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EM PONTA GROSSA

Operário
devolve em
casa o placar
frente ao
Cuiabá
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800 pessoas
na Feira da
Empregabilidade
A Associação Comercial
e Empresarial de Castro
realizou, pela primeira vez,
a Feira da Empregabilidade,
levando ao Clube dos Alemães cerca de 800 pessoas.
Perto de 600 currículos
foram pré-cadastrados e
estarão disponíveis no site
da Acecastro, a partir do
dia 15 de setembro. Quem
compareceu, pode também
participar de workshop e
conhecer o trabalho de empresas parceiras. página 7

Divulgação / José Tramontin

Presa
mulher que
tentou matar
ex-companheiro
no início
do ano

EM CASTRO

cemitério do socavão

Caixões sem destinação
Divulgação

Ratinho jUNIOR
indica Priscilla
Placha Sá para
a vaga no TJ-PR

Procon realiza mutirão online
de negociação de dívidas

Receita multa
em R$ 18 milhões
o setor de
combuntíveis

O Departamento Estadual
de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-PR),
da Secretaria de Estado da
Justiça, Família e Trabalho
promove entre os dias 11
e 30 de setembro mutirão
online de negociação de dívidas. A ação é uma iniciativa
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A forma como vem sendo descartados diversos
materiais e restos de caixão, roupas e materiais
retirados dos túmulos, no Cemitério Municipal do
Distrito do Socavão, está preocupando os moradores. Algumas fotos, onde aparece um caixão,
flores, coroas e vasos, pedaços de paredes (que
parecem ser de túmulos antigos) e outros materiais,
foram parar nas redes sociais, junto a um pedido
de providências.
As fotos também evidenciam falta de cuidado com
os jazigos, em uma das imagens aparece um túmulo
que está quebrado até pelo menos metade dele, e em
volta dele, e dos demais, aparece muito lixo. Uma mulher, que viu as fotos na internet, reconheceu na foto
a coroa que estava no túmulo de seu pai, e, segundo
moradores do Distrito, o descarte incorreto desses
materiais já ocorre há bastante tempo.
página 5

DE 11 A 30 DE SETEMBRO
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Carambeí vence
e segue invicto
no Master 35

www.paginaum.com

* vERSÃO oNLINE

caixões retirados de túmulos deixados na lateral do cemitério

conjunta do Procon-Paraná,
com a Associação Brasileira
de Procons (Proconsbrasil)
e a Federação Brasileira de
Bancos (Febraban) e acontecerá exclusivamente pela
internet, através da plataforma
de solução de conflitos consupágina 3
midor.gov.br.

SOMMET DE L'ÉLEVAGE

Divulgação

Agroleite vai expor na França
Divulgação

tibagi

Projeto de
concessão é
apresentado
A Secretaria Municipal de
Turismo de Tibagi realizou
reunião com o diretor de Patrimônio Natural do Instituto
Ambiental do Paraná (IAP),
Aristides Athayde. Ele veio
apresentar, ao executivo municipal e ao trade turístico, as
potencialidades e uma eventual
concessão de uso de Parque Estadual do Guartelá, que abriga o
Cânion Guartelá. Prefeito Rildo
Leonardi e a vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, participaram
da reunião, juntamente com
representantes das operadoras
página 4
de turismo.

palmeira

Desfile teve
homenagem ao
bicentenário
Milhares de palmeirenses
foram às ruas na manhã de
sábado (7) para acompanhar
o desfile cívico militar, comemorar o Dia da Independência
do Brasil e também, de forma
simbólica, os 200 anos de
Palmeira. Exército Brasileiro,
Corpo de Bombeiros, Polícia
Militar, estabelecimentos de
ensino e várias instituições com
ligações com a comunidade
marcharam pela rua XV de
Novembro para exaltar o ato
ocorrido em 1822. página 4

O Agroleite vai expor no
Sommet de L’Élevage que acontece entre os dias 2 e 4 de
outubro, em Clermont-Ferrand,
na França. Após a visita de uma
delegação brasileira no evento
em 2018, uma parceria foi firmada entre os salões brasileiro
e francês. Agora será a vez do
evento brasileiro participar como
página 5
expositor.

em ponta grossa

Aliel recebe em PG
Moção de Aplauso

coordenadores dos dois eventos reunidos no Agroleite

MP-PR recomenda que
não se comercialize lotes
página 4

PG Vôlei Caramuru perde
para AVP-Palmas
página 5

O deputado federal Aliel
Machado (PSB) recebeu na
segunda-feira (9), na Câmara
Municipal de Ponta Grossa,
Moção de Aplauso (468) pela
aprovação do Projeto de Lei (PL
17/19), apresentando em conjunto com o deputado Alessandro
Molon (PSB-RJ), que prevê a
apreensão de arma de fogo como
página 3
medida protetiva.
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EDITORIAL

ONDE OS MORTOS DESCANSAM
No Socavão a comunidade está preocupada com a saúde pública. No cemitério
do distrito, onde a superlotação já é um problema antigo, agora é normal entrar
e ‘dar de cara’ com caixões, roupas que foram usadas para o sepultamento dos
cadáveres e muitos outros materiais, que simplesmente não deveriam estar ali.
Além de o local, que por natureza já não é agradável de visitar, estar cada vez mais
poluído, ainda existe uma grande possibilidade de proliferação do mosquito da
dengue e da contaminação do solo. Ao lado, existe um terreno que foi adquirido
pela administração pública, para a construção de novos jazigos, e quem sabe um
rossário e local para correta destinação destes materiais, porém, ele está vazio.
Enquanto isso, também é necessário sepultar mais de uma pessoa no mesmo
túmulo, mesmo que estas não pertençam à mesma família. É mesmo lamentável a
falta de ação, de providência, e acima de tudo, de respeito com a situação.

Oh, Tempora! Oh, Mores!
tecnologia, que nos oferece a química
salvadora de vida e apetrechos para o
bem-estar das pessoas, e a ressurreição
de doenças seculares, ceifando a vida
de pessoas? Descaso, incompetência,
falta de recursos, dinheiro mal aplicado,
ausência de planejamento, inércia, politicagem? Tudo isso, e mais alguma coisa.
Esse mais se chama inércia moral
que os governantes desenvolvem na
vivência do poder. Enfrentando pressões,
jogos de interesse, decisões complexas
em todos os setores da vida econômica e
política, os governantes acabam criando
camadas que vão se superpondo e tornando dormentes seus instintos. Perdem
o sentido de prioridade. Adquirem pele
dura e impermeável. As grandes catástrofes já não os abalam. Mesmo eventos
de impacto não disparam a adrenalina.
Sua máquina psíquica entra em coma. A
ebulição social não provoca quentura em
suas pestanas. Até parece que só pensam
na próxima eleição.
Só assim se explica o tiroteio diário
do presidente Bolsonaro contra adversários, que considera comunistas, palavras
ríspidas e até chulas contra protagonistas importantes da política internacional,

Que maravilha! As últimas décadas produziram mais tecnologia para
a Humanidade do que todo o resto do
século. Assistimos a uma nova ordem de
avanços: drones, clones, drogas milagrosas, pílula contra a impotência, controle
da Aids, entre outros. Muitas variedades de câncer – o mal dos séculos XX
e XXI – já podem ser dominadas. As
conquistas disparam em todas as áreas,
das comunicações aos transportes, da
biogenética à informática, da medicina
ortomolecular à tecnologia de alimentos.
Alguns dos mais avançados apetrechos
tecnológicos do mundo moderno fazem a
festa, entre nós, a partir desse aparelhinho que, pelo WhatsApp, nos aproxima
na aldeia global. Daqui a pouco conquistaremos a tecnologia 5G e uma nova era
será aberta.
Que vergonha! Nos últimos anos,
o mosquitinho da aedes aegypti tem
minado as energias de milhões de brasileiros, infestando famílias com dengue,
zika e chikungunya, doenças do século
passado, ao lado da febre amarela, da
tuberculose, do tifo. Pasmem, agora, um
surto de sarampo ameaça a população.
Como explicar o paradoxo? A festa da

* Gaudêncio Torquato
contra a imprensa, que “só traz notícias
negativas contra o governo”. E os puxões
de orelha em assessores e ministros passaram a fazer parte da liturgia do poder.
(Até quando Sérgio Moro suportará a
fritura?)
O desemprego está acima dos 12
milhões de pessoas. Que olham desesperados para os horizontes da sobrevivência. Doenças dos tempos antigos voltam
com força; a região amazônica é uma
tocha gigantesca de incêndios e devastação; os tributos continuam nas alturas; a
água do São Francisco, que deveria chegar aos fundões do Nordeste, deixa de
correr por dutos mal conservados. Já o
presidente da República, impassível, do
alto do palanque, dispara verbos e adjetivos para animar seus simpatizantes e
conservar 30% de seguidores que ainda
lhe são fiéis. (Até quando?) A nona (ou
décima?) economia do mundo não dá
sinais de alento, e as margens periféricas
catam centavos para garantir a sobrevivência. A extrema pobreza voltou com
intensidade.
As casas congressuais até tentam
votar uma agenda positiva e resgatar
suas legítimas funções. Mas o Executivo

não tem ajudado como deveria nessa
direção. Parece desprezar a política. A
união em torno de um projeto nacional
não passa de uma utopia. Jair Bolsonaro insiste em querer nomear seu filho
(o deputado Eduardo) embaixador nos
Estados Unidos, nossa principal embaixada. A perplexidade vai às alturas. Países da Europa, a partir da Alemanha e da
França, olham de maneira atravessada
para o Brasil.
E aqui por perto, no Chile, até a
direita – que tem vergonha dos mortos
pela ditadura de Pinochet – repudia
as palavras repugnantes contra a alta
comissária da ONU, a ex-presidente
Michele Bachelet, e seu pai, proferidas
pelo mandatário-mor do nosso país. Oh,
Tempora, Oh Mores (ó tempos, ó costumes) bradava nas Catilinárias o tribuno
Cícero no Senado Romano contra os
vícios da política de seu tempo. E por
nossas plagas, até quando viveremos
tempos tão vergonhosos?
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Os compromissos do Brasil na agenda do clima em 2019

* João Guilherme Sabino Ometto

próprios compromissos, indicando e se
comprometendo com metas relativas à
diminuição de emissões dos gases de
efeito estufa, conforme projetos que
cada governo considerasse econômica e
socialmente viável.
O Brasil concluiu e entregou à
ONU, em setembro de 2016, seu processo de ratificação do Acordo de Paris,
após aprovação do Congresso Nacional.
Oficialmente, isso significou um compromisso e não mais um protocolo de
intenções. Ou seja, não será tão simples
assim descumprir o que acordamos com
o Planeta, embora a prolongada crise
econômica e os problemas políticos dos
últimos anos sejam dificultadores.
Os compromissos brasileiros são
ousados, mas não impossíveis: reduzir
emissões de gases de efeito estufa em
37% abaixo dos níveis apurados em
2005, até 2025, e em 43%, em 2030.
Para viabilizar tais metas, nos propusemos, em síntese, a cumprir o seguinte
até 2030: aumentar a participação de
bioenergia em 18% e alcançar 45% de

O calendário internacional do
segundo semestre será muito importante para a luta da humanidade contra o aquecimento da Terra. Em 23 de
setembro, na sede da ONU, em Nova
York, acontecerá a Cúpula do Clima e,
de 11 a 22 de novembro, em Santiago
do Chile, será realizada a Conferência
das Partes da Convenção do Clima das
Nações Unidas (COP 25), inicialmente
prevista para o Brasil, que abriu mão de
sediá-la. São duas oportunidades para
reiterar e fortalecer os pontos acordados no Acordo de Paris e definir rumos
concretos para o cumprimento da
Agenda 2030, relativa aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável.
Para o Brasil, os dois eventos,
em especial a COP 25, têm um significado especial, considerando haver
uma expectativa quanto à posição de
nosso país no tocante aos compromissos assumidos, após os questionamentos do Governo Bolsonaro quanto ao
Acordo de Paris. Deve-se lembrar que
coube a cada nação estabelecer seus

energias renováveis em nossa matriz
energética, restaurar e reflorestar 12
milhões de hectares de florestas.
Cabe ponderar que nossos objetivos
colocam-se num patamar de exigência
mais elevado em relação a outros países,
pois já preservamos florestas e matas
nativas em propriedades particulares,
conforme lei e, sobretudo, em decorrência da consciência ecológica crescente
dos produtores rurais. Além disso, devido
à grande produção de etanol e biodiesel, já havíamos avançado de maneira
expressiva na "limpeza" de nossa matriz
energética. Não computamos no Acordo
de Paris tais progressos que já havíamos promovido anteriormente. Muitas
nações sequer cumpriram esses quesitos
essenciais, mas, ao fazê-lo, ganharão
percentuais expressivos de redução das
emissões de carbono.
A despeito dessa situação de injusto
desequilíbrio, podemos, sim, cumprir
os compromissos que assumimos, pois
o sucesso nesse desafio será muito
importante para nosso desenvolvimento,

independentemente de nossa relevante
contribuição ecológica para o futuro da
humanidade. Significa imensa oportunidade de investimentos e geração de
empregos, como se observa, por exemplo, na Política Nacional de Biocombustíveis – RenovaBio (Lei 13.576/2017),
que já propicia ganhos de produtividade
e eficiência. Deve-se, ainda, descartar
qualquer hipótese de internacionalização
da Amazônia, temida por nosso governo,
que não é cogitada no Acordo de Paris
ou em qualquer outro documento oficial.
O Brasil tem plenas condições
de ser protagonista na luta contra as
mudanças climáticas, realizando um
projeto de economia limpa harmônico e
indutor do crescimento sustentado.

Sandro A.
Carrilho
ALINE GANHA MOÇÃO
A deputada federal Aline
Sleutjes (PSL) vem ganhando
reconhecimento na região.
Antes do encontro que manteve
em Carambeí na sexta-feira
(6), à noite, foi agraciada pelos
vereadores de Ponta Grossa
com uma Moção de Aplauso,
pelo recurso direcionado para
a Santa Casa de Misericórdia.
CONVERSAR
Vale destacar que durante
a sua estada na cidade princesina, manteve encontro com
o PSL daquela cidade. Aliás,
partido em que o ex-deputado
Márcio Pauliki (Solidariedade) gostaria de conversar,
já visando o pleito municipal
do próximo ano.
PSB COM ELISÂNGELA
A ex-vereadora Elisân-

gela Pedroso segue firme na
sua intenção de concorrer à
prefeitura de Carambeí. No
PSB desde 2017, o que o
Página Um News já havia
adiantado, agora ela tem as
bençãos do deputado federal
Aliel Machado para presidir a
sigla no município, e concorrer em 2020.
'APLAUSO'
Quem também ganhou
Moção de Aplauso da Câmara
Municipal, por dedicar 15
anos de sua carreira policial à
Delegacia da Mulher de Ponta
Grossa, é a delegada Cláudia Kruger. Quem não tem
competência, não se firma, e
Claudia mostrou ter de sobra.
Com passagens por delegacias da região, foi em Ponta
Grossa que encontrou o seu
lugar. Sucesso!

Divulgação

* João Guilherme Sabino Ometto,
engenheiro (Escola de Engenharia de São Carlos - EESC/USP),
é vice-presidente do Conselho
de Administração da Usina São
Martinho e membro da Academia
Nacional de Agricultura (ANA).

A Feira da Empregabilidade mostrou na quinta-feira (5) que o castrense quer mesmo é trabalhar. Durante algumas horas, cerca de 600
pessoas se cadastraram. Empresas de serviço também estiveram presentes e até workshop foi levado ao público, maioria jovem. Nota 10!

10/09 - Dia do Gordo / Fundação do 1º Jornal do Brasil
11/09 - Sancionada Lei de Defesa do
Direito do Consumidor (1990)
12/09 - Dia do Operador de Rastreamento
Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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Clima

Temperatura

Umidade

32 ºC
16 ºC

51%
28%

Sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite ocorrem pancadas de chuva.

Quarta
04/09

30

ºC

16 ºC

48%
16%

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

Quinta
05/09

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

CASTRO E REGIÃO

30 ºC
15 ºC

66%
22%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 09/09/2019
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ENTRE 11 E 30 DE SETEMBRO

Procon realiza mutirão de negociação
Participam mais
de 90 bancos
e instituições
financeiras
Da Assessoria
O Departamento Estadual de Proteção e Defesa do
Consumidor (Procon-PR), da
Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho promove entre os dias 11 e 30 de

setembro mutirão online de
negociação de dívidas. A ação
é uma iniciativa conjunta do
Procon-Paraná, com a Associação Brasileira de Procons
(Proconsbrasil) e a Federação
Brasileira de Bancos (Febraban) e acontecerá exclusivamente pela internet, através
da plataforma de solução de
conflitos consumidor.gov.br.
Participam da ação, mais
de 90 bancos e instituições
financeiras.
“A
iniciativa
possibilitará que consumidores que estejam endivida-

TJ-PR

Ratinho indica
Priscilla Placha
Sá para vaga

dos negociem seus débitos e
sigam tranquilos”, destacou
o secretário da Sejuf, Ney
Leprevost. Para participar do
mutirão online, basta o consumidor fazer o seu registro na
plataforma www.consumidor.
gov.br e aguardar seu login e
senha.
Nesse momento, o consumidor poderá fazer o relato
do seu problema, devendo
informar que deseja participar do mutirão de negociação
de débitos. Após finalizar o
registro, o banco ou institui-

ção financeira tem o prazo de
10 dias para apresentar uma
proposta ou resposta para o
consumidor.
No momento do preenchimento do registro, é preciso
informar corretamente telefones e e-mail para contato,
pois esses dados vão facilitar
o atendimento por parte dos
bancos e instituições financeiras participantes.
O Procon-Pr orienta,
ainda, que o consumidor, no
seu relato, informe que está
participando do mutirão, com

CÂMARA DE PONTA GROSSA

Aliel recebe Moção de Aplauso
Divulgação

a seguinte hashtag: #MutiraoProconsBrasil. Terminado o
prazo para resposta do fornecedor, o consumidor tem 20
dias para avaliar o retorno
prestado.
“A ferramenta consumidor.gov.br é um instrumento

de cidadania oferecido pelo
Governo do Paraná, o que
permite que consumidores
exerçam seus direitos de uma
forma fácil, moderna e efetiva,
sem precisar se deslocar”,
afirma a chefe do Procon-PR,
Claudia Silvano.

BOLSONARO E FRANCISCHINI
Sintonia fina entre o presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o
deputado Felipe Francischini (PSL), presidente da Comissão
de Constituição e Justiça. Francischini vai colocar em pauta os
projetos de Bolsonaro que sequer tiveram andamento no legislativo em 27 anos de mandato como deputado. São 19 projetos
parados na CCJ, entre eles, o que agrava a pena para quem
comete roubos com o uso de motocicleta.
Divulgação

Divulgação

Priscilla Placha Sá ao lado
do Governador Ratinho Junior
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior indicou nesta
segunda-feira (9) a advogada
Priscilla Placha Sá para o cargo
de desembargadora do Tribunal
de Justiça do Paraná (TJ-PR).
Ela vai ocupar o lugar que estava
aberto desde o falecimento do
desembargador Cláudio de
Andrade.
O governador destacou que
Priscilla Placha Sá é uma voz
ativa na sociedade paranaense,
tem notório saber jurídico e
capacidade para desempenhar
com altivez a missão como
desembargadora.
A advogada integrava a lista
tríplice da seccional paranaense
da Ordem dos Advogados do
Brasil (OAB-PR) encaminhada
para o Governo do Estado para
a vaga do quinto constitucional.
“As mulheres têm conquistado espaços relevantes de
decisão a partir de competências e experiências adquiridas
ao longo dos anos. Priscilla é
uma referência na OAB-PR, no
mundo acadêmico e em todo o
Estado”, afirmou o governador
Ratinho Junior.
Quinto constitucional
O quinto constitucional, previsto no artigo 94 da Constituição, é um dispositivo jurídico
que determina que um quinto das
vagas dos Tribunais deve ser preenchido por advogados e membros do Ministério Público, e não
por juízes de carreira. O intuito é
de aperfeiçoar a Justiça a partir
do olhar de novos atores.
Carreira
Priscilla Placha Sá é formada
em Direito pela Faculdade de
Direito de Curitiba (1999). É
Especialista em Direito Processual Penal pela PUCPR (2002),
Mestra em Direito Econômico e
Social pela PUCPR (2005) e
Doutora em Direito do Estado
pela UFPR (2013).
A advogada também atua
como professora-adjunta da
PUC-PR e da UFPR, tanto da
graduação quanto da pós-graduação, e já lecionou Direito Penal
na Faculdade de Direito de Curitiba e na Universidade Positivo.
Priscilla presidiu as comissões
de Direitos Humanos (2010),
Advocacia Criminal (20132015) e Defesa das Prerrogativas Profissionais (2016-2018)
da OAB-PR, além de ter integrado as comissões da Criança e
do Adolescente (2016-2018) e
Estudos de Violência de Gênero
(2016-2018).
A advogada também é escritora e colaborou com diversas
publicações.

SEM CHANCE
A assessoria do senador
Oriovisto Guimarães (Pode)
adianta que não há nenhuma
chance dele concorrer à prefeito de Curitiba em 2020.
"Isso não ocorrerá. O senador pretende cumprir o
mandato e não pensa em se
candidatar mais a nenhum
cargo político".

Moção foi proposta pelo vereador Pietro Arnaud
Da Assessoria
Ponta Grossa - O deputado federal Aliel Machado
(PSB) recebeu na segundafeira (9), na Câmara Municipal
de Ponta Grossa, Moção de
Aplauso (468) pela aprovação
do Projeto de Lei (PL 17/19),
apresentando em conjunto com
o deputado Alessandro Molon
(PSB-RJ), que prevê a apreensão de arma de fogo como
medida protetiva à vítima de
violência doméstica. A moção
foi proposta pelo vereador
Pietro Arnaud (Rede) e aprovada no mês passado por unanimidade pelos vereadores. A
entrega foi feita com a presença da delegada da Delegacia da Mulher, Claudia Kruger,
que também foi homenageada
pelo Legislativo pelo seu trabalho em defesa das mulheres.
O Projeto, que altera a Lei
Maria da Penha (11.340/06),
foi aprovado pelo Plenário do
Senado no dia em que a Lei que
projete as mulheres completou

13 anos. “Fico muito feliz por
receber esse reconhecimento
aqui na minha cidade, com a
presença da delegada Claudia,
que realiza um excelente trabalho. O projeto foi apresentado
no início do atual mandato
e foi colocado com urgência para votação na Câmara
e agora aprovado no Senado.
É preciso sensibilidade para
entender que a vida das mulheres importa, sim. Precisamos
ampliar as medidas de segurança para elas, porque muitos
casos começam com agressões
verbais, agressões físicas, até
chegar ao feminicídio”, lembrou Aliel.
Para ele é preciso endurecer a lei para evitar mais casos
absurdos. “É preciso agir contra isso de forma enérgica. Nós
já apresentamos anteriormente
um projeto para tornar fichasuja agressores de mulheres, e
agora mais essa mudança na Lei
Maria da Penha”, destacou.
De acordo com o deputado
Molon, a Lei tem como obje-

tivo aumentar a proteção das
mulheres em relação ao enorme
número de armas de fogo em
circulação no país. “Propusemos a alteração da Lei Maria
da Penha para prever a suspensão do registro e do porte
de arma de fogo do agressor
entre as medidas protetivas
previstas naquele diploma, de
modo a prevenir o feminicídio,
crime que cresce assustadoramente a cada dia”, explicou.
Para a deputada Rosana
Valle, o PL reforça a proteção
já garantida na Lei. Ela citou
um dado alarmante: 42% dos
casos de violência contra a
mulher ocorrem em ambientes domésticos. “Apreender a
arma de fogo eventualmente
registrada em nome do agressor é uma medida protetiva e
necessária. A violência afeta
mulheres de todas as classes
sociais, etnias e regiões brasileiras. Deixou de ser um problema individual e se tornou
um caso de responsabilidade
de toda a sociedade.”

SETOR DE COMBUSTÍVEIS

Receita multa em R$ 18 milhões
Divulgação

Da Assessoria
A Receita Estadual do
Paraná notificou 155 pessoas
físicas e jurídicas para prestar
esclarecimentos sobre transporte irregular e venda de etanol sem documentação fiscal.
Entre elas foram identificados
sócios de postos revendedores
do Norte do Estado.
Até o momento, foram
lavrados 85 autos de infração,
relativos a mais de 16 milhões
de litros de etanol hidratado
comercializados de forma irregular. As autuações somam,
entre imposto, juros e multa,
cerca de R$ 18,4 milhões e
atingem transportadoras e proprietários dos veículos subcontratados para o transporte.
Órgão da Secretaria de
Estado da Fazenda, a Receita
está intensificando o combate
à sonegação do Imposto sobre

155 pessoas físicas e jurídicas notificadas
Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) em vários
setores, entre eles o de combustíveis.
Nas últimas operações, o
fisco paranaense identificou o
transporte do combustível que
deveria ir para as usinas de
álcool seguindo diretamente

para postos de combustíveis
sem emissão de nota fiscal e sem
pagamento do imposto devido.
A fiscalização será intensificada para estimular a concorrência justa e combater a
sonegação fiscal, diz o diretor
da Receita Estadual, Luiz de
Moraes Junior.

TUCANOS UNIDOS
"Todo partido para marcar gol tem que entrar em
campo. Ter candidaturas
independente de ganhar ou
perder. Agora, temos conversado muito com o Eduardo
Pimentel (PSDB) que tem
um prestígio extraordinário.
Ele tem que optar entre ser
candidato ou permanecer
vice. E o jogo político é muito
dinâmico. Altera-se a qualquer tempo." - do deputado
Ademar Traiano, presidente
da Assembleia Legislativa
e liderança mais ouvida no
PSDB.
COTA DAS MULHERES
A deputada Renata Abreu
(Pode-SP) apresentou projeto de lei que prevê caso um
partido não atinja o mínimo
de 30% de candidaturas
femininas, poderá deixar as
vagas vazias. O projeto está
na CCJ, desagrada a maioria
das deputadas federais e promete mais polêmica até chegar ao plenário para votação.
CONVERSA ANIMADA
Um mesa de almoço chamou atenção em um restaurante de Curitiba e reuniu
os deputados Luiz Claudio
Romanelli (PSB) e Luciano
Ducci (PSB) e o ex-deputado
João Arruda, presidente estadual do MDB. A conversa
girou em torno de Curitiba e
Paraná, conjunturas econômica e política, o futuro do
País e as eleições de 2020.
Ducci e João Arruda são précandidatos a prefeito na capital paranaense.
EDUCAÇÃO É
PRIORIDADE
A deputado Christiane
Yared (PL) afirma que destinou mais de R$ 186 milhões
em recursos ao Paraná.
"Desses, R$ 6 milhões foram
encaminhados diretamente
para educação. Ao investir
na educação se evita tantos males que acometem a
sociedade como a violência.
Olhar para os nossos jovens

é garantir um futuro melhor
para o nosso país".
HABILITADOS
Coasul
Cooperativa
Agroindustrial (São João),
Gonçalves e Tortola (Paraíso do Norte) e Granjeiro
Alimentos (Rolândia) estão
entre seis frigoríficos brasileiros habilitados pela China
para exportação de frangos,
o que significa que já podem
embarcar a carne de frango
ao mercado chinês. Em maio,
a produção de frango paranaense chegou a 161 milhões
de cabeça e no acumulado no
ano é de 773,3 milhões de
abates. A China é o principal
mercado de exportação para o
frango Paraná.
ATÉ VOCÊ, GIL?
O deputado Paulo Martins atentou que as pessoas
estão espantadas pelo fato do
cantor e compositor Gilberto
Gil ter que fazer a prova se
vida para receber benefício
do INSS. "O que me causa
espanto é um Gilberto Gil
buscar o benefício".
VOE PARA UNIÃO
DA VITÓRIA
O Aeroporto José Cleto
de União da Vitória já está
pronto para receber os voos
semanais de Curitiba, já a
partir de outubro, previstos no
Programa Voe Paraná. Técnicos do programa vistoriaram, aprovaram e elogiaram
as condições do aeroporto.
"Fizemos recape na pista,
melhores as condições do terminal de passageiros e estamos trabalhando, com apoio
do Estado, num muro que
vai cercar o terminal todo",
disse o prefeito Santin Roveda
(PL).
EXCLUSÃO
O deputado Romanelli
(PSB) defende a exclusão
das atuais concessionárias de
nova licitação do pedágio caso
não entreguem as obras previstas nos contratos de 1998.
As concessões dos 2,5 mil
quilômetros pedagiados são
exploradas por seis empresas
e terminam em novembro de
2021. "O povo paranaense
está refém do pedágio e paga
as tarifas mais caras do país.
Poucas obras foram realizadas
e a maioria foi deixada para o
final do contrato".
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PARQUE ESTADUAL DO GUARTELÁ

Projeto de concessão é apresentado
Divulgação

FANTASMA CHEGOU A TRANSITAR NO G4

Operário devolve em casa
o placar frente ao Cuiabá
Divulgação / José Tramontin

Diretor de Patrimônio Natural do IAP, Aristides Athayde, apresentou potencialidades do parque numa eventual concessão

Concessão do
parque seria
um avanço, diz
prefeito Rildo
Da Assessoria
Tibagi - A Secretaria
Municipal de Turismo de
Tibagi realizou, na semana
passada, reunião com o diretor de Patrimônio Natural do
Instituto Ambiental do Paraná
(IAP), Aristides Athayde. Ele
veio apresentar, ao executivo
municipal e ao trade turístico,
as potencialidades e uma eventual concessão de uso de Parque Estadual do Guartelá, que

abriga o Cânion Guartelá.
O prefeito Rildo Leonardi e
a vice-prefeita, Helynez Santos
Ribas, participaram da reunião,
juntamente com representantes
das operadoras de turismo.
De acordo com o prefeito,
a concessão do Parque seria
um avanço significativo para o
município. “Sabemos da potencialidade do parque e do quanto
o nosso Cânion é grandioso e
merece ser valorizado. Acredito
que uma empresa gerenciando o
local atrairia muito mais turistas
e consequentemente, nossos
outros atrativos, também seriam
mais visitados. Seria um incremento e tanto para nossa economia e para o nosso turismo”,
analisou Rildo.
Aristides explicou como

funcionará o processo de concessão de uso do Parque.
“Estamos tratando concessão
de uso. O empreendedor fica
responsável por desenvolver os
equipamentos turísticos, continua do Estado à manutenção
da conservação e da preservação da unidade de conservação. Nós acreditamos que o
empreendedor tem muito mais
vocação e mais capacidade de
gerenciamento para oferecer a
população em geral oportunidades turísticas e dessa forma
garantir a geração de emprego
e renda”, contou o diretor de
patrimônio natural do IAP.
Para a gerente da Secretaria
Municipal de Turismo (Setur),
Kellin Ramos, o município só
tem a ganhar com a concessão

do Parque Estadual do Guartelá. “Nós tivemos uma reunião
muito produtiva, muito boa,
com muitas questões levantadas
a respeito da concessão de uso
dos atrativos do Parque Estadual do Guartelá. Vila Velha já
emitiu o edital e o próximo da
lista é o Parque Estadual do
Guartelá. Esta concessão trará,
sem dúvida nenhuma, muito
benefícios para Tibagi. Tanto
com a questão de geração de
emprego, geração de renda,
quanto ao número de turistas,
porque a estrutura será através de uma empresa privada.
Nós estamos muito animados,
muito felizes com o que vem
pela frente. Creio que até o
final do ano a documentação já
esteja encaminhada”, afirmou.

EM PALMEIRA

Desfile homenageou o bicentenário
Divulgação

Desfile foi aberto pelo prefeito Edir Havrechaki
Da Assessoria
Palmeira - Milhares de
palmeirenses foram às ruas
na manhã de sábado (7) para
acompanhar o desfile cívico
militar, comemorar o Dia da
Independência do Brasil e também, de forma simbólica, os
200 anos de Palmeira. Exército
Brasileiro, Corpo de Bombeiros,
Polícia Militar, estabelecimentos
de ensino e várias instituições
com ligações com a comunidade marcharam pela rua XV
de Novembro para exaltar o ato
ocorrido em 1822.
O desfile foi aberto pelo prefeito Edir Havrechaki e sua famí-

Prazo para
consignados
aumentou para
até 120 meses
Da Assessoria
Carambeí - A Caixa Econômica Federal informou aos
servidores públicos municipais
que o prazo para empréstimo
consignado aumentou para até
120 meses. Contratos já existentes podem ser renegociados,
mediante consulta realizada diretamente na agencia da Caixa Econômica Federal. A empresa Huis
Serviços, correspondente da CEF,
também opera consignados.

lia, acompanhados de membros
de Executivo, do representante
da Câmara de Vereadores, presidente Domingos Everaldo Kuhn,
e pelo sub-tentente Araújo,
representando as Forças Armadas. Os representantes das três
instituições conduziram as bandeiras do Brasil, do Paraná e de
Palmeira durante o percurso do
desfile.
“Hoje comemoramos a Independência do Brasil, que ocorreu
há 197 anos atrás. Mas pela
independência temos que lutar
diariamente, para que tenhamos
uma país cada vez mais justo e
bom de se viver”, destacou o
prefeito. “Hoje também come-

Divulgação

Exército desfilou para o público
moramos, de forma simbólica, o
bicentenário de nosso município.
Por duas vezes tivemos que adiar
o desfile por causa da chuva, e
neste 7 de setembro, há exatos
cinco meses de nosso aniversário
de 200 anos, exaltamos a trajetória de Palmeira até chegar aos
dias atuais”, declarou.
Logo após os três pavilhões
chegarem ao palanque de honra
do desfile, o Zé Coquinho, mascote do Município, em cima do
caminhão dos Bombeiros, abriu
caminho para o desfile dos Centros Municipais de Educação
Infantil (CMEI), Associação de
Pais e Amigos dos Excepcionais
(Apae) e escolas municipais,

escolas estaduais, escolas privadas, instituições federais e universidades privadas, militares,
dentre outras instituições.
Por aproximadamente duas
horas, a rua XV de Novembro foi o palco de dezenas de
homenagens ao país e também
ao bicentenário palmeirense,
demonstrando o amor e carinho à Cidade Clima. Destaque
para a Fanfarra Arthur Orlando
Klas, do Colégio Estadual Dom
Alberto Gonçalves, patrimônio
imaterial do município, e para
a Banda Marcial do Colégio
Sagrada Família, que arrancaram aplausos do público ao executarem suas apresentações.

NO MASTER 35

Carambeí venceu e segue invicto
Divulgação

Da Assessoria
Carambeí - O futebol Master 35 de Carambeí mais uma
vez pisou no gramado e fez
bonito. No domingo (8) derrotou
pelo placar de 7 a 3, a equipe
do DER pelo Campeonato Pontagrossense de Futebol Master
35. Invicto na competição e no
segundo lugar geral segue para
mais um jogo contra C A Ronda /
Verde, no campo do Clube Verde,
no domingo (15). O campeonato
que reúne 11 equipes chega na
última rodada da primeira fase.

Equipe carambeiense quer ficar entre as três melhores
O time de Carambeí, com o
excelente trabalho que tem apresentado em campo, segue com a

expectativa de terminar a tradicional competição entre os três
melhores.

Operário marca e comemora

Goleiro do Fantasma realizou defesas importantes
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário
Ferroviário venceu o Cuiabá por
2 a 1, no sábado (7), em casa,
pela 21ª rodada do Campeonato
Brasileiro da Série B. Com o
resultado, a equipe de Vila Oficinas que chegou a ocupar por
algumas horas o G4 de acesso
para a Série A, vai a 32 pontos
na tabela da competição.
No primeiro tempo, o Fantasma marcou o primeiro gol
da partida aos 12 minutos, no
contra-ataque, com lançamento
do goleiro Rodrigo Viana para
Mailton, que balançou as redes
para o Operário. O segundo do
time da casa veio aos 26 minutos do segundo tempo, quando
Cleyton cobrou falta pela direita,
Lucas Batatinha aproveitou o
rebote após defesa do goleiro
cuiabano e marcou o gol. No
final da segunda etapa, aos 47
minutos, Júnior Todinho diminuiu
a diferença do placar e marcou
para o Cuiabá.
O alvinegro iniciou o jogo
com Rodrigo Viana, Mailton,
Alisson, Rodrigo, Peixoto, Jardel,
Índio, Marcelo, Cleyton, Felipe
Augusto e Lucas Batatinha. No
segundo tempo, entraram Schumacher, Cássio Ortega e Danilo
Báia para saída de Lucas Batati-

nha, Felipe Augusto e Mailton.
Em entrevista coletiva, o
treinador Gerson Gusmão falou
sobre a partida. “Fizemos um
jogo contra uma equipe de qualidade e a gente sabia que teríamos que fazer uma partida
segura. O nosso time foi bem, o
nosso objetivo era vencer a partida e subir algumas posições na
tabela. Estamos felizes com isso
e vamos trabalhar ainda mais
para pontuar e chegar a uma
pontuação melhor.”
O próximo jogo do Fantasma
na Série B é contra o Oeste-SP
na sexta-feira (13), às 20h30,
na Arena Barueri.
O Operário é de todos
Na partida deste sábado (7),
o alvinegro realizou uma ação
parte da campanha “O Operário é de todos”, que tem como
finalidade combater comportamentos discriminatórios durante
os jogos de futebol, repudiando
xingamentos relacionados a cor,
raça, gênero, orientação sexual e
demais especificidades.
As bandeirinhas de escanteio
foram trocadas por bandeiras de
minorias que ainda sofrem preconceito. Os atletas posaram
para a foto oficial com uma faixa
reforçando que “Aqui não tem
lugar para preconceito”.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

MP-PR emite recomendação
para prefeitura de Jaguariaíva
Da Assessoria
Em Jaguariaíva, o Ministério Público do Paraná (MP-PR)
expediu, na sexta-feira (6), recomendação administrativa dirigida
ao prefeito José Sloboda para que
a administração municipal deixe
de comercializar lotes de maneira
irregular. O ato foi expedido após
a constatação de que o Município vendeu lotes em terreno não
registrado no Ofício de Registro
de Imóveis, tratando-se, portanto,
de loteamento clandestino.
De acordo com a 1ª Promotoria de Justiça de Jaguariaíva,
desde 2016, sob a justificativa
de fomentar a industrialização
na região, a Administração vem
promovendo a comercialização
dos terrenos por meio de concorrência pública, quando o instrumento jurídico correto a ser
utilizado é a concessão de direito
real de uso de bem público.

Além da anulação dos procedimentos administrativos em
andamento, bem como dos já
realizados de maneira indevida para a comercialização dos
lotes, o MPPR recomenda que
a Prefeitura notifique, no prazo
de 15 dias, as pessoas que já
adquiriram os terrenos, informando-as sobre a irregularidade
da situação, devendo os valores
já pagos ser devolvidos em até
30 dias. Outra providência a
ser adotada pela Administração
é o envio à Câmara Municipal,
também no prazo de 30 dias,
de projeto de lei que autorize a
Prefeitura a destinar os imóveis à
concessão de direito real de uso
público, anulando lei municipal
(nº 2.583/2015) que autoriza a
venda direta dos lotes.
Caso não sejam acatadas
as recomendações, os gestores
públicos responsáveis poderão
ser acionados judicialmente.
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Divulgação

NA FRANÇA

Agroleite irá
expor no Sommet
de L'Élevage
Evento
acontece entre
os dias 2 e 4
de outubro
Da Assessoria
O Agroleite vai expor no
Sommet de L’Élevage que acontece entre os dias 2 e 4 de outubro, em Clermont-Ferrand, na
França.
Após a visita de uma dele-

DESFILE DA INDEPENDÊNCIA

5 mil pessoas
estiveram no
7 de setembro
Da Assessoria

Um público de aproximadamente cinco mil pessoas,
segundo estimativa da Polícia
Militar de Castro, prestigiou no
sábado (7) o Desfile da Cívico
de 7 de Setembro realizado
na Rua Coronel Vidal Martins
de Oliveira. As comemorações
iniciaram às 8 horas com o
hastemamento dos pavilhões
no Parque Lacustre, seguido
de revista às tropas no local do
evento e o desfile cívico aberto
pelo Exército Brasileiro.
Ao todo, cerca de três mil
pessoas representando 37 instituições, entre escolas pública
e privadas, Exército, Polícia
Militar, Polícia Civil, Guarda
Municipal, Guarda Patrimonial, Corpo de Bombeiros,
Prefeitura Municipal e clube
de serviços desfilaram. Elogios
não faltaram ao desfile.

gação brasileira no evento em
2018, uma parceria foi firmada
entre os salões brasileiro e francês. Sommet estreou no Pavilhão Internacional do Agroleite
2019 e agora será a vez do
evento brasileiro participar como
expositor, pela primeira vez em
terras estrangeiras. “É a primeira vez que apresentaremos
o Agroleite fora do Brasil com
um estande e o objetivo é construir e fortalecer a promoção do
evento internacionalmente. Queremos abrir fronteiras, aproveitar o potencial dos eventos

para atrair novos expositores,
visitantes e trocar experiências
com a organização do evento
Sommet De L’Élevage”, disse
a Coordenadora do Agroleite,
Leila Gomes.
O CEO da Castrolanda,
Thomas Domhoff, tambem
comentou a participação. “É
uma oportunidade ímpar para
a Castrolanda, Castro e o Brasil se destacar no exterior com
o melhor que nós temos a oferecer. Para os produtores da
Castrolanda a parceria facilita
o acesso ao conhecimento e aos

Coordenadores dos dois eventos reunidos no Agroleite

benefícios deste evento mundial, com o conforto de ter uma
base lá, o estande do Agroleite”,
comenta.
O presidente da Castrolanda, Frans Borg, acredita que
há uma complementariedade
nas tecnologias dos dois países e reforça a importância da
busca de soluções inovadoras
que tragam mais produtividade
e melhores resultados para os
cooperados.
Ja o gerente de Negócios
Leite da Cooperativa, Eduardo
Ribas, acredita no potencial do

produto na região de Castro e
cogita trazer um primeiro exemplar para testes.
Sobre o evento francês
Sommet De L’Élevag é realizado no coração do Massif
Central, região de planaltos,
localizada no centro da França.
O evento é uma das principais
feiras da pecuária internacional.
Na última edição reuniu 95.000
visitantes, 1.500 expositores e
2.000 animais.
Entre as tecnologias a serem
avaliadas na França, uma delas

apresentada no Agroleite, pelo
Presidente do Sommet de
L’Élevage, Roger Blanc, está o
Eye breed, que permite a realização da inseminação artificial
assistida, graças a presença de
câmeras e luzes localizadas na
ponta da bainha, gerando imagens transmitidas para o smartphone do operador.
A parceria da Castrolanda
com o Sommet de l’Élevage
tem apoio da Business France,
serviço comercial da Embaixada
da França no Brasil e da Embaixada do Brasil na França.

CEMITÉRIO DO SOCAVÃO: ALÉM DOS MATERIAIS RETIRADOS DOS TÚMULOS

Caixões não têm destinação correta em cemitério
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A forma como vem sendo
descartados diversos materiais e
restos de caixão, roupas e materiais retirados dos túmulos, no
Cemitério Municipal do Distrito
do Socavão, está preocupando os
moradores. Algumas fotos, onde
aparece um caixão, flores, coroas
e vasos, pedaços de paredes (que
parecem ser de túmulos antigos)
e outros materiais, foram parar
nas redes sociais, junto a um
pedido de providências.
As fotos também evidenciam
falta de cuidado com os jazigos,
em uma das imagens aparece um
túmulo que está quebrado até
pelo menos metade dele, e em
volta dele, e dos demais, aparece
muito lixo. Uma mulher, que viu as
fotos na internet, reconheceu na
foto a coroa que estava no túmulo
de seu pai, e, segundo moradores do Distrito, o descarte incorreto desses materiais já ocorre

Caixões retirados dos túmulos deixados nas laterais do cemitério
há bastante tempo. Um aterro
feito no local recentemente, para
destinar terra retirada do local

onde ocorrem as obras do novo
asfalto, teria escondido parte dos
lixos, porém, também deixou o

problema mais visível, agora os
caixões e materiais que são tirados do interior dos jazigos estão
até na entrada do cemitério.
A reportagem ouviu o morador e presidente da Associação de Moradores do Socavão,
Gildo Antonio de Oliveira. Ele
explicou que os túmulos são
esvaziados para que possam ser
reutilizados, já que o cemitério
está superlotado há bastante
tempo. “Para usar os túmulos
são retirados os caixões, os restos mortais são devolvidos no
próprio túmulo, mas caixões,
roupas e outros materiais acabam sendo jogados no interior
do cemitério, porque não há
outro local para o descarte”,
destaca.
Gildo também falou da preocupação da comunidade com
a saúde pública. Como não há
servidor da Prefeitura destinado
para cuidar da manutenção do
local, também existem outros
problemas como o acúmulo de
água parada em vasos e outros
recipientes e materiais, e o
perigo de contaminação, já que
os materiais retirados dos jazigos ficam ao ar livre e em contato
com a terra.

O problema da falta de
espaço para novas construções
é outro agravante. Ao lado do
cemitério existe um espaço, que
há bastante tempo foi adquirido
pela administração municipal,
para a construção de novos
túmulos, porém, sem projeto e
sem orientações do órgão responsável, o terreno permanece
vazio. “Às vezes usa-se espaços
até emprestados para o sepultamento, ou, mesmo não sendo da
mesma família, algumas pessoas
são sepultadas junto aos restos
mortais de outras, no mesmo
túmulo, além disso, quando o
caixão é enterrado, acontece de
o coveiro estar cavando e dar de
cara com outro já sepultado”,
explica o morador.
Segundo ele, a Vigilância
Sanitária do Município já teria
sido acionada para verificar a
situação no cemitério, assim
como o próprio prefeito, Moacyr
Fadel, porém, ainda não foram
tomadas providências. A reportagem também tentou conversar
com profissionais da Secretaria
Municipal de Gestão Pública,
que foi apontada por servidores
como a responsável pelo setor,
porém, não houve atendimento.

CAMPEONATO PARANAENSE

AVP-Palmas venceu o
PG Vôlei / Caramuru
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Na sexta-feira (6), o
Ponta Grossa Vôlei/Caramuru
enfrentou seu segundo adversário no Campeonato Paranaense Adulto Masculino Série
A, o AVP-Palmas/Guararapes/
Sudati. O confronto foi no ginásio Monsenhor, em Palmas, e
a equipe pontagrossense, que
está em busca do tetracampeonato no Paranaense, perdeu a
partida por 3 sets a 0 (25/23,
32/30 e 25/18). Com este
jogo, o Ponta Grossa Vôlei
acumula três pontos e ocupa o
quinto lugar na classificação.
O técnico do time comentou o resultado. “Como esperávamos foi um jogo difícil,
nosso time está muito preso
ainda, devido a apenas 19
dias de treinamento e nenhum
amistoso preparatório, tivemos
que atrasar toda a preparação
devido a situação do Ponta

Grossa Vôlei, para economizarmos. O time de Palmas fez
uma excelente parida, de alto
nível, e nós oscilamos entre
altos e baixos. O primeiro
set foi muito bem jogado, no
segundo poderíamos ter ganho,
mas perdemos por detalhes, e
no terceiro a equipe sentiu o
cansaço, de ter jogado contra São José [na quarta-feira
(4)] e no dia seguinte viajar,
de dos dias de treinamento e
da falta de preparo, mas estamos satisfeitos com o pouco
que vimos nesses dois jogos, a
equipe tem muito o que evoluir
ainda, coletivamente, individualmente e fisicamente, vamos
dar tempo ao tempo e nos preocupar em passar de fase no
campeonato”, destacou.
A próxima disputa do Ponta
Grossa Vôlei/Caramuru é neste
domingo (15), contra a equipe
de Toledo. O jogo está marcado
para as 15 horas, na Arena
Multiuso em Ponta Grossa.
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Cada empresa cadastrava interessados
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Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Conhecimento também foi levado nos wokshops

Demonstração de trabalhos

POSSIBILIDADE DE EMPREGO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL

800 pessoas na Feira da Empregabilidade
Divulgação

Feira foi
proveitosa e
deixou público
satisfeito
Da Assessoria
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro realizou, pela primeira vez, a Feira
da Empregabilidade de Castro.
O evento aconteceu na quintafeira (5) no Clube dos Alemães
e reuniu cerca de 800 pessoas.
Um dos objetivos do evento
era cadastrar currículos no
banco de dados da associação.
A organização da Feira informou que mais de 600 currículos foram pré-cadastrados e

Fila chegou a dobrar o quarteirão

estarão disponíveis no site da
Acecastro, a partir do dia 15
de setembro.

O evento também ofereceu
para o público a oportunidade
de buscar qualificação profissional através da presença de instituições de ensino e treinamento
profissional e workshops.
A representante do Senac,
Joelma Laroca, comenta que a
Feira é uma oportunidade de
buscar aperfeiçoamento profissional, necessário para alcançar uma vaga de emprego. "O
nosso objetivo é mostrar que
é preciso buscar integração,
qualificação e aprendizado
para ocupar as vagas que têm
no mercado", afirma. A Feira,
de acordo com Joelma, mostra
que o que importa não é chegar
antes, mas chegar qualificado.
Além de informações de
formação
profissional,
as
empresas expositoras conversaram com a população sobre
as demandas do mercado de
trabalho e ofereceram informações à respeito de serviços e

produtos. O gerente do Sicredi,
Luiz Caetano Magro afirma que
a Feira foi a oportunidade de
reunir currículos para facilitar
o trabalho de processo seletivo
das empresas. "Essa estratégia
da Acecastro foi muito assertiva para contribuir tanto para
as empresas como para as pessoas que buscam um trabalho",
salienta.
Para o presidente da Acecastro, Anderson Gomes, a
Feira foi muito proveitosa e deixou o público satisfeito. "Ouvi
alguns relatos de pessoas que
conseguiram um emprego já
aqui na feira e considero que o
evento foi de grande sucesso,
tanto para as empresas que
estão ofertando vagas ou planejando uma seleção, a partir do
nosso banco de dados de currículo, quanto para as pessoas
que saíram da feira com uma
grande esperança de ser contratado", ressalta o presidente.

EM TIBAGI

Hora Cívica marcou 7 de Setembro
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Momentos de puro
civismo deram o tom das apresentações das instituições nas
comemorações do Dia da Independência do Brasil na Hora
Cívica realizada na Praça Leopoldo Mercer, neste sábado
(07), pela manhã. Autoridades,
comunidade escolar e tibagianos
acompanharam as apresentações de algumas instituições da
cidade. A Banda Escola José da
Cruz Machado executou o Hino
Nacional.
O prefeito Rildo Leonardi
esteve presente no evento e ressalta a importância da independência na vida das pessoas. “É
sempre bom relembrar a nossa
Independência. Este dia marca a
data em que o Brasil se separou
de Portugal, mas a gente precisa também reafirmar que nós
precisamos ser livres das coisas
ruins que acontecem na nossa
vida. Eu frisei hoje e fiz questão
de falar [em seu discurso] que
nós vivemos num mundo, não só
em Tibagi, mas no mundo um
período de intolerância religiosa,
intolerância política e isso é ruim
para todo mundo. É preciso que
as pessoas debatam sobre qualquer tema, mas com sabedoria,
com honestidade. Que as coisas
para que nós possamos realmente ser independentes do que
está acontecendo nesse mundo
de hoje, tanto na política como
na esfera pessoal”, diz.
Ele ainda comemorou a
grande conquista do município
anunciada nesta semana, de ser
um dos maiores produtores de
grãos do Paraná. “Tibagi está
sendo coroado como maior produtor de grãos do estado, só perdendo para Maringá. Tibagi está
vivendo um momento de grandes

Hasteamento das bandeiras
alegrias, grandes conquistas,
grandes obras e nós não podemos
nos dividir por algumas questões
menores, que nós podemos administrar pacificamente”, conclui
Leonardi.
A vice-prefeita, Helynez Santos Ribas, exaltou o país em seu
discurso. “Hoje comemoramos
mais um ano de liberdade para o
nosso país, um país rico, de tamanho continental, mas um país de
muita paz onde acolheu e acolhem
a muitos que aqui escolheram
como terra natal. Recebendo de
braços abertos, por ser um país
de bem, por ser um país bom,
aonde muitos deixaram sua pátria
fugindo de guerras, da fome. O
nosso Brasil é abençoado”, falou.
Apresentações
As escolas da rede pública e
privada do município prepararam apresentações para celebrar
a data. No início do evento, os
alunos do Colégio Estadual Leopoldina B. Pedroso cantaram o
Hino Nacional, acompanhados
da Banda Escola José da Cruz
Machado. O Coral Mensageiros,
da IER São José, cantou o Hino
da Independência, fez uma menção ao Hino de Tibagi e finalizou
sua apresentação com a canção
Agnus Day.

Os alunos do CMEI Aquarela
apresentaram o poema “Brasil”. O Colégio Integração fez a
dramatização “Reescrevendo a
Independência”. A Escola Municipal Telêmaco Borba recitou o
poema “Homenagem ao Povo
Brasileiro”. As alunas do Lar de
Nazaré interpretaram a música
“Garotos de Rua”. A Escola
Municipal Ida Viana coreografou
a música “Salve o Nosso Planeta”.
O Colégio Estadual Leopoldina também mostrou uma releitura da música “Te Amo Meu
Brasil”. O grupo de percussão do
Colégio Estadual Irênio Moreira
Nascimento também se apresentou no palco. Encerrando a programação, as alunas e estagiárias
da Escola Municipal São Bento
apresentaram uma coreografia.
O grupo de Escoteiros Machadinho fizeram a sua Promessa
Escoteira, que serve como o batizado dos integrantes da equipe.
Presenças
Também marcaram presença
no evento o vice-presidente da
Câmara Municipal, Elizeu Cortez, os vereadores Cila Pavesi,
Eduardo Torres, João Paulo Ribas
e Jorge Cardoso e secretários e
gerentes municipais.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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VENDO DUCATO
Vendo Ducato ano 2007,
Maxicargo, Furgão, 2.8 intercooler, cor amarela. Tratar
no (42) 9 9132-8989.

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

Coloque sua empresa
em evidência em 24
grupos de whatsapp,
e venda mais!

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.

Fale conosco:
DIAS NEGÃO
(42) 9 9864-4451
Você vai se surpreender com o resultado!

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
CRUZADAS
© Revistas COQUETEL

www.coquetel.com.br

Formação Chuck
do vapor Norris,
de água
ator
congelado dos EUA

Grandioso;
excessivo
(fig.)

Rival em
eleição
Doenças
(?): transtornos psiquiátricos
Tipo de
blusa

A voz
feminina
como o
contralto

Arquipélago incorporado ao Estado de
Pernambuco (1988)
Dinheiro miúdo

Charlton
(?): interpretou El
Cid (Cin.)

Ronald
Reagan,
político
Metal de
moedas e
baterias
(Quím.)

Uma das
dimensões
do cubo
(Geom.)

Muito
fraco
Reserva
técnica
de reservatórios
de água

Que não
está de
acordo
com a
decência

Estou
(red. pop.)
Derradeira

Meu, em
francês
Atribuição
(p. ext.)

Salário Vida (?),
máximo conceito
de uma do Criscategoria tianismo

"Desenvolvimento",
em BNDES

Divisão
ferroviária
Óleo de
oliva

Telefone
(abrev.)
Material de
plásticos

Utensílio
retangular
usado pelo
mágico

Kevin
Bacon e
Mickey
Rourke

Centro
produtivo
da ciência
brasileira

Artefato
explosivo
comum em
Angola

(?) Brun,
cantora
norueguesa

Ponto de
encontro
de duas
ruas

Solução
Objeto da
análise
sintática
(Gram.)
(?)
Grimaldi,
atriz
paulistana

Post-(?),
adesivo
de recados

Orlando
Rangel,
químico
brasileiro

(?) Niña,
fenômeno
meteorológico

Adolphe
Sax,
inventor
belga

Jornal
sediado
em Caxias
do Sul
Singular
(fem.)
Cromo
(símbolo)

Pagamento à vista
(inglês)
Ferramenta
do pintor
Passar
por filtro

Classe
socioeconômica do
milionário

2/it. 3/ane — baú — mon. 4/cash. 6/heston. 8/pioneiro. 9/caquético. 11/volume morto.

53

Solução

H
C O
M
E
F R
I
C
V O

G
H
R R E N
A I S
T
V
O
E U N I
L
M
T
E
T I C O
E M O R
R A M AL
N
P
A M E N
I T
O N E I
A N
L
C A
A L IA S

A
T
O
R
E
S

O
R
O
N
H
A
N

E

F
T E
R R
O N
C A
O N
D
T O
D

BANCO

Antiga
série de
espionagem (EUA)

N C O
E N T
V
E
E N T
I
A Q U
L U M
T EL
U
A
R U Z
A S E
P I
U
T
N C E
A R

53

NEWS

O

socioeconômica do
milionário

C

O

B A
C
F R
I
L
P I
H
C O
M
E
F R
I
C
V O

N C O
E N T
V
E
E N T
I
A Q U
L U M
T EL
U
A
R U Z
A S E
P I
U
T
N C E
A R

G
H
R R E N
A I S
T
V
O
E U N I
L
M
T
E
T I C O
E M O R
R A M AL
N
P
A M E N
I T
O N E I
A N
L
C A
A L IA S

A
T
O
R
E
S

O
R
O
N
H
A
N

E

F
T E
R R
O N
C A
O N
D
T O
D

BANCO

série de
espionagem (EUA)

2/it. 3/ane — baú — mon. 4/cash. 6/heston. 8/pioneiro. 9/caquético. 11/volume morto.

do pintor
Passar
por filtro

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

C

MALHAÇÃO - TODA
Rania que guardou a caixa com
FORMA DE AMAR
a arma em seu quarto para
Terça-Feira (10/09)
protegê-la, e Fauze ouve tudo.
Filipe teme que Lígia e Joa- Bóris cuida de Mamede, e todos
quim descubram que Rita se se emocionam. Aline pede que
encontrou com Nina. Milena Letícia a ajude a trazer Benjase incomoda ao ver Daniel e min de volta para casa. Camila
Jaqueline dançando juntos. tem um mau estar, e Valéria
Meg confessa a Martinha que cuida dela. Fauze insiste em
deseja que Guga seja o pai de entregar a arma de Rania para
seu bebê. Camelo alerta Cléber a Polícia, e os dois iniciam um
sobre Nanda. Raíssa acredita confronto. Rania confessa a
que Camelo esteja com ciúme toda a família que tirou a vida
de Nanda. César e Vânia con- de Aziz e afirma que se entreversam com Jaqueline sobre gará à Polícia. Santinha expulsa
seu futuro nos estudos. Camelo Fauze de casa. Rania revela os
explica a Raíssa sobre sua des- detalhes da morte de Aziz para
confiança com a aproximação Almedinha. Almeidinha avisa
de Nanda e Cléber. Marquinhos a todos que Rania responderá
arma para que Anjinha descu- ao processo em liberdade.
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
bra a parceria entre Cléber e Na cadeia, Fauze conta para
www.coquetel.com.br
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APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42) 3232-4388.

Áries: Para atingir seus
mais altos objetivos, é necessário
apostar no seu taco e agir na hora
certa. Dose extra de otimismo
será contagiante! Na vida a dois,
evite briguinhas desnecessárias.
Cor: azul-escuro.

Libra: Talvez tenha chegado
a hora de enviar seu currículo e
divulgar mais seus serviços. No
amor, pode ser que entre em sua
vida alguém ainda comprometido
com outra pessoa: cuidado! Cor:
creme.

Touro: Promessa de mudanças no seu serviço. Se estiver
planejando alterações no visual,
vá devagar para testar os resultados. Na vida amorosa, relacionamento com alguém de longe está
favorecido. Cor: verde.

Escorpião: Espere iniciativas inovadoras caso trabalhe em
equipe. Cuide de seu dinheiro e
recuse pedidos de empréstimo.
Antes de dizer sim a um pedido
de namoro, examine o(a) pretendente com calma. Cor: azul.

Gêmeos: O astral favorece
quem trabalha por conta própria.
Período propício para organizar
reuniões familiares. Se estiver
só, evite se precipitar e cair nos
braços da primeira pessoa que
aparecer. Cor: verde-claro.

Sagitário: Evite agir por
impulso ou revidar ataques. Algumas ações precisam ser repensadas para que não se voltem contra
você. Poderá se apaixonar intensamente por alguém bem centrado e responsável. Cor: branco.

Câncer: No seu emprego,
cuidado com a comunicação que
poderá ficar truncada, com documentos perdidos e informações
importantes esquecidas. É provável que seu par lhe traga boas
notícias. Cor: verde-escuro.

Capricórnio: Fuja de rodinhas de fofocas no seu emprego.
Poderá descobrir um novo talento
em você. Se entrar em sua vida
afetiva alguém muito diferente,
dê um tempo para conferir se
vale a pena investir. Cor: preto.

Leão: Seu desempenho profissional está sendo notado e avaliado. É uma questão de tempo
para receber o reconhecimento
merecido. Aproveite a energia
do dia para cortar um relacionamento tóxico. Cor: vinho.

Aquário: Profissões ligadas
ao mundo financeiro, administração, marketing ou terapias
estão especialmente favorecidas
hoje. Com seu par, uma economia levará à aquisição de algo
valioso. Cor: amarelo.

Virgem: Com boa capacidade de memorização, poderá
se destacar em estudos e planejamento. Deverá receber notícia
de gravidez na família ou anúncio
de noivados. Tome a iniciativa na
paquera. Cor: amarelo.

Peixes: Deixe o emocional
de lado e seja racional no trabalho. Fique atento(a) aos sonhos
dessa noite, pois deverão lhe trazer respostas. Dê mais espaço ao
seu par para manter a harmonia
no relacionamento. Cor: lilás.
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ALÉM DE DOIS FORAGIDOS

Presa por tentar matar ex-companheiro
Divulgação

Mulher estava
foragida desde
início do ano

TARDE DE DOMINGO

Homem é encontrado
morto em Piraí do Sul

Da Redação
Em operação denominada
'Independência', da Polícia
Civil de Castro, investigadores
localizaram o paradeiro e prenderam uma mulher investigada
por tentar matar seu ex-companheiro mediante emprego de
vários golpes de faca na região
do tórax e abdômen. O crime
ocorreu no início do ano, em
Castro, quando, desde então,
permaneceu foragida. Contra
ela existe também mandado de
prisão pelo crime de furto.
Ainda, foram presas outras
duas pessoas com mandados
de prisão pelos crimes de
roubo, lesão corporal, ameaça

NA VILA RIO BRANCO

Adolescente é
baleada na perna
Adolescente de 14 anos foi
ferida na perna direita por disparo de arma de fogo nas primeiras horas de domingo, mais
precisamente a 1h25. A vítima
estava em sua residência na Rua
Antonio Rolim de Moura, Vila Rio
Branco, quando foi alvejada. Ela
foi encaminhada a UPA, já o autor
do disparo não foi localizado.

EM PONTA GROSSA

Briga de casal
vai parar
na delegacia
Ponta Grossa - Virou caso
de polícia a briga de um casal na
manhã de sábado (7), na Aveinda
Edosn Ribeiro, Piriquitos, em
Ponta Grossa. Chamada, a polícia militar esteve na residência e
constatou que tanto o homem de
28 anos, quanto a mulher de 32
anos, possuiam lesões leves pelo
corpo. Ambos foram encaminhados até uma delegacia de polícia.

TIBAGI

Preso após
abandonar
moto roubada
Tibagi - Por volta das 21
horas de sexta-feira (6), policiais
mlitares do 2º Pelotão de Tibagi
receberam informação que um
indivíduo trajando blusa preta e
calça cor vinho, bone cinza, estaria
furtando uma Honda/Bros, de cor
branca, e que após a interferência
de populares, o mesmo abandonou
a motocicleta e fugiu. O proprietário do veículo foi informado pelos
seus vizinhos, que presenciaram o
fato, e comunicaram à polícia.
Diante das informações e em
patrulhamento pelas imediações,
o indivíduo que já e conhecido no
meio policial foi abordado, e conduzido até a delegacia da cidade
para providências.

NA BOA VISTA

Bebem em
regime aberto
e vão em cana
Ponta Grossa - Durante
patrulhamento, equipe policial
abordou por volta das 5h30 de
sábado (7), na Boa Vista, em
Ponta Grossa, dois indivíduos de
28 e 31 anos, ambos consumindo
bebida alcoólica. Como estavam
em regime aberto, foram encaminhados até uma delegacia de
polícia. Com eles, foi apreendida
uma faca.

Piraí do Sul - Na tarde de
domingo (08), mais precisamente às 15h30, foi localizado
na Avenida Nossa Senhora das
Brotas, Jardim Primavera, em
Piraí do Sul, um homem já sem
vida próximo a uma via pública.

Policiais militares isolaram o
local até a chegada de um investigador da polícia civil e do IML.
Na ocasião, a vítima não tinha
sido identificada. A causa morte
também não tinha sido revelada.

TIBAGI

Preso por dirigir
veículo sem CNH

Mulher também responde por furto

e descumprimento de medida
protetiva.
Os alvos que acabaram

presos são dos bairros Jardim Primavera e Vila Jeová.
Eles acabaram encaminhados

para a Cadeia Pública, permanecendo à disposição da
Justiça.

QUEDA DE MOTO NA BR 376

Motocilista se fere gravemente
Tibagi - Na noite de
domingo (8), por volta das
20h20, em Tibagi, na BR
376, Km 422, equipe da
PRF atendeu acidente do
tipo queda de motocicleta,
envolvendo uma Honda/
CBX 250 Twister, de Ponta
Grossa.
O motociclista, de 25
anos, sofreu ferimentos graves, sendo atendido no local
e em seguida encaminhado
para o Hospital Regional de
Ponta Grossa.

Divulgação

Motociclista apresentava
sinais de ingestão de álcool

Não foi possível realizar
o teste de etilômetro devido
a gravidade dos ferimentos,
porém, o condutor da moto
apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica.
Além disso estava com a
Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida desde
novembro de 2017.
Sendo extraídas as devidas notificações, o veículo
recolhido ao pátio contratado pela PRF por não estar
devidamente licenciado.

EM PONTA GROSSA

PRF atende colisão com vítimas
Ponta Grossa - Acidente do
tipo colisão traseira envolvendo
um Ford/Fiesta, de Rancharia, e
um VW/Parati, de Santa Cruz do
Rio Pardo, movimentou o setor
da PRF. Foi na tarde do domingo
(8), por volta das 14h20, na
BR 376, Km 527,3, em Ponta
Grossa.
Os veículos seguiam sentido
Curitiba a Ponta Grossa, sendo que
naquele local a faixa da esquerda
estava interditada, tendo em vista
transbordo de carga de caminhão
acidentado pela manhã. A condutora do Fiesta estava atrás de um
caminhão e ao mudar para a faixa
da esquerda se deparou com os
cones de sinalização, freou repentinamente, mesmo assim passou
em cima de vários. A Parati que
seguia logo atrás, inclusive sendo
da mesma família, colidiu na traseira do Fiesta. Do acidente resul-

Divulgação

Motorista de Parati bate na traseira de carro da família
taram na Parati duas vítimas, uma
de 77 anos com lesões graves e
outra de 71 anos com lesões leves,
as quais receberam os primeiros
socorros no local e em seguida
foram encaminhadas para hospital
em Ponta Grossa
Ambos condutores realizaram
teste de etilômetro, com resul-

tado negativo para o consumo de
álcool. Os veículos foram liberados aos proprietários.
A PRF alerta os motoristas
para que estejam atentos a sinalização e em caso de advertência
de acidente na pista ou ao avistar
cones de sinalização, redobre a
atenção e reduza a velocidade.

REGIÃO DE TIBAGI

Caminhão e carga são roubados
Tibagi - Por volta das 7
horas de sexta-feira (6), compareceu no 2º Pelotão da PM de
Tibagi, um homem o qual veio
relatar que teve seu caminhão
Volvo FH 440, acoplado com
carreta semi-reboque Randon,
levado por ladrões. Ele teria sido

roubado na madrugada, com 38
toneladas de feijão.
Segundo esse mesmo homem,
seu motorista foi rendido por
indivíduos armados, e ficado
refém por cerca de 7 horas.
O caminhão foi carregado
em Paracatu (MG) e tinha com

destino Campo Largo (PR).
Na BR 163, próximo a Tibagi,
acabou travando, momento em
que foi rendido por um indivíduo
armado. Como o veículo possui
rastreador, a última localização
apontava a região de Fernandes
Pinheiro.

PONTA GORSSA

Bocchi, Bairro Boa Vista, em Ponta
Grossa. Antes, porém, os autores
de 21 anos de idade, resistiram
a prisão, e foram detidos. Após
realizarem testes de etilômetro,
foi consatado que ambos haviam
ingerido bebida alcoólica, além de

de 19 anos disse ser proprietário
do entorpecente, relatando que
iriam fazer uso compartilhado da
droga no Arroio da Ingrata, afirmação esta que foi confirmada
pelos outros ocupantes.
O condutor do veículo foi
submetido ao teste do etilômetro,
tendo como resultado 0,14 mg/l.
Em consulta ao sistema Sesp, foi
constatado que a placa do carro
é divergente da que consta no
sistema, o que levou o veículo
a ser conduzido até ao pátio
da polícia. Os envolvidos foram
encaminhados para a delegacia
de Tibagi, para as providências
cabíveis.

NO BAIRRO BENEVENUTO DALCOL

Pegos com moto furtada
Piraí do Sul - Após denúncia, equipe policial de Piraí do Sul
abordou três indivíduos com uma
motocicleta furtada. Foi na Rua
Sergio Barbosa, Bairro Benevenuto Dalcol, perto das 20h30, no

domingo (8). Um deles possuía
um mandado de prisão em seu
desfavor. Os rapazes de 18, 19 e
21 anos foram encaminhados até
a delegacia de polícia para as providências cabíveis ao caso.

NA VILA NOVA

Civil de PG recupera
objetos roubados
Ponta Grossa - Após
denúncias, a Polícia Civil de
Ponta Grossa localizou em
uma casa, na Vila Nova, vários
objetos furtados na região. No
momento da abordagem, o
autor conseguiu se evadir, mas
os policiais o acabaram identificando em um local que vinha
sendo utilizado para a receptação dos objetos.
Presos, eles devem responder pelos crimes de furto qualificado e receptação.
A Polícia orienta aqueles
que reconhecerem eventuais
objetos subtraídos, que procurem o Setor de Distribuição da
13ª Subdivisão Policial, com o

Divulgação

Após denúncia Polícia Civil
recuperou objetos furtados
boletim de ocorrência e nota
fiscal para restituição.

EM JAGUARIAÍVA

Automóvel bate em
barranco e fere três
Jaguariaíva - A Polícia
Rodoviária de Piraí do Sul atendeu por volta das 6 horas de
domingo (8), acidente do tipo
choque contra barranco, na PR
151, km 217+100 metros, no
município de Jaguariaíva. A causa
não foi divulgada, mas segundo o
que apurou-se o veículo envolvido

foi um Fiat Uno Way, placas AYU
1789, de Ponta Grossa, conduzido por A.M.M., de 43 anos, que
trazia as passageiras A.P.L.A., de
22 anos e R.S.M., de 21 anos.
Todos foram encaminhadas
ao hospital Carolina Lupion,
de Jaguariaiva, com ferimentos
leves.

NO DOMINGO

Presos após resistirem a prisão
Ponta Grossa - Depois de
fugirem de abordagem policial,
condutores de um automóvel e de
uma motocicleta, que faziam manobras perigosas em via pública, acabaram detidos em uma residência
localizada na Rua Dr. Eugênio José

Tibagi - Durante patrulhamento de rotina pela Rua Amélia
Antunes Ferreira, por volta das
22h15 de sábado (7), policiais
militares de Tibagi deram voz de
abordagem ao condutor do veículo VW Fox, de cor prata, com
4 ocupantes, sendo o condutor
não habilitado e os demais passageiros de 15, 17e 19 anos.
Em busca pessoal nos ocupantes,
nada de ilícito foi encontrado,
porém, em busca no veículo,
embaixo do banco do motorista,
foi localizada uma bucha de
maconha, pesando 2,5 gramas.
Ao serem questionados quando
a droga localizada, o abordado

não serem habilitados. Eles foram
encaminhados até uma delegacia
de polícia, enquanto que os veículos foram apreendidos e levados até
o pátio do 1º Batalhão de Polícia
Militar. A ocorrência foi registrada
às 16h15 de sábado (7).

Agride mulher que possuia
medida protetiva
Homem de 54 anos descumpre medida protetiva, se aproxima
da ex-esposa, e a agride. O fato
se deu por volta das 21 horas de
domingo (8), na Rua Odetinha

do Rosário Lima Almeida, Bairro
Alvorada.
Mesmo empreendendo fuga, foi encontrado por
uma equipe policial que o encaminhou até a 43ª DRP.
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'O caminho nunca é largo demais quando um amigo nos acompanha.'
Marcelli Cristina
Divulgação

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Ainda em tempo de parabenizar o empresário,
Sandro Ferreira, do Porto de Areia Brasil, pela
recente passagem de aniversário. Parabéns!

NÍVER

A querida Maria Luiza Bresciani
Lisboa será alvo de muitas
felicitações no dia 11, motivadas
pela idade nova. Felicidades!

Cleydson Santiago
Migdalski recebe chuva de
bençãos e desejos de muitas
felicidades por ocasião de
seu aniversário que será
na sexta-feira (13)
Divulgação

Divulgação

Sempre
voltado
as causas
sociais, o colunista
e radialista Álvaro
Andrade será
cumprimentado
no próximo dia
11 pelo seu
aniversário.
Parabéns!

Nesta terça-feira (10), a contabilista Aline Manuelly
Tkaczuk receberá inúmeras felicitaçoes por mais
um ano de vida. Ela que está concluindo
este ano o curso de Direito. Aplausos!
Divulgação

Divulgação

A empresária e benemérita Maria Cristina
Scalise, leia-se Obra Primma Molduraria,
em ritmo de aniversário. Parabéns!
Divulgação / Marcos Bastos

O contabilista
Romualdo
Camargo,
presidente
2019/20 do
Rotary Club de
Ponta Grossa Vila
Velha festeja
idade nova no
dia 15 de
setembro
e recebe votos de
muitas felicidades

Divulgação / Edison Luiz

Nilson Guesso recebe felicitações de aniversário no dia 10,
no registro ao lado da esposa Sonia Regina Guesso,
Maria Fernanda, netinha do casal que festejou 7 aninhos
no começo do mês e Marcus Vinicius. Felicidades!

Divulgação

Comandante
do 13 BIB
(13º Batalhão de
Infantaria Blindado),
Coronel Daniel
Moreira Marques,
receberá o título de
cidadão honorário
de Ponta Grossa na
quarta-feira (12), dia
que também
comemora o
seu aniversário.
Parabéns em
dose dupla!

Isabel Christina e
Jordão Balhs de
Almeida Neto,
integrantes do Lions
Clube Pitangui.
Nesta quarta feira
( 11/09) serão muito
cumprimentados
pela passagem
de 48 anos de feliz
união " Bodas de
Granito".
Parabéns.

Parabéns
de aniversário
circulando
para Kelli
Regina
Marcelino

10/09

Isabel Barros Kuster
Maria Roccio
do Prado Mara
Gessika Fries Mantovani
Jeovana Aparecida
Mokfian
Matheus Augusto
Serrano Marfil
Rafaella Carneiro Silva
Anderson Vivan
Graziella Marchetti
Bernardo Zadorosny

11/09

Carla Grossl Rouede
Rafaela Quintana
Saskia Sleutjis
Susi Carrilho
Rodrigo Kubaski
Robson Luiz Blageski

12/09

Rosonir de O. Franco
Ricardo Nuzda Rodrigues
Jose Ayrton de Paula
Andressa Antunes Risden

