse é o terceiro corte só
este ano. São investimentos
em pesquisa que contribuem
para o desenvolvimento do

nosso país, isso precisa ser
entendido como essencial por
qualquer governo, não só por
esse”, alertou o deputado.
Além do prejuízo educacional, o parlamentar destacou o
financeiro, já que o corte nas
bolsas atinge também a economia. Para se ter uma ideia, só
através da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG),
as bolsas CNPq movimentam mais de R$ 700 mil em
um ano. Já as bolsas CAPES
(mestrado, doutorado e pósdoutorado) movimentam mais
de R$ 21,3 milhões durante
um período específico que
dura entre 24 a 50 meses. De
acordo com um levantamento
da Pró-reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, cerca de 500
pessoas recebem as bolsas
através da instituição.

PARQUE VILA VELHA
A Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do
Turismo publicou o edital
para concessão do Parque
Estadual de Vila Velha. O
edital é dirigido a empresas interessadas em investir
na melhoria da estrutura do
parque e do seu entorno,
potencializando os atrativos
turísticos do local.
PATROCÍNIO DA ITAIPU
A Itaipu Binacional abriu
processo de seleção pública
para concessão de patrocínio. Estão previstos R$ 1,4
milhão - 20% do total destinado aos patrocínios e para a
escolha direta, o valor será de
R$ 5 milhões. Um dos critérios é atender ações e iniciativas dentro das 55 cidades
da área de abrangência da
usina.
RODOVIA DO CAFÉ
Lideranças de Apucarana e região participaram de
audiência pública de mobilização em defesa da duplicação da Rodovia do Café até
Ponta Grossa. A concessionária que explora os pedágios
na rodovia pretende suprimir
90 km da obra. “É inaceitável
a alegação de falta de recursos para deixar de fora esta
duplicação. A concessionária
arrecadou bilhões com tarifas
abusivas de pedágio, durante
quase 20 anos, e o dinheiro
deveria ter sido investido em
obras”, diz o deputado Tercilio Turini (PPS) que coordenou o encontro.
BOCA ABERTA JUNIOR
O TRE julgou improcedente a representação que
pedia a cassação do mandato
do deputado Boca Aberta
Junior (Pros). A irregularidade cometida pelo deputado
durante sua campanha não

APREENSÃO
Há uma apreensão de
empresários do agronegócio
brasileiro quanto ao discurso
do presidente Jair Bolsonaro
na assembleia-geral da ONU
no próximo dia 20. A preocupação é com com a fala
de Bolsonao sobre a Amazônia e o temor é que continue
subindo o tom. A beligerância
só prejudica as exportações
do setor.
CIÚMES DE VOCÊ
A deputada Joice Hasselmann (PSL-SP) classificou
como “ciuminho” a fala do
presidente Jair Bolsonaro de
que a parlamentar está “com
um pé em cada canoa”, referindo-se à aproximação dela
com o governador João Doria
(PSDB-SP). “Independentemente do meu carinho pelo
governador João Doria, meu
coração foi conquistado pelo
PSL e pelo presidente Bolsonaro. De vez em quando rola
um ‘ciuminho’ e é absolutamente normal”.
STARTUPS NA COPEL
O programa de inovação
da Copel lançou edital para
selecionar startups que podem
ter acesso a fundo de pesquisa
de R$ 10 milhões. A metodologia do programa é da Fiep
e podem participar empresas
com seis meses de CNPJ, que
tenham produto, serviço ou
processo inovador, com sede
no Brasil. As inscrições vão
até o dia 13 de outubro e o
resultado será divulgado em
18 de novembro. Mais informações no www.copelmais.
com.
FEIRA PARANÁ
O prefeito Marcelo Rangel
(PSDB) fez ontem o lançamento oficial da Feira Paraná
e da 41ª Exposição Feira
Agropecuária e Industrial de
Ponta Grossa - que serão realizadas entre os dias 18 e 27
de outubro no Centro Agropecuário e Centro de Eventos
de Ponta Grossa.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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CONCESSÃO IRÁ CHAMAR MAIS VISITANTES

Divulgação

Publicado edital
para concessão do
Parque Vila Velha
IAP continuará
como órgão
administrador
da área
Da Assessoria
A Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo publicou
nesta quinta-feira (5) o edital
do processo de concessão do
Parque Estadual de Vila Velha.
O edital é dirigido a empresas interessadas em investir na melhoria da estrutura
do parque e do seu entorno,
potencializando os atrativos
turísticos do local.
O Estado vai conceder área
do parque preestabelecida para
que sejam desenvolvidas atividades de uso público e turismo.
O Instituto Ambiental do Paraná
(IAP) continuará como órgão
administrador, responsável pela
política pública do local e por
monitorar se a gestão obedece
ao plano de manejo.
“O objetivo da concessão é
chamar mais visitantes para a
unidade, que é uma das prin-

cipais atrações turísticas do
Paraná. A ideia é movimentar
a economia local e também
do Estado”, diz o secretário
Márcio Nunes. “O Paraná tem
muitas belezas que precisam
ser mais visitadas”.
O edital pode ser acessado
no site da secretaria e instituições vinculadas. Além do
edital e anexos, no site podem
ser consultado documentos do
estudo de viabilidade, consulta
pública, roadshows, audiências públicas, plano de manejo
e conselho consultivo, além da
lei autorizativa da concessão
de uso. No conjunto de materiais estão descritas as oportunidades de negócio nas áreas
de visitação, esportes, alimentação e hospedagem.
Etapas
No mês de agosto, nos
dias 13 e 14, foram realizados roadshows (exposições
itinerantes) em São Paulo e
Curitiba. No dia 15 de agosto
aconteceu a Audiência Pública
no Sebrae de Ponta Grossa. O
objetivo foi apresentar o projeto de concessão de uso para
investidores e público em geral
e as oportunidades de negócio

do Parque em relação à natureza, ao turismo e à economia.
Uma Consulta Pública ficou
aberta no site da Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável e
do Turismo até o dia 20.
Oportudidades
A empresa que receber a
concessão poderá investir em
atividades como balonismo,
arvorismo, fotografia de natureza, caminhadas, campo de
desafios, cicloturismo/mountain bike, observação da vida
selvagem,
acampamento/
glamping. Outras opções são
eventos técnicos, religiosos,
esportivos e de lazer, flutuação na Lagoa Dourada, além
de espaços interativos, museu,
rapel, elevador em Furnas e
hospedagem (hotel, pousada,
hostel e glamping).
Grupo de Trabalho
O Grupo de Trabalho
para a concessão é formado
por técnicos da Secretaria do
Desenvolvimento Sustentável
e do Turismo, do IAP, do Instituto de Terras, Cartografia e
Geologia do Paraná (ITCG),
Instituto das Águas do Paraná
e Paraná Turismo.

PARA ALUNOS DO TERCEIRO E QUARTO ANO

Copel profere palestra na
Escola Ida Viana em Tibagi
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Os alunos dos terceiros e quartos anos da Escola
Municipal Ida Viana participaram de uma palestra sobre educação ambiental e destinação de
resíduos sólidos, ministrada pela
Copel. A atividade faz parte do
projeto desenvolvido pela instituição para o Programa Caiubi,
da Klabin.
O encontro foi proferido pela
analista de gestão na superintendência de Meio Ambiente na
Copel Geração e Transmissão,
Edenilce Rugeski, explica que
a palestra foi solicitada pela
direção da Escola Ida Viana e
que sempre que solicitado, a
companhia realiza palestras nas
escolas.
Ela ainda afirmou que o fato
do município ser referência no
tratamento de resíduos sólidos,

PARA CARAMBEÍ

Saúde entrega Mensão
Honrosa por empenho

com o Programa Recicla Tibagi,
ajudou na palestra. “Eu fiz uma
pesquisa, procurei o que Tibagi
tinha em termos de separação,
de coleta e observei que já tinha
essa associação há alguns anos e
eu trouxe de acordo com a realidade deles. Foi bom, porque

você está falando do positivo, um
exemplo bom e não de algo que
não existe”, concluiu Edenilce.
Além da palestra, nesta
quarta-feira (4), os alunos irão
prestigiar uma atividade surpresa
preparada especialmente para
fixação do tema.

Segue recadastramento de túmulos
Divulgação

Da Assessoria

Mais de 100 túmulos e lotes estão abandonados
ciou na segunda-feira (2) segue
até 31 de outubro e é realizado
diretamente na Secretaria de
Meio Ambiente, localizada na
Avenida dos Pioneiros, 480 de
segunda a sexta-feira, das 8h às

11h30 e das 13 às 16h30.
O recadastramento limpeza
e conservação são obrigatórios,
aqueles que não realizarem na
dada prevista terão o risco de
desapropriação.

DIA D ACESSIBILIDADE

Capacitação de
Pessoas com
Deﬁciência é
foco em palestra
Da Assessoria

Da Assessoria
Carambeí - A Secretaria Municipal de Saúde, por
meio da Vigilância Epidemiológica, recebeu, nesta semana,
da Secretaria de Saúde do
Estado Menção Honrosa pelo
empenho e dedicação no ano
de 2018 na campanha “Hora
H para Avaliar Contatos”, por
atingir além da meta estabelecida de avaliação de pessoas
que trataram a doença Hanseníase nos últimos 5 anos. A
menção honrosa destacou os
registros no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) o excelente
trabalho de mobilização para
a melhora na busca ativa de
casos, diagnóstico precoce e,
por conseguinte, o cenário epidemiológico da hanseníase.
A enfermeira da secretaria Municipal de Saúde,
coordenadora do Programa
Tuberculose, Gisele de Paula
Machado, explica que foi
realizado a busca ativa dos
contatos dos pacientes que
trataram Hanseníase nos últimos 5 anos para serem avaliados pela médica Margareth
Bumiller que é a profissional

referência no município no
tratamento deste agravo. "Ao
todo 17 pessoas contato foram
avaliadas, afim de contribuir
no diagnóstico precoce da
doença e consequentemente
diminuir as incapacidades físicas que esta doença causa",
detalha a enfermeira Gisele.
Ela ressalta, ainda que o trabalho é reforçado pelas equipes das Unidades Básicas
de Sáude na divulgação da
doença através de palestras
em salas de espera e campanhas estaduais de conscientização sobre a doença.
Carambeí tem, atualmente três pacientes em tratamento contra Hanseniase.
"O empenho realizado pela
equipe de saúde que trabalha
diretamente com esse agravo
e que não mede esforços em
realizar a busca pelos contatos dos pacientes afetados
pela doença teve por meio
da Menção Honrosa recebida todo o reconhecimento
e valorização desse trabalho", completa a enfermeira
coordenadora do Programa
Tuberculose no município de
Carambeí, Gisele de Paula
Machado.

Projeto faz parte do projeto para o Programa Caiubi

ATÉ OUTUBRO

Carambeí - A Secretaria
Municipal de Meio Ambiente
alerta aos proprietários de lotes e
túmulos no Cemitério Municipal
que não realizaram o recadastramento em 2018 que necessitam
obrigatoriamente regulamentar a
documentação bem como realizar
a conservação dos mesmos.
O secretário municipal de
Meio Ambiente, Rosney Ribeiro,
ressalta que a necessidade de
manter os terrenos e túmulos
limpos e conservados, “são mais
de 100 túmulos e lotes que estão
abandonados e em péssimas
condições”, aponta.
O recadastramento que ini-

Vila Velha é considerada um dos principais cartões postais do Paraná

A PARTIR DE 18 DE SETEMBRO

AMTT divulga cronograma
da Semana do Trânsito
Ponta Grossa - A Autarquia
Municipal de Trânsito e Transportes (AMTT) inicia, nas próximas
semanas, as atividades da Semana
Nacional do Trânsito (SNT). O
evento acontece a partir do dia 18
de setembro e contará com diversas atividades voltadas à conscientização de motoristas e pedestres.
Com o tema “No trânsito o
sentido é a vida” a SNT busca
integrar a população em prol da
prevenção dos acidentes envolvendo veículos no município. “Um
dos fatores mais recorrentes nos
acidentes de trânsito é a desatenção e o desrespeito à sinalização
das vias. Por isso, nós trabalhamos
constantemente para conscientizar
os motoristas sobre o seu papel em
promover um trânsito mais seguro.
E é durante a Semana que promovemos o reforço desse trabalho
de conscientização, mobilizando
toda a comunidade em torno desse
assunto”, destaca o presidente da
AMTT, Roberto Pellissari.
De acordo com a coordena-

dora da Seção de Educação no
Trânsito da AMTT, Jocilei Kingeski, as ações da SNT serão realizadas em parceria com diversas
entidades que atuam na cidade.
“Neste ano teremos diversas
atrações promovidas em conjunto
com a CIRETRAN, DER, Polícia
Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Militar
do Paraná, Guarda Municipal de
Ponta Grossa, Corpo de Bombeiros, Sest/Senat. Entre as atividades, serão promovidas desde blitz
educativas, panfletagens, além de
um passeio ciclístico promovido
pela Polícia Militar” explica.
Abertura
Neste ano, o evento de abertura da Semana Nacional do
Trânsito acontece no dia 18, às
19 horas, no Cine Teatro Ópera
e contará com a apresentação
da Orquestra Sinfônica de Ponta
Grossa. A entrada é gratuita. Os
convites podem ser retirados na
sede da AMTT e no Sest/Senat.

Palmeira - A gestão atual da
Prefeitura Municipal de Palmeira,
busca abranger toda comunidade
e seus munícipes, expandindo
seu olhar para atender de melhor
forma e proporcionar para que
haja melhorias na qualidade de
vida aos mesmos. Deste modo,
buscou através de suas secretarias, realizar eventos com diversidade de assuntos e temas, que
atendessem a população, em
comemoração alusiva ao Bicentenário.
Desta forma, o mês de
setembro conta com atividades
promovidas pelas Secretarias
de Finanças em parceria com a
Secretaria de Industria e Comércio. Uma delas foi na noite da
última quarta-feira (04), onde
em parceria com o Senai – PR,
o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas –
Sebrae; a Agência de Fomento
Paraná e a Associação Comercial
e Industrial de Palmeira – ACIP;
promoveu a palestra “Dia D
Acessibilidade”, com a doutora
em economia e professora da
Universidade Estadual de Ponta
Grossa, Augusta Pelinski Raiher.
A conversa com a professora
Augusta teve por finalidade a
compreensão local de empresas
e empregadores sobre a capacidade da pessoa com necessidade
especiais diante do mercado de
emprego. Trazendo um estudo
aprofundado do mercado em
âmbito local e nacional. “Os
números são expressivos quando
tratamos de mão de obra, já
foram gerados na nossa gestão,
mais de mil vagas de capacitação
gratuita, para profissionalizar a
mãe de obra local”, enfatizou o
Secretário de Finanças, Eloior
Voichicoski.
Além da palestra, a diretora
da APAE de Palmeira, Michele
de Freitas Kapp, explanou sobre
o trabalho realizado os alunos
ligados a instituição, que atende
pessoas com necessidades especiais (motoras e cognitivas), de
zero a 55 anos, sem limite de
idade. Dando auxilio nas diversas bases, como saúde, educação
e assistência Social, a equipe da
Apae, prepara os alunos para o
mercado de trabalho. “O empregador precisa ter em mente que
está abrindo a porta da sua
empresa para uma pessoa que
merece uma atenção especial,
mas que esta tem capacidade
de desenvolver a sua função, tão
bem quanto as outras empregadas”, explica Michele que complementa, “as oportunidades de
trabalho para eles, faz com que
motive o indivíduo a saber que é
capaz e estimula ainda mais sua
independência”, afirmou.
Divulgação

Diversidade de assuntos
e temas foram levados
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NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

Cresce 'todo dia' número de invasões
Divulgação / Luana Dias

Moradias
irregulares
também têm
banheiros
improvisados
e esgosto
a céu aberto
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
De algum tempo para cá
aumentou o número de invasões no bairro Nossa Senhora
das Graças, em Castro. Há
cerca de dois anos começaram
a ser construídas as primeiras casas na área, que fica ao
lado da linha férrea no bairro,
agora, porém, já são treze
casas. A área onde as moradias estão sendo construídas
pertence ao governo federal,
porém, existe um contrato
com a empresa Rumo Logística, que administra o uso das

Já são treze casas irregulares nessa área

ferrovias na cidade.
A reportagem foi acionada
por moradores da região,
que estão preocupados com
o crescimento das invasões.
Eles argumentam que, junto
à construção das casas e bar-

Ponta Grossa - Entre os dias
18 e 27 de outubro, a Prefeitura
Municipal de Ponta Grossa promoverá a 41ª edição da Exposição
Feira Agropecuária e Industrial de
Ponta Grossa – EFAPI, evento
tradicional da cidade e que acontecerá simultaneamente à Feira
do Paraná, transformando Ponta
Grossa no berço das novas tendências do setor para 2020. A
confirmação foi anunciada na
tarde desta quinta-feira (05).
O lançamento oficial do evento
deverá ser realizado ainda este
mês em Curitiba.
De acordo com o prefeito
Marcelo Rangel, trata-se de um
grande evento que reúne a Efapi,
que chega a sua 41ª edição, e a
Feira Paraná, principal feira internacional do Estado realizada até
1999. O objetivo da interiorização da feira é expandir seu potencial de abrangência com um foco
maior na inovação e nas novas
tecnologias.
Segundo o secretário interino de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento (SMAPA), Bruno
Costa, a Feira Paraná/Efapi está
sendo idealizada pensando nas
mudanças e no dinamismo do
campo, que está em processo
constate de modernização e em
busca de novas tecnologias. “A
Feira será realizada em dez dias,
com a intenção de mostrar a todo
Estado as inovações e novidades
do setor para 2020, com o foco
no agronegócio futuro, potencializando todos os setores da economia para um planejamento mais
eficaz e assertivo”, explica.
Para abrigar a estrutura da
Feira, os eventos acontecerão nas
dependências do Centro de Eventos e do Centro Agropecuário
Ayrton Berger, simultaneamente.
O Centro Agropecuário concentrará os animais em três grandes
pavilhões, em mais de 8.000m²
que concentrarão expositores do
agronegócio, palestras, a sede do
governo do Estado, leilões, julgamentos e provas equestres, e
no Centro de Eventos estarão as
grandes tendências e novidades
da indústria, comércio, serviços e
tecnologias, em uma área coberta
de 10.000m², dividida em grandes pavilhões.
Outra novidade anunciada
pelo prefeito Marcelo Rangel,
durante a coletiva de anúncio,
é o deslocamento da sede do
Governo Estadual para Ponta
Grossa durante três dias da Feira
Paraná/Efapi.

no local não há infraestrutura
adequada. Além disso, vizinhos temem que outros terrenos passem a ser usados para
a construção de novas moradias.
Um morador, que não quis

200 PRÓTESES

41ª EDIÇÃO

PG recebe Feira
Paraná/Efapi
em outubro

racos improvisados, também
vêm outras situações, como os
chamados ‘gatos’, para roubo
de energia e de água tratada,
a poluição, com o descarte
incorreto de lixos e resíduos,
e esgoto a céu aberto, já que

ser identificado, contou que
viu o local passar por uma verdadeira transformação com as
invasões. Segundo ele, depois
que passaram a construir casas
no local, muito lixo e materiais
diversos, como restos de construção, madeira e lixo doméstico, passou a se acumular nos
arreadores. Além disso, existe
uma preocupação com a saúde
pública, já que no local foram
construídos banheiros improvisados e que não tem ligação
com a rede de esgoto do município, e há ainda, a possibilidade de água parada, com o
acúmulo de materiais do lado
de fora das casas.
Além disso, as construções estão há poucos metros
da linha férrea, apesar de ela
estar desativada, existe uma lei
que proíbe obras a menos de
15 metros do limite das ferrovias. Outra preocupação citada
pelos moradores da região, é
com a possibilidade de a invasão se tornar um loteamento
ilegal. Eles afirmam que há

anúncio de venda dos terrenos
invadidos nas redes sociais.
Roubo de energia
coloca moradores em risco
Conforme mencionado na
matéria, os moradores da área
invadida acabam realizando
os conhecidos ‘gatos’, para
o roubo de energia elétrica.
Além de ser uma prática ilegal
e passível de sanções legais, a
ação também coloca em risco
os moradores, e, sobretudo,
quem faz as instalações irregulares.
No caso do Bairro Nossa
Senhora das Graças, recentemente foram retirados cabos
e desativados pelo menos
cinco pontos, que abasteciam
as moradias irregulares. Esta
forma de captação direta da
energia acessa a área de alta
tensão, o que pode gerar choques elétricos graves, além
disso, as várias emendas
geralmente usadas podem
ocasionar focos de incêndio e
curto circuito.

EXERCÍCIO MILITAR

Saúde de Castro faz mutirão para 5º Esquadrão realizou
Tiro das Armas Coletivas
confeccionar próteses dentárias

Divulgação

Divulgação

Da Assessoria
A Secretaria Municipal de
Saúde, através da Divisão de
Saúde Bucal, está realizando
mutirão para confecção de próteses dentárias. Até o final de
setembro serão entregues aproximadamente 200 próteses para
pacientes que estão em lista
de espera e foram encaminhados pelas Unidades Básicas de
Saúde (UBS). O atendimento
aos pacientes iniciou na quintafeira (5) no Centro de Especialidades Odontológicas (CEO).
De acordo com o coordenador da Divisão de Saúde Bucal
da secretaria, Diogo Nocera,
cinco dentistas e sete auxiliares
de saúde bucal estão trabalhando
para moldar as próteses. "Mensalmente, fazemos em média, 50
próteses. Com o mutirão vamos
alcançar quatro vezes mais, otimizando os serviços e reduzindo
a lista de espera".

Tiros de canhão foram executados

Mensalmente são 50 próteses produzidas
O mutirão de próteses foi
realizado pela primeira vez em

2018 e foram feitas 200 próteses, beneficiando 100 pessoas.

CIRCUITO TERRA NOVA

Caminhada Internacional na
Natureza acontece dia 15
A Diretoria Municipal de
Indústria, Comércio, Turismo e
Cultura de Castro promove no
dia 15 de setembro a 5ª Caminhada Internacional na Natureza
- Circuito Terra Nova - Castro.
A concentração, saída e chegada estão programadas para
o Clube Recreativo e Cultural
25 de Julho, na Colônia Terra
Nova, a partir das 8h30. O percurso será de aproximadamente
14 quilômetros e os caminhantes conhecerão a Terra Nova, e
poderão admirar a natureza, as
casas dos primeiros colonos e as
propriedades agrícolas. Os moradores da Terra Nova, o Museu
do Imigrante Alemão, a Igreja de
Santa Terezinha e a gastronomia
são ícones do circuito.
Haverá café da manhã,
almoço típico alemão, além de
opções de lanches. Para café e
almoço, os ingressos devem ser
comprados
antecipadamente,
com depósito em conta corrente
ou diretamente no Bar do Bugio,
na Praça João Gualberto, 248,
no Centro de Castro.

Percurso será de aproximadamente 14 quilômetros
Em todo o trajeto haverá
pontos de hidratação, banheiros
e carros de apoio. Os participantes devem levar suas próprias
garrafinhas d'água, pois não serão
fornecidos copos plásticos. As inscrições deverão ser feitas pelo site
http://castro.caminhadas.info/
O diretor de Indústria,
Comércio, Turismo e Cultura de
Castro, Guto Beck, destaca que
o evento é uma oportunidade de
contemplar as belezas naturais
de Castro. "A caminhada, mais
uma vez, tem o propósito de

das sobre Rodas, Grupo de
Combate e Peça de Apoio.
Na oportunidade, as qualificações logísticas do Pelotão de
Comando e Apoio, tais como,
Auxiliar de Aprovisionamento,
de Comunicações, de Mecânica
Auto, de Armamento Leve e de
Armamento Pesado, aplicaram
os conhecimentos adquiridos na
prática.
Foi executado tiro com o
canhão 90mm, morteiro 81mm,
metralhadora .50, metralhadora
MAG 7,62mm e fuzil automático pesado.

ALÉM DA REFORMA

Divulgação

Da Assessoria

No período de 26 a 30 de
agosto, o 5º Esquadrão de
Cavalaria Mecanizado, Centauro
dos Campos Gerais, realizou
exercício do período de instrução individual de qualificação,
que culminou no tradicional Tiro
das Armas Coletivas do Pelotão
de Cavalaria Mecanizado, no
Campo de Instrução Marechal
Hermes, em Três Barras (SC).
Ocorreram instruções de
maneabilidade das frações do
Pelotão de Cavalaria Mecanizado: Grupo de Exploradores,
Seção de Viaturas Blinda-

Terra Nova
estará no roteiro dos
caminhantes
divulgar nosso potencial turístico
por meio da contemplação das
paisagens durante o trajeto, além
do conhecimento sobre a cultura
alemã", disse.
Mais informações podem ser
obtidas pelos fones 42 21225089 e 2122-5090.

UBS Jeová Ribeiro foi
entregue 'ampliada'

Divulgação

Entrega foi mais que comemorada
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro entregou na terça-feira (3) as obras de
reforma e ampliação da Unidade
Básica de Saúde Jeová Ribeiro,
no Jardim das Araucárias. As
obras foram feitas com recursos
próprios e federais no valor de
137 mil.
Esta foi a nona unidade reformada entregue à comunidade
e os serviços incluíram a construção de uma sala, adaptação

de banheiros para deficientes,
reforma da fachada e do abrigo
de resíduos, além de pintura
interna e externa.
A secretária municipal de
Saúde, Maria Lidia Kravutschke,
destacou as obras nas unidades
estão melhorando as condições
de trabalho dos profissionais e
levando mais conforto aos usuários do SUS. "São investimentos
para que a população tenha um
atendimento cada vez com mais
qualidade", disse.
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EM AUDIÊNCIA PÚBLICA

PG Vôlei/Caramuru
estreou com vitória

PG debateu o esporte
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS

Divulgação

Novo confronto
é nesta
sexta-feira,
contra Palmas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O Ponta Grossa Vôlei/Caramuru estreou com vitória, de três
sets a zero, sobre o São José dos
Pinhais/UFPR, no Campeonato
Paranaense de Vôlei 2019. O primeiro jogo do time foi na noite de
quarta-feira (4), fora de casa, no
Ginásio de Esportes Ney Braga.
O técnico do Ponta Grossa
Vôlei, Fabio Sampaio, classificou
a estréia como um jogo difícil.
“Estréia é sempre difícil, fizemos um excelente primeiro set,
a equipe de São José respeitou
muito a equipe Ponta Grossa
Vôlei, e no segundo set caímos um pouco, no terceiro nós
dominamos, mas foi tudo dentro
do previsto, uma vez que foi o
primeiro jogo, e tivemos pouco
tempo de treino, de preparo e de
adaptação”, destacou.

Ponta Grossa Vôlei /Caramuru venceu São José por tres sets a zero
O novo confronto da equipe
pontagrossense pelo Paranaense será contra o time de Palmas, nesta sexta-feira (6) às
20 horas, na casa do adversário. Na quinta-feira (5), o clima
era de treino e preparação. “Já
estamos em Palmas, treinando

hoje para enfrentá-los amanhã.
Com certeza novamente teremos
um jogo difícil, Palmas tem um
elenco bem interessante, com
peças pontuais bem experientes,
e um alto investimento, muito
maior que do Ponta Grossa,
além disso, tem mais tempo de

trabalho e já fizeram amistosos,
ou seja, estão na nossa frente
nessa preparação, mas estamos
nos preparando no treino, para
acertar os detalhes”, destacou. A
partida desta sexta-feira (6) será
transmitida ao vivo pelo cabal do
youtube: FPVTV.

Ponta Grossa - A noite de
segunda-feira (2) foi especial em
Ponta Grossa com a realização da
audiência pública ‘Esporte, Lazer
Educação Física e Saúde no Município de Ponta Grossa: Caminhos
possíveis’. O evento, em comemoração ao dia do profissional de
Educação Física, foi realizado no
Observatório do Campus Uvaranas da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), por convocação do vereador Pietro Arnaud,
através da Câmara Municipal, e em
parceria com o Departamento de
Educação Física da UEPG, Curso
de Educação Física da Faculdade
Sant’Ana e Conselho Regional de
Educação Física da 9º Região.
Um dos palestrantes, o
professor
Carlos
Henrique
Pedroso, comentou os resultados do encontro. Segundo ele,
a avaliação é positiva. “Frente
ao enorme número de pessoas
que esteve presente, tanto entre
professores como acadêmicos,
vejo que foi um momento histórico, ímpar, um divisor de águas
dentro da Educação Física e do
esporte em Ponta Grossa. Essas
situações que foram levantadas
durante as palestras mostram
que a comunidade esportiva está
atenta e preocupada com o atual
momento que vivemos dentro
da nossa cidade, com relação
às políticas públicas que estão e
que poderão ser implementadas
num futuro breve, acho que o

esporte sai vitorioso neste primeiro momento”, destacou.
O palestrante também falou
das ações futuras, que devem
resultar da audiência pública. “É
claro que temos muito trabalho
pela frente, a proposição é de que
se crie um grupo de trabalho e que
possamos discutir situações como
o Conselho Municipal do Esporte,
temos uma reavaliação da lei do
Prata da Casa, uma adequação melhor da lei de incentivo ao
esporte, essas duas últimas fazem
parte da dotação orçamentária do
município. A gente tem uma expectativa extremamente positiva para
que no futuro as coisas se revertam
dentro do esporte e nós possamos
ter políticas públicas voltadas para
as frentes que são constituintes,
como a participação escolar e o
rendimento de maneiras mais efetivas e mais contundentes, e com
calendário esportivo mais atuante
dentro do município, que hoje
conta com 351 mil habitantes e
uma dotação orçamentária de R$
9 milhões”, finaliza.
A audiência contou as palestras do professor doutorando
Moacir Ávila de Matos Junior, professor Carlos Henrique Pedroso
(IESSA) e professor doutorando Carlos Mauricio Zaremba
(UEPG). O debatedor foi o professor doutor Miguel Archanjo de
Freitas Júnior, e os eixos temáticos do evento foram: atuação do
profissional de Educação Física,
cenário do esporte em Ponta
Grossa e aplicação de recursos
em esporte no Município.
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TAMPETS É NOVIDADE EM CASTRO

Doações de tampas ajudam animais
Divulgação / Arquivo Pessoal

Animais e
meio ambiente
saem ganhando
com projeto
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Através do projeto Tampets,
desenvolvido por um grupo de
voluntários que se dedica à
causa animal em Castro, agora
todos os castrenses podem,
indiretamente, ajudar a cuidar
dos animais abandonados, e,
ajudar também a diminuir a
população de cães que vivem
nas ruas. O projeto consiste na
arrecadação e venda de tampinhas plásticas, das mais diversas origens, para uma empresa
que trabalha com reciclagem, e
da destinação de cem por cento
dos valores angariados para
aquisição de ração e medicamentos, castração, e cuidados
em geral para com animais de
rua.
Monica Santana é uma das
voluntárias do Grupo Proteção
Animal Independente Castro, e
também uma das idealizadoras
do projeto. Ela explica a dinâmica do Tampets. “Nós estamos pedindo a colaboração de
toda a população e nas escolas

Atualmente existem 30 pontos
de coleta em Castro

e empresas, a participação é
muito simples, tanto pode ser
colaborador disponibilizando o
ponto para coleta, como separando e doando as tampinhas.
Praticamente qualquer tipo de
tampa plástica pode fazer parte
do projeto, de embalagem de
alimentos em geral, como óleo,
margarina, requeijão, achocolatado, de garrafa pet, de embalagens de produtos cosméticos,
de embalagens de produtos
de limpeza, como detergente,
água sanitária, desinfetante,

sabão líquido, amaciante, e até
de creme dental”, destaca a
voluntária.
Para contribuir com o projeto, basta juntar tampas plásticas em casa, fazer a devida
higienização, e fazer a entrega
das mesmas em um dos pontos de coleta. Ao todo, existem
atualmente 30 pontos de coleta
em Castro (veja a lista de locais
no final desta matéria). Para
entregar as tampinhas não é
necessária nenhuma espécie de
cadastro, basta deixá-las nas

caixas identificadas que estão
prontas para o recebimento.
Monica e os colegas do grupo
de voluntários fazem a retirada
do material nestes pontos, e
vendem para um comprador
de Ponta Grossa. “Com ajuda
dos voluntários nós recolhemos
as tampas e fazemos a separação por cores, depois levamos
até Ponta Grossa, em uma
empresa de reciclagem, que
também abraçou a causa animal”, explica.
Com o valor arrecadado
os voluntários compram ração
para alimentar os animais de
rua e os que foram adotados,
ou vivem em lares temporários,
compram medicamentos, vacinas, e pagam serviços veterinários, tanto para o tratamento
e cura de animais doentes,
como para a castração, visando
a diminuição da população
canina nas ruas. Porém, como
a arrecadação é pequena, eles
vêm enfrentando dificuldades.
“Como já fazemos esse serviço

voluntário de cuidado com os
animais abandonados a bastante tempo, nós estamos com
uma dívida alta na clínica veterinária que é nossa parceira,
além disso, temos animais em
casa, que foram adotados ou
que estão se recuperando, também têm os que foram disponibilizados para adoção, só uma
das voluntárias do grupo já tem
mais de 30 animais em casa,
e hoje estamos com cerca de
60 filhotes para doação. Nós
também trabalhamos com lares
temporários, nesse caso aceitamos voluntários, assim como a
doação de ração, medicamentos, vacina e serviço de castração, como não somos uma
ONG, não recebemos recursos
públicos, por exemplo, ou seja,
nos mantemos apenas com os
projetos e doações”, ressalta
Monica.
Segundo a voluntária, toda
ajuda é bem vinda. Ela também
destacou o apoio que o projeto
vem recebendo dos comerciantes

BPGZH_anuncio_Feijoada_21x28cm2.pdf 1 30/07/2019 07:49:52

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

castrenses. “É muito importante
esse apoio do comércio local,
para que a gente realmente consiga uma diminuição no número
de animais abandonados e nas
ruas em geral, se cada um fizer
um pouquinho, podemos fazer a
diferença”, finaliza.
Confira os locais
onde há ponto de
coleta do projeto
Amigo do Produtor Agropecuária, Solo Fértil Agropecuária, Tingui Agropecuária,
Auto Posto Caramuru, Hond
En Kat Clínica Veterinária,
Servtintas, Mundo Animal
Pet Shop e Agropecuária, Pet
House, Escolas Municipais
Dalila Ayres, Marilda da Fonseca Fadel (Alvorada), Mariana
Garcez Duarte, Caic, Escola
Estadual Jardim das Araucárias,
Centros de Educação Infantil Marly Rolim, Rivadávia de
Gracia Lara, Pizzaria Le Toth,
Marco Joalheiro, Policlínica
Veterinária Valéria, Star Fotos,
Agropecuária Diniz, Trailer
Cris Do Pastel, Restaurante
Sabor Mineiro, Restaurante Cia
dos Assados, Eder Informática,
Contorno Certo Materiais de
Construção, Amusa Veículos,
Lia Salão De Beleza Makeup,
Boteco Carioca, Distribuidora
de Bebidas Martins e Moveis
Pontarolo.
Bingo
O Grupo Proteção Animal
Independente também realiza
diversas outras ações para a
junção de recursos em prol dos
animais de rua, como rifas, bingos e bazares. Neste domingo
(8) mesmo será realizado mais
uma edição do Show de Prêmios, no galpão do 5º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado,
às horas 15 horas. No local
também haverá venda de pastel
e de refrigerante.

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

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

VENDO CASA R$145.00,00
Contendo 2 quartos, sala e cozinha conjugados, banheiro e garagem com lavanderia coberta.
Localizada na Av. Rio de Janeiro.
Dá financiamento. (42)9 91019234, Eliane.
APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42) 3232-4388.

LAS - LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
Elieu Alves Ferreira, torna público que irá requerer ao IAP Licenciamento
Ambiental Simplificado para produção de carvão vegetal , na Estrada
Municipal Bairro Caraguatá, no município de Doutor Ulysses/PR.

CLASSIFICADOS
COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Florestal Vale do Corisco S.A. cadastrada no C.N.P.J:

Órgão que
congrega
jornalistas (sigla)
Estado da
usina de
Tucuruí
Subdivisões territoriais
de Brasília

Braço,
em inglês
A URSS
em relação
aos EUA
durante a
Guerra
Fria
DIRETAS
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www.coquetel.com.br
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Cleuza Marlene Resseti Guiloski

Órgão de
digestão
mecânica
das aves

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

"(?)
Ching", livro oracular chinês

Modalidade
de aulas
on-line
(sigla)

Aos (?):
sem o
mínimo
cuidado

3/arm — ars — ead. 4/elói. 5/stare. 6/romero. 7/opus dei. 8/cartão sd. 11/silverstone.
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Alicia (?),
atriz de
"As Patricinhas de
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Nêutron
(símbolo)

Empregada Juramentada
Autorizada pela Portaria nº 01/2019

Santo
padroeiro
dos
ourives

Enfurecer

NÃO CONTESTAR A AÇÃO, SERÁ

Direito.

BANCO
(?) Jucá,
político
brasileiro

ainda

presunção de admissão da veracidade

ourives E, para que chegue ao conhecimento dos
FATO FORMULADAS PELO AUTOR."

Aos (?):
sem o
mínimo
cuidado

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

ação, sob pena de

políticoCiente
revelia.
brasileiro

Órgão
de
interessados,
e futuramente ninguém possa alegar ignorância, mandou
expedir o
Prefixo de
digestão
"enófilo":
presente edital, com o prazo de 30 dias, que será publicado na
forma da lei, e
mecânica
vinho
dasafixado
aves cópia no átrio do Fórum, no lugar de costume. DADO E PASSADO nesta
Altitude
cidade e Comarca de Castro, Estado
do Paraná, aos trinta
e um (31) dias do mês de
"(?)
Modalidade
(abrev.)
de aulas
lijulho (07) do ano de dois milChing",
e dezenove
(2019). Eu, (Cleuza Marlene Resseti
on-line
vro oracuAté mais
Guiloski),
Empregada
Juramentada,
que o digitei por determinação
do MM. Juiz de
(sigla)
lar chinês
(?):
tchau

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

Instituição
da Igreja
Católica
Voltar

Ney
Latorraca,
de que, a falta de
atorcontestação implicará a
paulista
dos fatos afirmado na inicial. Consoante

cônjuges, se casados
(?)forem,
Jucá, para que no prazo de 15 (quinze) dias, contestem a

Santo
“SE O RÉU
padroeiro

Darcy
Ribeiro,
educador
mineiro

Paulo
Ricardo,
vocalista
do RPM

possíveis interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como dos seus

CONSIDERADO REVEL E PRESIMIR-SE-ÃO
VERDADEIRAS AS ALEGAÇÕES DE
dos

Nêutron
(símbolo)

Dom (fig.)
Ferro-(?),
ingrediente do aço

Ferreira e Maria Luiz de Oliveira”;e sendo que mediante o presente edital CITA os

B
A R T
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D
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O P
V E R
I R
R A R
M O
ME
A
L VE R
T R O

(?) Campos, atriz
Trituraram
de novo

Subdivisões territoriais
de Brasília

Maria Dinnies Santos, Elias Nunes Martins, Elvira Bueno Ferreira, Marcio dos Santos

disposto no Art. 344 do NCPC:

Enfurecer
Obras
compostas por
Píndaro

Estado da
usina de
Tucuruí

Antigo
cantil de
couro
(?) bag,(?) médiitem decas: Urologia, Angiosegurança
logia e Giem auto-necologia

móveis
(ing.)

Estar, em
italiano
Arte,
em latim

Órgão que
congrega
jornalistas (sigla)

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

Estado de
quem tem
bom sistema imune

C
A
P
I
SE T
A
L
A D
A
I
N
D
S I
A

Produtos do banco
Desejo
de quem de dados do Google
Earth
assiste a
comédias
Tomo (abrev.)

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

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

Estar, em
italiano
JUÍZO DE DIREITO
Arte,DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE CASTRO
em latim Estado do Paraná
Obras
compos= EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZOtas
– 30
por(TRINTA) DIAS = de possíveis interessados,
Píndarobem como dos seus cônjuges, se casados
ausentes, incertos e desconhecidos,
forem. (?) Campos, atriz
Ensaio
esportivo
Trituraram
O Doutorde
RODRIGO
novo YABAGATA ENDO, Juiz de Direito da Vara Cível da Comarca de
Castro, Estado do Paraná etc. Dom (fig.)
Ferro-(?),
ingredienFAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem,
te do aço
que por este Juízo e Cartório do Cível tramitam os autos de AÇÃO DE DOMÍNIO POR
Darcy
Paulo
Ribeiro,
Ricardo,sob nº 0003672-36.2019.8.16.0064,
USUCAPIÃO ORDINÁRIA,
em que é
educador
vocalista
requerente BENEDITO FERNANDES JUNIOR, pela qual o autor pretende adquirir o
mineiro
do RPM
domínio sobre: “lote de terreno urbano, localizado na Vila Rio Branco, neste
Instituição
sob o nº 421-B-1, da quadra nº 190, com a área de 504,95 metros
da município
Igreja
Católica
quadrados, confrontando-se com os lotes de Gentil Pinheiros dos Santos, Galdina
Voltar
Maria de Almeida, Luiz Antônio dos Santos representado pela inventariante Zelia
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cascalheira
no Município
de Sengés/PR.
válida até 04/03/2020 para extração de saibro, instalada na localidade
gia,
Angioque acomdenominada BM-75 Município de Sengés/PR.
panha
logia e GiAutos nº. 0003672-36.2019.8.16.0064
celulares
necologia

Áries: Confie na sua intuição! Questões jurídicas que
forem tratadas hoje poderão ter
resultados desfavoráveis. O dia
beneficia os cuidados com a casa.
A dois, ajude o par nas tarefas
rotineiras. Cor: laranja.

Libra: Caso tenha dinheiro
guardado, converse com alguém
que entenda desse assunto para
pegar conselhos. Na conquista,
quando menos esperar, poderá
conhecer uma pessoa interessante. Cor: verde-claro.

Touro: Aceite as mudanças
internas e essa nova postura vai
se refletir positivamente no seu
serviço. A noite pede lazer e descanso. A dois, deixe as divergências de lado e divirta-se com o
par. Cor: prata.

Escorpião: Assuma seu
poder sem receio, tanto na área
pessoal quanto profissional. Hoje
sua palavra terá muita força.
Quem tem seu par deverá mudar
o tom da relação e isso será bom
para a união. Cor: lilás.

Gêmeos: Quem trabalha com
prestação de serviços deve redobrar a atenção, revisar as tarefas
e cuidar com o que fala para evitar
mal-entendidos. No romance, a
noite pede aconchego e troca de
carinhos. Cor: dourado.

Sagitário: Você poderá
passar, sem querer, uma atitude
arrogante no emprego. Setor
financeiro vai fluir melhor. Talvez
se encante por alguém do seu
serviço com cargo maior do que
o seu. Cor: vinho.

Câncer: Tenha paciência
com colegas de trabalho. Poderá
terminar a semana com excesso
de afazeres. Não se cobre e
descanse! No romance, mude a
rotina e chame seu amor para um
programa diferente. Cor: bege.

Capricórnio: As ações que
realizar hoje na área profissional poderão dar bons resultados
futuros. Concursos também estarão favorecidos. É possível que
receba notícias de um amor que
está longe. Cor: amarelo.

Leão: Priorize tarefas que
puder fazer a sós para que termine logo e corretamente. Aproveite uma pausa no serviço para
organizar o fim de semana. Talvez
seu coração fique dividido entre
dois amores. Cor: azul-escuro.

Aquário: Quem lida com
administração ou dinheiro poderá
receber elogio ou ganho extra.
Os astros favorecem a resolução
de pendências familiares. Quem
tem um par perceberá que a afinidade aumenta. Cor: preto.

Virgem: Organize seu pensamento e verifique se dá para
aplicar no serviço suas ideias. Talvez precise equilibrar as solicitações da família com seus desejos.
Romance que iniciar agora deve
ser promissor. Cor: verde.

Peixes: Por estar bem
sensível, poderá se magoar com
algum comentário no emprego,
ou uma crítica ao seu serviço.
Diversão é a palavra de ordem
para você e sua cara-metade.
Saia da rotina! Cor: azul.
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NO FERIADO DE 7 DE SETEMBRO

Rodovias terão fiscalização intensa
Divulgação

Fiscalização
acontecerá ao
longo de 12,8
quilômetros
Da Assessoria
O Batalhão de Polícia
Rodoviária (BPRv) inicia às
14 horas desta sexta-feira
(06), em todo o Paraná, a
Operação
Independência,
que intensificará as ações nas
rodovias estaduais durante o
feriado de 7 de Setembro. As
seis companhias da unidade
empenharão seus efetivos
na atividade, que segue até
23h59 de domingo (08).

Seis companhias da unidade empenharão esforços

CALIBRE 28

NOITE DE QUARTA

Carro é furtado
no centro
de Castro
Da Redação
Foi furtado na noite de quarta-feira (04), veículo VW/Gol,
de cor branca, ano 1995, placas
BNJ 6290, de Castro. A vítima
informou que havia estacionado
o carro em frente à sua residência localizada na Rua Benjamin
Constant, quando por volta das
23 horas deu falta do veículo.

SENGÉS

Presos com seis
gramas de crack
Da Redação
Sensés - Dois indivíduos
tentaram fugir em uma motocicleta do cerco de uma equipe
policial, mas acabaram presos ao
final da tarde de quarta-feira (4),
por volta das 17h30, no Bairro
Brauna, em Sengés. Após acompanhamento, a equipe localizou
com eles seis gramas de crack. A
motocicleta acabou apreendida e
os autores encaminhados para a
delegacia de polícia da cidade.

CARAMBEÍ

Moto é roubada
de residência
Da Redação
Carambeí - A polícia ainda
busca informações que levem à
motocicleta Honda / CG 150
Fan, de cor preta, placa AUP
0184, roubada na noite de terçafeira (03) em Carambeí. A vítima
havia estacionado a moto em sua
residência, localizada na estrada
principal do Catanduva, quando
por volta das 19 horas percebeu
que ela tinha sumido.

NESTA QUARTA

Operação
Saturação inibe
crimonosas em
Castro e Piraí
Durante 'Operação Saturação Policial', realizada na noite
de quarta-feira (04), equipes
do pelotão de choque e policiais
da 3ª cia da PM concentraram
esforços nos municípios de Castro e Piraí do Sul, atuando nos
principais pontos de circulação
de pessoas, como bares, postos
de combustíveis e casas noturnas. A presença policial visou inibir ações delituosas de qualquer
natureza, promovendo ainda mais
segurança à comunidade.
Ao todo, 77 pessoas foram
orientadas e 07 estabelecimentos comerciais vistoriados.

Arma de grosso calibre é apreendida
Divulgação

Da Redação
Na tarde de quarta-feira (4),
através do setor operacional da
Polícia Civil de Castro, foi apreendida uma arma de fogo no
bairro Canta Galo I, em Castro.
A apreensão da arma de
fogo de calibre 28 e munições,
foi realizada em razão da existência de inúmeras denúncias,
e pelo proprietário já responder por crime de porte ilegal de
arma de fogo.
No momento da apreensão
o proprietário da arma não foi
localizado, não sendo possível
realizar o flagrante delito.
Um inquérito policial será
instaurado para apuração da
prática delituosa por parte do
investigado, mais uma vez pelo
crime de posse irregular de
arma de fogo.

duas armas de fogo, ações que
visam coibir a prática de crimes.

ROUBAVAM ANTENA PARABÓLICA

GM de Castro prende no flagra
Divulgação

Da Redação
Equipe da Guarda Municipal de Castro foi solicitada
na quarta-feira (4), a prestar
atendimento a uma situação
de furto de antena parabólica
no Jardim Bayli, perifereia da
cidade. No local, após conversar com a solicitante e de
posse da informação e características dos indivíduos, os

Pegos com a antena

guardas municipais foram à
captura e lograram êxito em
localizar os dois elementos
que transitavam com a antena
já desmontada.
Diante dos fatos, após
serem flagrados, receberam
a abordagem e voz de prisão
sendo encaminhados para a
43ª DRP, onde foram tomados
os procedimentos cabíveis ao
caso.

REAGE A ASSALTO EM JAGUARIAÍVA

Dono de mercearia ferido a faca
Da Redação
Jaguariaíva - Mercearia
localizada na Avenida BNH,
Bairro Kennedy, em Jaguariaíva, foi roubada na noite de

quarta-feira (04). Era por volta
de 18h50 quando três indivíduos entraram no estabelecimento portando arma de fogo
e uma faca. Após daram voz
de assalto, fugiram levando um

aparelho celular e certa quantia em dinheiro. Na tentativa de
coibir o assalto, o proprietário
reagiu e foi ferido por um dos
autores que portava faca, causando lesão leve.

EM LINHA FÉRREA

Homem é encontrado morto
Ponta Grossa - Desde
ontem, policiais buscavam identificar o homem encontrado morto
em uma linha férrea. Sem portar
documentos, ele teria teria sido
atropelado por um trem que per-

Divulgação

corre a região de Piriquitos, Chapada, em Ponta Grossa. O rapaz
aparentava ter entre 30 e 40 anos
de idade, possuía barba e pele de
cor branca. O corpo foi levado ao
Instituto Médico Legal (IML).

DROGAS DO PARAGUAI

Presa suspeita de envolvimento
Ponta Grossa - Na manhã
de quarta-feira (4), a Polícia
Civil de Ponta Grossa cumpriu o mandado de prisão de
D.R.S., 20 anos, no Bairro
Uvaranas. A presa é suspeita

de envolvimento com grupo
que encaminhava drogas do
Paraguai para a região. Contra
ela foi expedido mandado de
prisão preventiva, para que se
apure o caso.

As ações de repressão ao tráfico de drogas visam o controle
da criminalidade como um todo,
refletindo na queda dos índices
de diversos outros crimes violentos, descreve a polícia.

excesso de velocidade.
O batalhão contará com
seus 58 postos de fiscalização
e estará à disposição da comunidade pelo telefone 198 para
os casos de emergência.
Cuidados
Para quem for pegar a
estrada é importante cuidar
da manutenção do veículo,
sendo preciso verificar as
condições mecânicas (freios,
suspensão e pneus) para evitar problemas. Os motoristas
também devem sempre portar
os documentos do veículo e a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH), além de estarem
em dia com o pagamento de
tributos (IPVA, licenciamento
e seguro obrigatório).

MONITORAMENTO

GM impende tentativa
de furto no centro
Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa, órgão
vinculado à Secretaria Municipal
de Cidadania e Segurança Pública
(SMCSP), prendeu, na noite de
quarta-feira (04), indivíduo que
tentava furtar objetos em um
estabelecimento próximo ao Parque Ambiental, na região central
de Ponta Grossa. O suspeito foi
flagrado pelas equipes da Central
de Monitoramento da SMCSP
enquanto tentava arrombar uma
das janelas do local. Diante da
situação, os agentes acionaram as
equipes em campo, que localizaram o suspeito e o prenderam.
De acordo com relatório da

Arma e munição é de calibre 28
Vale ressaltar que em menos
de uma semana, a Polícia Civil
de Castro retirou de circulação

Durante a operação, os
policiais rodoviários acompanharão o fluxo de veículos e
reforçarão a fiscalização em
diversos trechos para inibir, além da embriaguez ao
volante, outras atitudes perigosas como a ultrapassagem
em local proibido e delitos
que podem ocasionar acidentes fatais.
As equipes farão bloqueios
em locais pré-definidos, atividades rotineiras de verificação
de documentação e de infrações de trânsito rodoviário.
Haverá fiscalização ao longo
dos mais de 12,8 mil quilômetros de rodovias estaduais,
com ênfase no Litoral, com
radares e testes etilométricos
em vários trechos, focando no

SMCSP, ao chegar no local, os
agentes confirmaram que a janela
havia sido arrombada. Na sequência, foi acionado o proprietário
do estabelecimento, que prestou
auxílio à equipe durante vistoria
interna.
Após adentrar o recinto, os
agentes constataram o local vasculhado e encontraram um indivíduo dentro do banheiro. Em
sua posse, a equipe da Guarda
Municipal encontrou 30 reais em
moedas.
Diante dos fatos, o homem
foi encaminhado para a delegacia
da 13ªSDP para as providências
cabíveis.

LEVARAM CELULAR

Vítima se depara com casa
arrombada em Telêmaco
Telêmaco Borba - Vítima
é surpreendida com a sua casa
arrombada e objetos roubados. Foi por volta das 17h25
de quarta-feira (4), na Rua
Goiás, município de Telêmaco
Borba. A porta da cozinha

estava arrombada, eletrodomésticos espalhados, ambiente
em total desordem. Se não
bastasse isso, faltava um celular Smartphone da marca Samsung, e um televisor da mesma
marca.

ENCAPUZADO

Homem é morto a tiros
Telêmaco Borba - A PM
de Telêmaco Borba foi acionada
na noite de quarta-feira (4), para
atender ocorrência na Rua Odilon
Borba, Vila Rosário, onde havia
um indivíduo do sexo masculino,
20 anos, vítima de disparo de
arma de fogo. Ele apresentava

perfuração na região do pescoço.
Segundo o que testemunhas
relataram a PM, um homem encapuzado apareceu e desferiu cerca
de 4 tiros em direção à vitima,
levando-a a óbito.
Polícia Civil, perito da criminalística e IML esteve no local.

APÓS DENÚNCIA

Recuperado carro em PG
Ponta Grossa - Polícia Civil
de Ponta Grossa, localizou na
segunda-feira (2), com a colaboração da população, veículo que
teria que havia sido roubado em
Curitiba e, posteriormente, utilizado em um roubo a um posto de
combustível. O veículo foi recuperado e a pessoa de S. M. S.,
35 anos, foi presa em cumprimento a mandado de prisão.

Divulgação

D+
Sexta-feira, 06 a 09 de Setembro de 2019

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

Divulgação / Christian Christoforo Fotografia

Brigida

por Sandro A. Carrilho
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Destaque do D + da semana
vai para Brigida de Oliveira,
Rainha do Rodeio Abapan 2019

Festa em Louvor a Santa Rosa de Lima

Divulgação
Divulgação / Fabiana Guedes

Aniversariante do dia 5,
Isabella de
Mello, no
clique com
sua filha
mais velha,
Manuella
Hampf

Dia: 08/09/2019 / Local: Castro Abapan Lageado,
na casa do Airton Santana
* 6 horas - Alvorada de fogos; * 11 horas - Santa Missa;
* 12 horas - Almoço com comida caseira;
* 14 horas - Bingo, leilão e música ao vivo com matinê;
* 15 horas - Doces e bolos para as crianças
* Pedimos prenda para o bingo ou leilão

Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Foi muito
festejada por
mais um ano
Na sexta-feira (30 de agsto), o Gerente da Agência do Centro Caetano
de vida, no
Magro e a Gerente de negócios Patrícia Drees, além de sua assistente
dia 4, Ana
Francielem Martins, receberam agricultores da cidade para um café Priscila Petter.
da tarde e também para conhecer o novo espaço para o atendimento
No clique,
agro. Participaram do café o presidente da cooperativa, Popke
com sua mãe
Ferdinand Van Der Vinne, a diretora de Negócios, Leila Grik. Sucesso!
Ana Maria
Pandorf Petter
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Arielton Oberek
e Ageu Diniz
fizeram história
ao trazer para
Castro, pela
primeira vez nos
Campos Gerais,
o TEDx. Doze
palestras e muita
gente famosa

Aniversário duplo na família Valenga: na sexta (6),
Noeli Valenga, e no sábado (7) sua filha Tammy
Valenga Brandt. No clique, as aniversariantes
com a pequena Bella
Divulgação / Edilson Luiz

A escritora,
poeta, jornalista
e integrante
da Academia
de Letras dos
Campos Gerais,
Giovana Montes
Celinski, está de
aniversário nesta
sexta-feira (06).
Parabéns!

ANOS 70 ATÉ 2019 / TODOS OS RITMOS
Balada Duplex Transason e Mobydick Som
Clube Social de Carambeí
7 de Setembro - 23 horas

Divulgação / Edilson Luiz

COMEMORAÇÃO
Jucionari Cristina e Gilceu Suliani,
casal presidente do Lions Clube Pitangui.
Na próxima terça-feira o governador
Flávio Pires Gonçalves (Distrito LD 1) fará
visita oficial aos quatro clubes de Lions de
nossa cidade, entre eles Pitangui, Cruzeiro
do Sul, Ponta Grossa e Vila Velha. A noite
haverá assembléia festiva no
Restaurante La Gondola Santa Felicidade,
sendo anfitrião o Lions Pitangui

Foi com um almoço regado a carneiro, que o sargento
José Alderi Bonette Marçal, comandante do Destacamento
da PM de Carambeí, quis comemorar na quarta-feira (4) a
passagem de posto de segundo para primeiro sargento.
Divulgação

Prefeito de Carambeí, Osmar Blum Chinato; sargento
Marçal e tenente-coronel Leonel Beserra, do 1º BPM
Divulgação

Amigos de farda e da polícia Civil de Carambeí,
também fizeram questão de marcar presença

06/09

Simone Kremer
Adriano Rodrigues

07/09

Belkis Bemben Podolak ,
Izabel Cunningham,
Evandro C. Sprenger, Eraldo
Constanski, Fabiano
Schendroski Baptista, Gerson Carvalhal Santos, Karen
Kupper, Leo Nissola, Lorena
Mikoski, Silvana da Silva
Vereador Iaros
(Câmara de Carambeí)

Olímpio Malucelli Filho
Maria Isabel do Valle Gomes

Paulo Magalhães
Eduardo Bomfim Alves

08/09

Fernanda C.Luz
Luiz Carlos Taques Ribeiro
Neiva da Luz Miranda Bacila

09/09

