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pelo WGP kickboxing

palmeira

INSCRIÇÕES
ABERTAS PARA
17 CARGOS

NOTA FISCAL
AVULSA ELETRÔNICA
IRÁ MUDAR

rodrigo passos nocauteia
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O lutador castrense Rodrigo Passos sagrou-se campeão no
maior evento profissional de Kickboxing da América Latina, o
WGP Kickboxing de Curitiba. A luta contra seu xará, Rodrigo
Vieira, foi na sexta-feira (13), com o castrense vencendo por
nocaute na categoria 64,5 quilos, no terceiro round. Passos
classificou a luta como uma verdadeira guerra, e contou
detalhes sobre a conquista, que segundo ele, é um sonho da
página 5
qual ainda não acordou.

98,5% dos turistas aprovam
A hospitalidade é um dos itens mais bem avaliados pelos turistas internacionais que visitaram a Região Sul do
Brasil em 2018. Segundo o estudo da Demanda Turística
Internacional no Brasil, 98,5% dos visitantes estrangeiros
página 4
no Paraná aprovaram a receptividade.

ACERTO DE CONTAS em ponta grossa?

Três morrem com 50 tiros
Divulgação

A morte de três pessoas na noite de
domingo (15), quando chegavam em
casa, em Ponta Grossa, pode estar relacionada a um acerto de contas. Robson
Ferreira, 31 anos; Daniele Ferreira, 27
anos; e Robson Brenno de Freitas Ferreira, de apenas 6 anos, levaram pelo
menos 50 tiros.
A causa, que começa a ser levantada,
pode estar motivada a acerto de contas,
pela forma em que as mortes ocorreram e pelo envolvimento de Robson
com o tráfico de drogas. Inclusive, ele,
teria acabado de sair da prisão e usava
tornozeleira eletrônica, decorrente de
condenação por crime de roubo. página 7

mais DE 50 TIROS e três mortes na noite de domingo

Divulgação

NOVAS REGRAS PARA AUTO-ESCOLAS

Divulgação

Simulador não é obrigatório
Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

agência com os dias contados

desativadas
Divulgação / José Tramontin

Castro perde
sua Receita
Estadual

esporte

PG Vôlei
Caramuru
vence Toledo

PELO PLACAR DE 2 A 1, EM CASA

Operário bate a Ponte

O Ponta Grossa Vôlei/
Caramuru fez mais uma partida
pelo Campeonato Paranaense
Adulto Masculino Série A, no
domingo (15). Jogando em
casa, na Arena Multiuso contra
a equipe de Toledo, os pontagrossenses venceram por três
sets a um. De acordo com o
técnico do time Ponta Grossa
Vôlei, Fabio Sampaio, o jogo
permitiu testar a equipe.		
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Mesmo sofrendo o primeiro gol aos 5 minutos do segundo tempo, Operário reage e empata aos 6 e vira o jogo
aos 11 minutos diante de uma torcida inflamada de 5.117
torcedores. Nem a expulsão do zagueiro Alisson, aos 45
minutos da etapa complementar, fez com que a Ponte Preta
conseguisse igualar o placar. Com esse resultado, o Fantasma chegou a quarta colocação, momentaneamente. página 4

Já estão valendo desde o
domingo (15), as mudanças
previstas pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran),
para a emissão de Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), nas categorias A e B.

Agora o simulador, que era de
uso obrigatório desde o ano de
2016 para as aulas da categoria
B (automóveis de até oito lugares), tornou-se opcional (com
exceção para o estado do Rio
página 5
Grande do Sul).

O Governo do Paraná vai
desativar, a partir de primeiro
de outubro, 20 Agências da
Receita Estadual, três nos
Campos Gerais, inclusive em
Castro. A proposta faz parte
do programa de modernização
da Secretaria da Fazenda, que
prevê também economia de
recursos e a adequação da
estrutura do órgão aos serviços
página 3
hoje oferecidos.

'Escola Elo Sagrado' promoveu caminhada do 'setembro amarelo'

para castro, tibagi e reserva

TIBAGI

31 entidades irão receber
R$ 2,7 milhões do governo

Conferência da Juventude
reuniu jovens e entidades
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brde
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Fortalecimento do setor
pecuário recebeu apoio
página 3
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EDITORIAL

AFROUXA AS REGRAS,
MAS E A ECONOMIA?
Desde que Bolsonaro se elegeu presidente,
novas regras passaram a fazer parte da vida dos
brasileiros todos os meses, como por exemplo, o
fim das multas por radares nas rodovias federais,
a não obrigatoriedade do uso das cadeirinhas nos
carros, e, agora a também não obrigatoriedade
do uso do simulador nas auto-escolas. Se isso é
bom, ou não, talvez seja cedo para dizer, o que
pode-se afirmar, é que o brasileiro não estava
acostumado com tantas mudanças, e o afrouxo
nas regras em tão curto período de tempo. Mas,
afinal, será que de alguma forma isso vai contribuir para com a melhoria da vida do brasileiro?
Na Economia, por exemplo, até agora pouco se
viu de mudanças e ainda se espera por novos postos de trabalho, por uma reforma política justa e
pela recuperação do Brasil, que infelizmente está
longe do que queremos.

Como reduzir custos diante
O caminho do meio é o maior da reforma tributária? * Alexandre Gera
* Gaudêncio Torquato

As tendências parecem fortes: a
polarização entre direita e esquerda,
mais precisamente, entre os polos
extremos do arco ideológico, não
será atenuada. Ao contrário, a probabilidade é que se expanda sob a
hipótese de que é do alto interesse
do bolsonarismo manter a chama
acesa como forma de manter permanente mobilização de exércitos
simpatizantes do capitão.
No contraponto, os enclaves
oposicionistas, divididos entre partidos, tentarão integrar suas forças e
apostar numa grande frente de combate à escalada direitista no país.
A incógnita gira em torno da
liderança capaz de organizar articulação dessa amplitude, havendo
quem aposte no nome de Luiz Inácio, hoje preso, mas caminhando
para eventual liberação, que até
pode ser a prisão domiciliar, situação, ao que se sabe, rejeitada pelo
ícone petista.
Lula tem dito que só aceita a
liberdade se ela vir com o figurino
completo, ou seja, sem adereços para
incomodá-lo, caso de uma tornozeleira eletrônica. Ademais, há dúvidas
se ele, solto, continuaria a usufruir
direitos políticos. A interpretação
vigente é a de que o ex-presidente,
mesmo libertado, só poderia ser candidato ao completar 89 anos. Mas
teria condição legal para liderar uma
frente oposicionista?
Enquanto seus advogados lutam
por sua liberdade e regate dos direitos políticos, os sinais no horizonte
apontam para um jogo recíproco de
interesses. Bolsonaro gostaria de ver
Lula como alvo preferencial - sob o
argumento de que ele é um demônio
capaz de vestir o país de vermelho –,
enquanto o ex-metalúrgico gostaria
de mirar nesse capitão que defende
a ditadura, faz loas a torturadores,
ameaçando fazer o país regredir aos
idos de chumbo.
Ocorre que a política, como
água, caminha sinuosa entre as
reentrâncias das pedras. Não
depende apenas da vontade de seus
comandantes. Depende de fatores
como satisfação, social, segurança
coletiva, sensação de que as coisas estão melhorando. E, que fique
claro, a política navega ao sabor das
circunstâncias.
Analisemos essa última hipótese.
Podemos projetar a continuidade do
discurso polarizado entre direita
e esquerda, o bolsonarismo e seus
contrários. Logo, é possível aduzir
que amplos segmentos sociais - particularmente habitantes do meio da
pirâmide - não suportarão conviver
por muito tempo com lengalenga
raivosa, tiroteios recíprocos, como
se o país fosse puxado por um cabo

de guerra.
Mais cedo ou mais tarde, a
saturação da artilharia expressiva
chegará ao pensamento racional,
afastando milhões de brasileiros dos
conjuntos emotivos que se esgoelam. Conhecendo um pouco as
motivações que mexem com a índole
nacional, pode-se enxergar o início
de um processo de esgotamento do
discurso sem eira nem beira, apenas
focado no ataque recíproco.
A partir dessa óbvia constatação, continua-se a aduzir que não
haverá clima para guerras violentas,
ataques suicidas, ressurreição da
ditadura, como alguns preferem. Os
contingentes do meio da pirâmide,
como o agrupamento de profissionais liberais, enxergarão a melhor
maneira de atravessar o cabo das
tormentas: as águas mais calmas
que correm no meio do oceano.
A imagem é a de um mar se
abrindo para dar passagem aos
núcleos racionais, ordeiros, perfilados sob a bandeira do crescimento
e dispostos a escolher seus dirigentes entre aqueles que encarnem
a ordem, a harmonia, o aperfeiçoamento institucional.
Dito isto, emerge nos horizontes sociais o florescimento de um
gigantesco corredor central, onde
partidos políticos, organizações
não governamentais, associações de
todos os tipos e suas lideranças, se
darão as mãos em torno de um projeto de união nacional.
Chegar-se-á facilmente à hipótese de que a salvação do país não
sairá dos extremos do arco ideológico, mas dos protagonistas do
meio. Novos figurantes se mostrarão, com ideias, propostas e visões.
Os radicalismos serão naturalmente
eliminados ou, em alguns casos,
reduzidos a dimensões bem menores e até previsíveis no bojo de uma
democracia.
Em suma, sairemos do apartheid
social para ingressar num espaço
de convivência e ouvir um discurso
menos conflituoso. A imagem é utópica? É possível. Mas nossa índole
não se acostuma com a beligerância
que consome energias e dispersa
esforços.
2022 está longe. Veremos,
ainda, nuvens pesadas sobre algumas Nações. A vitória de Trump
em novembro de 2020 não é mais
uma certeza. E se a recessão pegar
de chofre os EUA, sentiremos por
aqui os reflexos. Demos tempo ao
tempo.

A tão esperada reforma tributária
caminha para o lançamento de uma
primeira versão com discursos mais
consistentes. A guerra fiscal do ICMS
praticada pelos Estados brasileiros, que
era um dos principais pontos de dúvida,
foi respondida pelo ministro da fazenda
com um embasamento técnico bastante
satisfatório.
Segundo Paulo Guedes, ao invés
de transformar os impostos das três
esferas em uma única tributação, o que
gera o impasse atual entre os Estados,
a convergência será apenas para os
impostos federais, o que traz bastante
segurança para os especialistas de mercado, pois é uma conta que faz sentido.
Mas, só isso não será suficiente para
tirar o Brasil de uma das maiores crises
de sua história. Por isso, as empresas
precisam manter o foco na redução de
custos e, talvez, essa medida precise ser
mais forte agora se comparado aos anos
anteriores!
Diante do dilema, que envolve atender às futuras obrigações legais, contornar a inconstância político-econômica e
cortar custos, tudo ao mesmo tempo,
as empresas têm dois caminhos. O primeiro é conhecer o próprio negócio de
maneira clara, pois dessa forma é possível obter um controle maior. Porém,
isso só ocorre para as operações que
mantêm seus documentos de processos
atualizados e compartilhados com todos
os colaboradores. Neste caso, sabemos
que quanto maior a operação, torna-se
mais difícil essa tarefa.
Já o segundo caminho é a adoção
de softwares de apoio para a gestão dos
tributos. Escolher entre o melhor fornecedor de um novo software ou fazer um
upgrade no atual e ainda contar com o
desenho atualizado dos processos e sua
devida aderência aos negócios que realmente são praticados pela empresa é
uma missão bastante complexa nos dias
atuais, além de ser uma decisão de alto
risco e que pode gerar gastos.

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com
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* Alexandre Gera é sócio-gestor da
GERAVALOR, consultoria
especializada em Inovação,
Estratégias, Business Assessment
e Comércio Exterior.

Sandro A.
Carrilho
ÉTICA
A Câmara Municipal de
Castro teve que mudar na sextafeira (13), dois dos três vereadores que integram a Comissão
de Ética da Casa de Leis, justamente porque eles estão sendo
denunciados pela vereadora presidente, Maria de Fátima Castro
(MDB), por falta de decoro.
ÉTICA II
Miguel Zadhi Neto, sobrinho do prefeito Moacyr Fadel,
por se silenciar no caso em que
a clínica de sua esposa foi contratada - depois anulada a contratação - para prestar serviços
para o município, através de
processo de inexigibilidade. O
vereador sabia da contratação,
mesmo porque foi publicada
em diário oficial do município,
e por isso foi denunciado. No
caso do vereador José Otávio
Nocera (MDB), o caso é de
ofensa à presidente da Casa,

única mulher a ocupar uma das
treze cadeiras do legislativo.
ÉTICA III
Com a saída do sobrinho do
prefeito da Comissão de Ética,
assume Maurício Kusdra (DC);
já no lugar de Zé Nocera, toma
o assento o vereador Rafael Rabbers (DEM). O terceiro integrante da Comissão de Ética,
vereador Joel Fadel (PSDB),
primo de Moacyr, permanece.
ÉTICA IV
Caso a Comissão entenda
que houve penalidade dos vereadores citados, vai para votação
da Casa, e eles podem pegar
desde advertência verbal, advertência pública escrita, perda
temporária de mandato por sessenta dias, ou a perda definitiva
do mandato. Para a perda definitiva precisaria de dois terços dos
votos, já para as demais citadas,
basta maioria simples.

17/09 - Dia da Compreensão Mundial
18/09 - Dia dos Símbolos Nacionais
19/09 - Dia de São Geraldo / Dia do Teatro

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

ASSINATURA
Mensal:
Semestral:
Anual:

Sendo assim, mitigar qualquer
ameaça ao negócio e evitar investimentos nessa jornada é fundamental para
reduzir custos e se preparar para as
novidades tributárias que estão por vir
nos próximos anos. Para isso, é fundamental contar com o apoio de especialistas nesses temas. A prática trazida
pelas consultorias, que sabem tatear
muito bem o caminho a ser seguido, é a
receita ideal para quem deseja atingir os
objetivos citados acima.
Neste aspecto, não devemos
esquecer que o ambiente de negócios
no Brasil continua sendo um dos mais
difíceis do mundo, mesmo avançando
16 posições, visto que agora ocupamos
a colocação 109 no ranking geral do
Doing Business 2019, que é o relatório
do Banco Mundial que analisa 190 países de acordo com a facilidade de fazer
negócios.
Somando a esses fatores, ainda
temos um histórico instável da economia brasileira e mundial, incluindo
agora a guerra comercial entre EUA e
China e as recentes queimadas na Amazônia, que podem até render possíveis
retaliações comerciais contra o Brasil.
Então, como lidar com todo esse
panorama? A boa notícia é que há especialistas nesses cenários, que trazem
a possibilidade de executar projetos
com metodologias modernas e ágeis,
incluindo a adoção de tecnologias
exclusivas, para acelerar a redução de
custos em empresas de todos os tamanhos e segmentos, incluindo negócios
de comércio internacional. A indicação,
neste caso, é o conhecimento em como
analisar cada negócio e trazer soluções
de curto prazo para sanar a necessidade
de controle que requer este momento.
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Dia
Terça
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Temperatura

Umidade

29 ºC
15 ºC

55%
22%

Sol com muitas nuvens. Não chove.

Quarta
18/09

28

ºC

13 ºC

83%
24%

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

Quinta
19/09

REDAÇÃO

Clima

26 ºC
13 ºC

98%
21%

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

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 19/09/2019
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AGÊNCIAS FÍSICAS DE CASTRO, TELÊMACO E ARAPOTI SERÃO DESATIVADAS NA REGIÃO

Receita Estadual moderniza atendimento
Divulgação

47 profissionais
dessas unidades
irão para
outras agências

Divulgação

DISPARIDADE
O presidente da Confederação Nacional da Indústria,
Robson Andrade, afirma que
entre janeiro de 2007 e junho
de 2019, o volume de vendas
do comércio varejista cresceu
54,6% e no mesmo período, a
produção industrial caiu 7,8%.
"Grande parte do aumento do
consumo dos brasileiros vem
sendo de produtos importados,
um problema que se traduz em
um crescimento mais baixo
da economia, com efeitos em
todos os segmentos e nas contas públicas", disse Andrade
que defende rapidez na votação da reforma tributária.

CPI'S NO CONGRESSO
Há quatro CPI's em
discussão no Congresso
Nacional: CPI da Lava Jato,
CPI da Vaza Jato e CPI da
Lava Toga e CPI da Fake
News - essa instalado pelo
presidente do Senado, Davi
Alcolumbre
(DEM-AP).
Do Paraná, seis deputados
assinaram a CPI da Vaza
Jato: Aliel Machado (PSB),
Enio Verri (PT), Gleisi
Hoffmann (PT), Leandre
(PV), Ricardo Barros (PP)
e Zeca Dirceu (PT). Barros
já adiantou que vai assinar
todas as outras CPI's.

chinês habilitou mais 25
plantas frigoríficas brasileiras para vendas de carne na
China. Dezessete delas produzem proteína bovina, seis
são de frango, uma de carne
suína e outra de asinina.

Da Assessoria
O Governo do Paraná vai
desativar, a partir de primeiro
de outubro, 20 Agências da
Receita Estadual. A proposta
faz parte do programa de
modernização da Secretaria
da Fazenda, que prevê também
economia de recursos e a adequação da estrutura do órgão
aos serviços hoje oferecidos
via internet e ao número de
servidores disponíveis.
De acordo com o secretário
estadual da Fazenda, Renê de
Oliveira Garcia, a medida vai
proporcionar economia de R$
867 mil nas despesas anuais
dessas unidades, recursos gastos apenas com limpeza, vigilância, energia elétrica, água,
telefone, internet e reprografia.
Os 47 profissionais que
trabalham nessas unidades
– 19 auditores fiscais e 28
agentes fazendários – serão
remanejados para reforçar os
trabalhos de outras agências
ou para as delegacias regionais. “A medida também permite a otimização dos recursos

PIANA MARCA PRESENÇA

PR participa de
programa para
fortalecer a
polícia judiciária
A integração entre a Segurança Pública do Paraná, por
meio da Polícia Civil do Paraná,
e o Ministério da Justiça avançou
mais um passo nesta segundafeira (16), com a realização,
em Curitiba, da 5ª edição do
Programa de Fortalecimento
das Polícias Judiciárias (PFPJ),
da pasta federal, que tem como
tema, em sua primeira rodada,
Corrupção Sistêmica e Delinquência Institucionalizada.
O vice-governador Darci
Piana participou da abertura,
junto com o ministro da Justiça,
Sérgio Moro, e o secretário da
Segurança Pública, Romulo Marinho Soares. O evento terá duração
de uma semana e as discussões
são direcionadas aos delegados
da Polícia Civil do Paraná, a fim
de dividir e difundir experiências
e boas práticas no combate ao
crime organizado, corrupção e
lavagem de dinheiro.
Também participaram da
abertura dos trabalhos o secretário Nacional de Segurança
Pública, Guilherme Theophilo; o
delegado-geral adjunto da Polícia Civil do Paraná, Riad Braga
Farhat, e 50 delegados criteriosamente escolhidos para participar
da capacitação.
“O debate que iniciado aqui
se faz muito importante, pois é
urgente a necessidade de intensificarmos o combate ao crime organizado e corrupção sistêmica, que
agem indistintamente nos diferentes níveis e esferas de nossa
sociedade”, afirmou o secretário
Romulo Marinho Soares. “Para
que o processo de combate à corrupção seja cada vez mais eficaz,
“o aperfeiçoamento da atuação da
polícia judiciária na investigação
de crimes desta natureza é muito
importante e necessário. Não
podemos deixar que a imprudência e a sensação de impunidade
crônica também afete nossas instituições, principalmente a Polícia
judiciária, que tem papel significativo neste combate”, afirmou
Soares.”

Castro também terá sua unidade da Receita Estadual fechada

humanos, sempre no interesse
do Estado e da eficiência”,
avalia o secretário.
Apenas um dos imóveis, o
de Medianeira, não é próprio
do Estado, e essa despesa
será encerrada com a desativação. Os demais 17 poderão
ser cedidos a outros órgãos
do Governo que hoje ocupam
imóveis alugados. De acordo
com o diretor da Receita, Luiz
Moraes Junior, já há vários
interessados, o que poderá
trazer grande economia para
o Estado.
Movimento
As agências que serão
fechadas foram escolhidas

entre as de menor movimento,
já que todos os atendimentos
podem ser feitos pela internet.
Por isso, o número de pessoas
que ainda procuram atendimento presencial nas agências
da Receita diminuiu muito.
“A tendência é cada vez
mais atuarmos via internet. O
Estado precisa otimizar recursos, utilizar tecnologia para
prestar serviços com mais
qualidade e enxugar estruturas
caras e pouco funcionais nos
dias de hoje”, avalia Moraes.
Três das unidades que vão
ser desativadas ficam na Região
Metropolitana de Curitiba, em
Araucária, Colombo e São José
dos Pinhais. As demais são

Guaratuba, Rio Negro, Arapoti, Castro, Telêmaco Borba,
Laranjeiras do Sul, Pitanga,
São Mateus do Sul, Arapongas,
Rolândia, Palotina, Medianeira,
Toledo, Barracão, Loanda,
Paranavaí e Capanema. As dez
delegacias regionais serão mantidas, para garantir a presença
do fisco em todas as regiões do
Paraná.
Internet
Atualmente todos os serviços oferecidos nas agências da
Receita Estadual estão disponíveis via internet, incluindo o
protocolo, no portal da Sefa/
Receita Estadual. Acesse
http://www.fazenda.pr.gov.br.

EM CINCO ANOS, 850 CONTRATOS FECHADOS

Fortalecimento do setor pecuário
do Paraná recebeu apoio do BRDE
Divulgação

Da Assessoria
O Paraná teve participação
fundamental para o bom desempenho da pecuária nacional no
segundo trimestre de 2019,
segundo dados consolidados do
Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE) divulgados
na semana passada. O Estado
liderou o ranking nacional em
dois segmentos – houve a alta
no abate de frango e na produção de leite.
Uma parte deste crescimento
é resultado do apoio das instituições financeiras ao setor. O
Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE)
tem 60% de sua carteira vocacionada para agricultores e pecuaristas no Estado.
Nos últimos cinco anos foram
assinados cerca de 850 contratos com pequenos produtores
de aves. Somando a liberação
de crédito destes contratos com
o valor destinado às cooperativas que atendem as indústrias
do segmento, o investimento do
BRDE no Paraná foi de R$ 765
milhões apenas para este setor.
O otimismo das indústrias
avícolas em ter confiança no
aumento da exportação ajuda o
cenário. Segundo o Sindicato

Estado liderou ranking nacional em dois segmentos
das Indústrias de Produtos Avícolas do Estado do Paraná (Sindiavipar), aproximadamente 34%
do total produzido no primeiro
semestre de 2019 foi destinado
ao mercado externo.
Na criação de bovinos para
leite, o setor tem como desafio
principal aumentar a produtividade e a renda dos produtores.
Neste sentido, o BRDE facilita
o acesso às políticas de crédito, como forma de estimular
os investimentos e qualificar
os processos de produção, de
gestão e sucessão das unidades
produtivas.
O BRDE autorizou crédito
no montante de R$ 180 milhões
para o setor lácteo paranaense.

Desde 2015 o banco assinou
em torno de 650 contratos com
pequenos produtores de leite,
além dos projetos aprovados
para a indústria do setor através
de parcerias com as cooperativas.
“O agronegócio no Paraná
vem melhorando a cada dia e é
importante fomentar o setor que
é um dos mais importantes para
a economia do Estado. O BRDE
tem parcerias com cooperativas
de crédito e de produção, que
podem apoiar os produtores com
recursos de longo prazo e com
a agilidade que a dinâmica do
segmento exige”, disse o diretor
de Operações do BRDE, Wilson
Bley Lipski.

CASTRO, TIBAGI E RESERVA, CONTEMPLADOS

Entidades receberão R$ 2,7 milhões
Governo do Paraná, por
meio da Secretaria da Justiça,
Família e Trabalho, repassa
nesta quarta-feira (18) R$
2,7 milhões para 31 entidades
que atendem crianças, adolescentes e adultos com deficiência de vários municípios do
Paraná. A assinatura do termo
de fomento ocorrerá às 15
horas, no 6º andar do Palácio
das Araucárias, em Curitiba.
Nos Campos Gerais, a

Casa da Criança e do Adolescente

Divulgação

Pequeno Cotolengo está na lista
Padre Marcelo Quilici, de Cas-

tro, receberá R$ 150 mil en
quanto as Apaes de Tibagi e

Reserva terão R$ 80 mil cada
uma. Os recursos são oriundos
do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), do Conselho
Estadual de Defesa da Criança
e do Adolescente. “Nossa
prioridade é o investimento em
políticas sociais que permitam
o bem-estar da população, em
especial às crianças e à população pertencente às camadas
com menor renda ou em situação de pobreza”, diz o secretário Ney Leprevost.

CORRENDO ATRÁS
A líder do governo no
Congresso Nacional, Joice
Hasselmann
(PSL-SP),
afirma que deputados foram
enganados para assinar o
requerimento de criação da
CPI da Vaza Jato. “Muitos
deputados alegam que foram
enganados, que assinaram a
CPI da Lava Jato sem saber
do que se tratava”, disse. A
oposição já conseguiu 175
assinaturas.
ACIMA DA MÉDIA
O turismo no Brasil caiu
5%, contrário a tendência
mundial que cresceu 4%.
Foz do Iguaçu também está
bem acima da média nacional e internacional.
"Crescemos se incluir os
argentinos, entre os estrangeiros, quase 9%. Destinos
como EUA E Canadá, estamos crescendo perto de
50%, disse Gilmar Piolla,
secretário municipal de
Turismo.
VACINAÇÃO
Os ministros da Saúde
do Brasil, Luiz Henrique
Mandetta, e do Paraguai,
Julio Daniel Mazzoleni,
lançaram ontem em Ponta
Porã (MS) a Semana de
Intensificação de Vacinação
nas Fronteiras no âmbito
do Mercosul. A população
fronteiriça será vacinada
contra febre amarela e
sarampo. A campanha se
estenderá às cidades paranaenses que fazem fronteira
com o Paraguai.
RESPEITO
“O produtor brasileiro
respeitado. Isso é o que faltava há muito tempo e estamos reconquistando graças
ao, excepcional, trabalho
da ministra Tereza Cristina
(Agricultura) nas relações
exteriores para ampliar os
nossos mercados”, disse
o deputado federal Pedro
Lupion (DEM-PR), que
comemorou as boas notícias para agropecuária brasileira. A principal delas é
que o órgão de sanidade

MARIA FUMAÇA
Em comemoração aos
196 anos de Ponta Grossa,
o prefeito Marcelo Rangel
(PSDB) entregou a restauração da Locomotiva 250,
popularmente
conhecida
como Maria Fumaça, em
ação conjunta com o Exército Brasileiro e empresas
parceiras. “É um grande
orgulho entregar a Maria
Fumaça, símbolo de Ponta
Grossa, totalmente restaurada. Essa parceria permitiu que a locomotiva fosse
restaurada por uma equipe
com expertise, resgatando
a história e cultura da nossa
cidade, que tem raiz no movimento ferroviário", disse.
REFIS
A Comissão de Indústria
e Comércio da Assembleia
Legislativa aprovou o projeto do governador Ratinho
Junior que reabre o prazo
de adesão ao programa de
pagamento de dívidas tributárias (Refis). Ratinho
Júnior argumenta que os
contribuintes terão “uma
nova oportunidade” de quitar seus débitos. O novo
prazo de adesão passa a ser
31 de outubro, “podendo
ser prorrogado por uma
única vez por 50 dias”. Em
regime de urgência, o projeto de lei segue agora para
votação em plenário
AGRONEGÓCIO
Produtores de todo o
país e empresas da área
vão se reunir no dia 13 de
novembro na Summit Agronegócio Brasil 2019. A
maior feira de agronegócio
da América Latina será realizada no Hilton Morumbi
em São Paulo.
SCANNER CORPORAL
Projeto de lei do deputado Soldado Fruet (Pros)
prevê a implantação de scanner corporal e de bagagem
em terminais rodoviários
das cidades paranaenses. A
proposta já recebeu parecer
favorável do relator, o deputado Nelson Justus (DEM),
será votado na CCJ nesta
terça-feira, 17. Soldado
Fruet explicou que os equipamentos podem ser instalados em municípios com
mais de 100 mil habitantes.
O custo de cada scanner
seria de R$ 80 mil.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PELA SÉRIE B

Operário vence a Ponte Preta de virada
Divulgação / José Tramontin

Vitória colocou
o Fantasma
novamente no
G4 da Série B

PARA O PRÓXIMO MÊS

Nota Fiscal Avulsa
Eletrônica vai mudar

Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário venceu a Ponte
Preta nesta segunda-feira (16),
no Germano Krüger. O jogo foi
válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e
terminou com placar de 2 a 1
para o alvinegro, com dois gols
de Felipe Augusto. Com a vitória, o Operário chega a 35 pontos e assume a quarta posição
na tabela do campeonato.
Os três gols da partida
saíram na segunda etapa. Aos
5 minutos, a equipe adversária abriu o placar com Edson.
O Operário reagiu imediatamente e deixou tudo igual aos
6 minutos, quando Lucas Batatinha passou a bola para Felipe
Augusto, que marcou o primeiro
do alvinegro. Em seguida, aos
11 minutos, o atacante recebeu

Todos os gols sairam na segunda etapa da partida

de Felipe Alves e balançou as
redes pela segunda vez, garantindo a vitória do Fantasma.
O Operário iniciou o jogo
Rodrigo Viana, Mailton, Alisson, Rodrigo, Allan Vieira, Gelson, Índio, Marcelo, Cleyton,
Felipe Augusto e Lucas Batatinha. No segundo tempo, entraram Felipe Alves, Jardel e Cléo

Silva para saída de Cleyton,
Lucas Batatinha e Gelson.
Em entrevista coletiva, o
treinador Gerson Gusmão falou
sobre a partida. “A equipe fez
um grande jogo. O primeiro
tempo foi muito bom e já poderíamos ter finalizado com um
gol. No segundo tempo, viemos mais ofensivos e acabamos

tomando um gol, mas os atletas
foram praticamente perfeitos. A
gente precisava desta vitória e eu
estou muito feliz com a entrega
de todos os jogadores”.
O próximo jogo do alvinegro pela Série B do Brasileiro
é no dia 24 de setembro contra
o Botafogo-SP, às 19h15, no
Estádio Santa Cruz.

98,5% dos turistas aprovam hospitalidade
Divulgação

Da Assessoria

Foz do Iguaçu é uma das cidades destaque
Uruguai. A maioria se hospedou
em hotéis, flats ou pousadas,
com um índice superior a 41%,
à exceção de Santa Catarina,
onde casas alugadas atingiram
um índice de 54% das escolhas.
Mais de 96,6% dos turistas estrangeiros que estiveram
no Sul manifestaram intenção
de retornar, sendo que mais de
63,8% deles já haviam estado

cos começa a partir do dia 7 de
outubro (Menu NFA-e (Modelo
55) >> NFA-e.). A partir de
então, o serviço transmite a
NFA-e para o ambiente de produção da NF-e, modelo 55, com
objetivo de acobertar as operações de mercadorias que por lei
exigem documento fiscal.
A NFAe MEI (Modelo 1A)
continuará ativa até o dia 31 de
dezembro, simultaneamente com
o novo modelo. Mas a partir de
1º de janeiro de 2020 o microempreendedor somente poderá
emitir a NFA-e (Modelo 55)
para atender Legislação Nacional
(Ajuste SINIEF 007/2009), que
prevê este prazo para adequação
da Nota Fiscal Avulsa à NF-e,
modelo 55.
Recomenda-se que os microempreendedores efetuem os testes
e migrem para NFA-e (Modelo
55) o mais breve possível, para
evitar imprevistos de última hora.

17 CARGOS DISPONÍVEIS

NO PARANÁ

A hospitalidade é um dos
itens mais bem avaliados pelos
turistas internacionais que visitaram a Região Sul do Brasil
em 2018. Segundo o estudo
da Demanda Turística Internacional no Brasil, encomendada
pelo Ministério do Turismo à
Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), 98,5%
dos visitantes estrangeiros no
Paraná aprovaram a receptividade e a atenção dos paranaenses. Esse índice também
é quase uma unanimidade nos
estados de Santa Catarina e do
Rio Grande do Sul.
Entre os destinos mais procurados, destaque para as cidades de Foz do Iguaçu e Curitiba,
no Paraná; Torres e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e
Florianópolis e Bombinhas, em
Santa Catarina. A Argentina foi
o país que mais enviou visitantes
à região, seguida de Paraguai e

Microempreendedores (MEIs)
paranaenses devem ficar atentos para a mudança na nota fiscal que está programada para o
próximo mês. A Receita Estadual
do Paraná já desenvolveu a Nota
Fiscal Avulsa Eletrônica - NFA-e
(Modelo 55) que vai substituir a
NFAe MEI (Modelo 1A) emitida
pelos microempreendedores domiciliados no Estado para utilizar no
trânsito de mercadorias.
A partir do dia 23 deste mês
(segunda-feira), o novo modelo
estará disponível no portal restrito da Sefa/PR (fazenda.pr.gov.
br), no ícone Receita/PR, para a
realização de testes (Menu NFA-e
(Modelo 55) >> NFA-e TESTES.)
O serviço transmite a NFA-e
para o ambiente de homologação
da NF-e, modelo 55, para que o
microempreendedor efetue os testes necessários, sem valor jurídico.
A emissão com efeitos jurídi-

no país anteriormente. Para o
presidente da Paraná Turismo,
Jacob Mehl, os números da pesquisa mostram exatamente o
trabalho realizado em torno do
turismo no Paraná. “Já tínhamos
conhecimento do crescimento
do Estado em relação à hospitalidade. Estão de parabéns os
receptivos, a hotelaria, gastronomia, são eles que estão fazendo

o turista gostar, avaliar e retornar ao Paraná”, disse Jacob. O
presidente ainda mencionou o
turismo gastronômico e outras
ações significativas realizadas
este ano pela Paraná Turismo
para tornar o Paraná cada vez
mais conhecido turisticamente.
O estudo também identificou
que o lazer é a principal razão
da procura por Rio Grande do
Sul (59,2%), Paraná (58,7%) e
Santa Catarina (90,1%).
Opções
As opções de turismo variam
de acordo com o Estado. Em
Santa Catarina e no Rio Grande
do Sul, 95,1% e 73,7% dos
turistas internacionais, respectivamente, declararam “sol e
praia” como maior motivação.
Já no Paraná, a maioria (75,8%)
viajou atrás de “Natureza, ecoturismo ou aventura”. E a gastronomia da região recebeu
avaliação positiva de mais de
96% dos consultados.

Aberta inscrições para
processo seletivo
Da Assessoria
Palmeira - A Secretaria Municipal de Saúde abriu
inscrições para processo
seletivo para um dos 17 cargos disponíveis para cadastro
de reserva, na manhã desta
segunda-feira (16). O edital e
as inscrições podem ser acessados através do link https://
bit.ly/2lWfx8A ou pelo menu
disponível na barra lateral
direita no site do Município.
Os interessados terão até o
próximo dia 30 para se inscreverem.
As inscrições podem
ser feitas somente pelo site
do Município de Palmeira,
mediante aceitação das regras
do edital e preenchimento das
informações necessárias. Não
haverá cobrança de inscrições.
Estão disponíveis inscrições para os cargos de agente
comunitário de saúde, agente
de combate à dengue, assistente de farmácia, assistente

social, cirurgião dentista,
cirurgião dentista - ESF,
enfermeiro, enfermeiro – ESF,
farmacêutico, fisioterapeuta,
médico – ESF, médico clínico
geral, motorista II, nutricionista, psicólogo, técnico em
higiene dentária e técnico de
enfermagem.
As vagas para agente
comunitário de saúde, agente
de combate à dengue e motorista II exigem ensino médio
completo, sendo que para o
último caso também é necessário habilitação D. A mesma
escolaridade também é exigida
para assistente de farmácia,
técnico em higiene dentária
e técnico de enfermagem,
porém estes com necessidade
de curso específicos em suas
respectivas áreas. Nas demais
vagas é necessário possuir
ensino superior completo,
além de registros e certidões.
As cargas horárias variam de
20 a 40 horas semanais e
remuneração é variável de R$
1.264,25 a R$ 14.242,87.

EM TIBAGI

MASTER 35 DE PG

Carambeí
segue invicto

Conferência reuniu jovens e entidades
Divulgação

Da Assessoria

Da Assessoria
Carambeí venceu a equipe
C A Ronda / Verde pelo placar
de 3 a 0 e com esse resultado
encerrou invicta a primeira fase
do Campeonato Amador Master 35 de Ponta Grossa e em
segundo lugar com 24 pontos.
Agora serão oito equipes com
disputas no sistema melhor de
duas partidas, com confronto já
para esse domingo (22), às 10
horas, com o mesmo C A Ronda
/ Verde, no Clube Verde.
O técnico da secretaria Municipal de Esportes, Carlão Bestem, comenta que nesse primeiro
jogo a equipe estará desfalcada
de dois titulares machucados.
"Mesmo com esse desfalque e
jogando na casa do adversário, a
equipe se empenhará para buscar mais uma vitória e manter a
invencibilidade", ressalta Carlão.

Divulgação

Equipe venceu o C A Ronda

Tibagi realizou a 2ª Conferência Municipal da Juventude, no
sábado (14), e lotando o Auditório da Secretaria Municipal de
Educação e Cultura (Semec) de
jovens dispostos a discutirem e
proporem políticas públicas para
a classe. Neste ano, o tema do
evento foi 'O Empoderamento e
Protagonismo do Jovem'.
A vice-prefeita Helynez Santos Ribas, participou do evento e
exaltou os jovens em seu discurso.
“É o momento do jovem participar, de mostrar seus anseios, de
colocar a sua ideia, aquilo que
ele busca fazer, aquilo que ele
pensa fazer no seu presente e
deseja para o seu futuro. Hoje os
jovens são os protagonistas, eles
têm o empoderamento, o poder
está nas mãos deles”, afirmou.
A cerimônia contou com palestras e um formato diferente de
roda de conversas. Para debater
com o público vieram a geóloga
Carla Correia e o professor do
curso de Agronomia da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), Jaime Alberti Gomes.
Ambos são naturais de Tibagi.

'SETEMBRO AMARELO'

'Escola Elo Sagrado'
promoveu caminhada
Divulgação

Grande poder que os jovens têm foi destacado
Carla Correia destacou o
grande poder que os jovens
têm em suas mãos. “Os jovens
tem um poder muito grande no
mundo. Em Tibagi, a maior parte
da sua população é de jovens.
Então está na hora dos jovens
se organizarem, se mobilizarem,
lutarem pelo direito para transformar a realidade do município.
Eu vejo que hoje não é tão interessante os jovens irem embora
daqui, mas sim transformarem o
território”, apontou.
Jaime incentivou os jovens a
criarem suas oportunidades. “O
que a gente ouve direto é que
não tem oportunidade nenhuma
no campo, não tem oportunidade
nenhum aqui em Tibagi. Então

a gente vai mostrar um pouquinho destas oportunidades, do
que o jovem pode fazer, de como
ele pode empreender, de como
ele pode fazer, principalmente
puxando um pouquinho mais
para essa parte agrícola”, frisou.
Colégios participaram e trouxeram apresentações culturais. O
presidente do Grêmio Estudantil
do Colégio Estadual Baldomero,
Kleiton de Jesus Andrade, relatou com alegria a participação na
Conferência. “Para nós é muito
importante. Foi uma honra terem
nos convidado. Nós do grêmio
já fizemos bastante coisa pelo
colégio. O povo que está aqui é
dedicado para isso”, contou animado.

Principais ruas de Carambeí foram percorridas
Da Assessoria
Carambeí - A Escola Elo
Sagrado promoveu na sexta-feira
(13), em parceria com o Comitê
Intersetorial de Saúde Mental, a
'Caminhada Setembro Amarelo'
que teve início na Praça Cívica e
percorreu as principais ruas do
centro. Em frente a Prefeitura de
Carambeí realizaram apresentações com mensagens temáticas a
campanha.
Setembro Amarelo é uma
campanha brasileira de prevenção

ao suicídio, iniciada em 2015. De
iniciativa do Centro de Valorização da Vida (CVV), do Conselho
Federal de Medicina (CFM) e da
Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), o mês de setembro
foi escolhido para a campanha
porque, desde 2003, o dia 10 de
setembro é o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio.
A ideia é promover eventos
que abram espaço para debates
sobre suicídio e divulgar o tema
alertando a população sobre a
importância de sua discussão.
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Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

EMISSÃO DA CNH

Auto-escolas de
Castro se adaptam
as novas regras
Número de
aulas práticas
também
reduziu
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Já estão valendo desde
o domingo (15), as mudanças previstas pelo Conselho
Nacional de Trânsito (Contran), para a emissão de Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), nas categorias A e B.
Agora o simulador, que era de
uso obrigatório desde o ano de
2016 para as aulas da categoria B (automóveis de até oito
lugares), tornou-se opcional
(com exceção do estado do
Rio Grande do Sul). O aluno
que desejar fazer aulas no
aparelho fará apenas 15 aulas
práticas e cinco no simulador.

Já os que optarem por não
usá-lo, farão no total 20 aulas
práticas.
Assim, o valor que era
cobrado pelo uso do simulador agora não faz mais parte
do processo de emissão do
documento. Mesmo optando
por fazer as cinco aulas no
aparelho, o aluno não terá
mais que pagar a taxa. De
acordo com representantes
de auto-escolas do município,
esta é, na prática, a maior
vantagem.
O número de aulas práticas
nesta categoria também reduziu, antes eram obrigatórias
25 no total, cinco aulas eram
feitas no simulador e as outras
20, na rua. Outra alteração
agora vigente é em relação às
aulas práticas noturnas, antes
eram feitas cinco, e agora,
com as mudanças, cada aluno
deverá fazer no mínimo uma
aula noturna, independente de
optar pelo uso do simulador

ou não.
Já para alunos da categoria
A (motocicletas, motonetas e
triciclos), as aulas práticas
terão carga horária de 15
horas. E, no período noturno,
será necessária a realização
também de uma aula.
Um funcionário de autoescola ouvido pela reportagem
falou sobre a redução de preços. “A nossa rotina não vai
mudar muito, a auto-escola
vai continuar disponibilizando
o simulador, só que agora
mesmo que o aluno opte por
usar, terá uma redução de 375
reais na carteira, isso é bom,
por ser um custo a menos.
Às vezes ocorre o risco de
a agenda da rua estar muito
cheia, nesse caso o simulador
também pode ajudar a agilizar
o processo, mas vai depender
de o aluno decidir. No caso
das aulas noturnas, alguns alunos já vêm mais preparados,
aí não faz tanta diferença, já

CAMPEONATO PARANAENSE

PG Vôlei Caramuru vence Toledo
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O Ponta Grossa Vôlei /
Caramuru fez mais uma partida
pelo Campeonato Paranaense
Adulto Masculino Série A, no
domingo (15). Jogando em
casa, na Arena Multiuso contra
a equipe de Toledo, os pontagrossenses venceram a disputa
por três sets a um.
De acordo com o técnico do
time Ponta Grossa Vôlei, Fabio
Sampaio, o jogo deu ao time
muitas oportunidades, como, por
exemplo, para testar a equipe.
“Tivemos bastante domínio da
partida, pudemos colocar quase
cem por cento do elenco jogando
e fazer vários testes, além de
aproveitar para observar vários
atletas, o que é muito bom para
este início de temporada”, destacou.
Fabio também falou da
expectativa para as próximas eta-

Técnico Fabio Sampaio

pas do Paranaense. “Somamos
três pontos importantes, rumo
ao primeiro objetivo do Ponta
Grossa Vôlei, que é chegar na
semi-final. Aos poucos vamos
nos ajustando, criando corpo, a
equipe vai criando forma e esperamos que quando alcançarmos
o objetivo das semi-finais, o time
já esteja mais entrosado e com
ritmo de jogo mais acentuado,
para quem sabe pensarmos em

algo a mais na competição”,
finalizou. A próxima disputa
dos ponta-grossenses no Campeonato Paranaense é contra o
Maringá, no sábado (21).
Superliga C
A equipe ponta-grossense
também está se preparando
para estrear na Superliga C, que
começa já no dia 28 de setembro. A primeira disputa do time
será contra o Santos Vôlei/Praia
Grande, na sábado (28), às 18
horas. O jogo será na cidade de
Araucária, no ginásio do Centro
Social Urbano (CSU).
A competição terá três cidades sede, além de Araucária, no
Paraná, também terão times disputando em Anápolis/Goiás e em
Joinvile/Santa Catarina. Em cada
uma delas, há uma vaga aberta
para classificação na Superliga
B, ou seja, o campeão de cada
sede sobe, da Liga C para a Liga
B, automaticamente.

Não obrigatoriedade reduz custos para o aluno

para aqueles que têm menos
conhecimento, pode agregar,
ou seja, é muito particular de
cada um”, destaca.
Ezi Carlos Ortiz Gomes
é proprietário de outra autoescola em Castro. Ele igualmente destacou a economia
que será gerada, mas também
apontou um lado negativo
nas novas regras. “A grande
vantagem é o custo, o aluno
deixará de pagar 375 reais,
o processo também fica mais
rápido, com a redução das
cinco aulas. Mas tem ponto
negativo na não obrigatoriedade do uso do simulador, ele
ajuda a tirar o medo de alguns
alunos, e auxilia na preparação para lidar com situações
adversas do trânsito, como
de frenagem, por exemplo, no
carro durante a aula prática

não se atingem altas velocidades, ou seja, não tem como
treinar algumas realidades,
agora sendo opcional, sabemos que 10 em cada 10 alunos, irão optar por não usar,
mesmo que não haja mais o
custo adicional”, explica.
O entrevistado lembra
também que por se tratar de
normativa, e não alteração no
Código Brasileiro de Trânsito,
as novas regras ainda podem
sofrer alterações. “É interessante salientar que se trata de
legislação, no passado já tivemos essa discussão, o simulador já havia sido obrigatório,
deixou de ser, depois passou
a ser obrigatório novamente,
e como depende de cada gestão, pode voltar a ser cobrado
outra vez, devemos estar preparado para isso”, finaliza.

MAIOR EVENTO DA AMÉRICA LATINA

Rodrigo Passos vence WGP
Kickboxing por nocaute
Divulgação / Arquivo Pessoal

Atleta castrense se prepara, agora, para o mundial na Bósnia
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O lutador castrense Rodrigo
Passos acaba de ser campeão
no maior evento profissional de
Kickboxing da América Latina, o
WGP Kickboxing de Curitiba. A
luta de Passos contra seu xará,
Rodrigo Vieira, na sexta-feira
(13), foi espetacular, com o prata
da casa nocauteando o curitibano
na categoria 64,500 quilos, no
terceiro round.
Passos classificou a luta
como uma verdadeira guerra,
e contou detalhes sobre a conquista, que segundo ele, é um
sonho da qual ainda não acordou. “Eu já conhecia o rapaz
com quem ia lutar, e sabia que
ele é muito mais experiente que
eu, inclusive, quando eu fiz a
minha primeira luta, em 2014,
ele era o lutador profissional
principal do campeonato, ou
seja, sabia que não seria fácil,
então, desde que soube que ia
participar, fui me preparando
e pensando em uma estratégia
para tentar vencer por nocaute,
e, acabou sendo o primeiro e
melhor nocaute da noite. Mas
não foi fácil, no primeiro round
acabei ficando um pouco atrás na
pontuação, no segundo o árbitro
interpretou uma cabeçada dele
como sendo válida, e novamente

Passos venceu
curitibano no
3º round
fiquei atrás, no terceiro eu entrei
sabendo que teria que buscar o
nocaute, ai encontrei a oportunidade certa e nocauteie, com um
chute rodado”, conta Rodrigo.
Esta foi a primeira participação do lutador no evento WGP
Kickboxing, que segundo ele,
representa uma grande oportunidade e traz visibilidade aos
atletas participantes. “Pra se ter
ideia, no Brasil esse evento é o
que todo lutador de Kickboxing
sonha em participar. As lutas
são transmitidas ao vivo por
alguns canais de TV, como Fox,
Combat e Band, e isso dá muita
visibilidade. É a melhor porta
de entrada para quem quer se
profissionalizar e viver da luta”,
destaca.
O castrense agora se prepara
para representar o município no
mundial de Kickboxing, que será
realizado em outubro na Bósnia.
“Esperamos que de tudo certo.
Acabei de receber a triste notícia
de que o município não poderá
dar a passagem, mas vamos correr atrás para possamos estar lá
mesmo assim”, finalizou.

DR. JORGE XAVIER

Setembro
Amarelo
terá passeata
Da Assessoria
A Prefeitura de Castro, em
parceria com a Rede de Enfrentamento às Violências de Castro,
promove hoje (17) ações pela
Campanha Setembro Amarelo
de prevenção ao suicídio. Às 9
horas será realizada passeata
pela Rua Dr. Jorge Xavier da
Silva até a Praça Manoel Ribas,
com a participação de fanfarra.
Na praça haverá atividades voltadas à conscientização sobre
a prevenção do suicídio com
entrega de material informativo
e esclarecimento de dúvidas,
serviços do Centro de Atenção
Psicossocial (CAPS), além de
tendas de mensagens positivas e
do abraço.
De acordo com a psicóloga
e coordenadora da Rede de
Enfrentamento às Violências de
Castro, Aline Copacheski Santos,
a ideia é realizar um evento para
chamar a atenção da sociedade
sobre o tema. "Convidamos toda
a população para participar das
ações e, principalmente, permitir a reflexão diante deste tema,
levando informação e empatia a
quem demonstra estar passando
por momentos difíceis", disse.

“

Convidamos toda
a população para
participar das ações
e, principalmente,
permitir a reflexão
diante deste tema

Campanha
A campanha do Setembro
Amarelo trata da conscientização
sobre a prevenção ao suicídio
e foi criada no Brasil em 2015
pelo Centro de Valorização da
Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de
Psiquiatria.
De acordo com o CVV, estima-se que 32 brasileiros se suicidam diariamente, e no mundo
ocorre uma morte a cada 40
segundos. Tais dados demonstram a importância da aplicação
de medidas de prevenção, além
do compartilhamento de informações que contribuam no modo
como a população compreende o
sofrimento psíquico.

PROGRAMAÇÃO
* 8h30 - Concentração
para passeata na praça
da Prefeitura Municipal
de Castro
* 9 horas - Saída da
passeata em direção à
Rua Dr. Jorge Xavier da
Silva até a Praça Manoel
Ribas
* 10 horas - Ginástica
laboral
* 15h30 - Aula de dança
* 16 horas Encerramento.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
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VENDO LANCER GT
Um carro esportivo, diferenciado, completo de tudo. Esse é o Lancer GT, ano 2013/14, na cor preta, automático e troca de marchas no
volante (borboleta). Estilo Fórmula 1. Com câmera de ré, teto solar, kit
multimídia com gps integrado e estofamento em couro. Com spoiller
na frente, laterais e traseira, e rodas esportiva. Carro para pessoas exigentes. Preço à vista: R$ 55 mil. Tratar no (42) 9 9972-0758.

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.

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.

APARTAMENTO POR MÊS
Alugo apartamento por mês, valor
a combinar. Mais informações
tel.:(42) 3232-4388.

ANUNCIE AQUI!
(42) 3232-5148

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

RESUMO DE NOVELAS
Áries: Organização, cuidado
e eficiência são algumas das
palavras que vão definir seu dia e
seu desempenho profissional. É
provável que sinta atração física
por alguém que encontra sempre. Cor: azul.

Libra: Poderá renegociar
suas dívidas. Assuntos da espiritualidade vão despertar sua
atenção. Na união, decisões
que foram adiadas vão se tornar
urgentes e providências deverão
ser tomadas. Cor: lilás.

Touro: Pode ter a oportunidade de transformar os rumos da
sua vida pessoal edo seu trabalho. Na sua união, você e seu par
deverão renovar os votos de afeto
e agitar o setor da paixão com
novidades. Cor: branco.

Escorpião: Aquilo que disser hoje fará sentido para quem
ouvir, podendo até influenciar
mudanças de comportamento.
Surpreenda sua cara-metade com
um convite para um programa
bem romântico! Cor: vermelho.

Gêmeos: Na profissão,
poderá procurar conselhos junto
a alguém mais experiente. Vai
pesar bem as palavras antes de
dizê-las. Cor: preto.

Sagitário: Sua habilidade
para planejar, pensando em
todos que serão afetados por
suas ações, dará o rumo ao seu
trabalho. Cor: branco.

Câncer: As áreas de trabalho
favorecidas hoje são informática,
nutrição, prestação de serviços e
atividades com público em geral.
A dois, fase de uma revisão positiva da relação, com muito entendimento. Cor: verde-claro.

Capricórnio: Evite tomar
decisões baseadas nas suas emoções. Pese bem suas ações antes
de colocá-las em prática. Se já
tiver compromisso, solte mais
seu lado romântico sem medo.
Cor: roxo.

Leão: Dia favorável para
quem lida com o público. Divulgue seus talentos, deixando
sua marca e seu trabalho mais
conhecidos. A vida a dois pede
acolhimento. Cor: lilás.

Aquário: Se trabalha em
casa, precisará manter limites
para não ser incomodado(a) ou
atrapalhado(a). Poderá receber
notícias surpreendentes de parentes. Cor: cinza.

Virgem: Seus conhecimentos profissionais serão valorizados. Vale a pena apresentar suas
ideias e soluções à chefia. Pode
ser que o par esteja passando
por um momento delicado e precise da sua ajuda. Cor: branco.

Peixes: Se possível, deixe as
decisões importantes ligadas ao
seu emprego para outro momento,
quando puder enxergar tudo com
mais clareza. No romance, o bom
entendimento deverá beneficiar o
sexo. Cor: preto.

CRUZADAS

MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (17/09)
Rita se desespera com a
proximidade de Rui. César
conta a Milena sobre a armação de Karina contra Jaqueline.
Guga e Filipe cuidam de Meg.
Jaqueline afirma a Rita que
Nina tem o direito de saber
quem é seu pai biológico.
Daniel e Madureira acolhem
Milena, que sente vergonha
das atitudes de Karina. Nanda
e Raíssa se enfrentam. Marquinhos confessa a Camelo
que foi ele quem sabotou os
sapatos de Raíssa. Madureira
desconfia do comportamento
de Carla, que repreende o
noivo por segui-la. Cléber
conforta Anjinha, que sofre
com a ausência de sua mãe.
Guga conta a Rita que pode
ser o pai do bebê de Meg.
Raíssa desabafa com Lellê
sobre Nanda. Marco e Carla
se beijam. Meg questiona Rita
sobre Rui.
BOM SUCESSO
Terça-Feira (17/09)
Os bandidos inocentam
Paloma no depoimento que
dão ao delegado. William
sente medo de Diogo. Jandira
pede a Padre Paulo para ajudá-la a encontrar Waguinho,
que fugiu de casa. Diogo tenta
subornar os bandidos para
incriminar Paloma e Antônio.
Diogo mostra um vídeo falso
para Alberto, com Sinistro
confessando que foi Paloma
quem deu a ideia do assalto
à mansão. Diogo exige que
Alberto demita Paloma.
ÓRFÃOS DA TERRA
Terça-Feira (17/09)
Dalila se desespera com

MUITA GENTA NA CASA
Um compadre disse pro
outro:
- Por que tanta gente na sua
casa, alguém morreu?
- Sim, minha sogra. O burro
deu um coice nela.
- Então todas pessoas que
estão aqui conhece sua sogra?
- Não, querem comprar o
burro.

o depoimento de Fauze.
Latifa/Rebeca e Ester exigem
que Abner encontre outro
emprego. A Juíza aceita incluir
no processo a prova contra
Dalila apresentada por Fauze.
Letícia se anima com o relato
de Faruq sobre seu trabalho no
hospital e pensa em se juntar
a ele. Miguel decide empregar
Abner. A Juíza toma o depoimento de Dalila. Bruno comemora seu prêmio com Marie,
Martin, Teresa e Norberto.
Abner estraga uma peça rara
da loja e esconde de Miguel.
Bóris convence Mamede a
aceitar sua ajuda. Caetano
conversa com Aline sobre
Mágida. Péricles e Cibele se
amam. Dalila troca olhares
com Youssef.
A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (17/09)
Camilo ameaça prender
Chiclete, caso Vivi não aceite
sua proposta. Otávio promete
ajudar Vivi e Chiclete a fugir
de Camilo. Jô diz a Téo que
venderá a mansão para os
compradores de Agno. Maria
da Paz incentiva Rock a não
desistir de Joana. Amadeu
informa a Maria que já pode
abrir sua nova confeitaria.
Lyris é acusada de vender um
quadro roubado e Agno ajuda
a ex-esposa. Otávio compra
uma passagem em um voo
internacional para Vivi. Amadeu confronta Jô sobre o quadro furtado por Rael. Linda
comenta com Camilo sobre
a viagem de Vivi. Britney se
revolta contra novas ordens de
Fabiana e Abel apoia a moça.
Vivi pede que Chiclete confie
nela. Amadeu desconfia da
relação entre Jô e Rael. Camilo
surpreende Vivi.

SMARTFONE
DO CAIPIRA
O caipira ganhou um smartphone na loteria, o curioso
vai lá e pergunta:
- Já sabe o que cê vai fazer
com o prêmio?
O caipira responde:
- Bom, o fone vou ficar para
mim e o smart vou dar pra
minha irmã passar nas zunha.
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FAMÍLIA É MORTA COM MAIS DE 50 TIROS

Polícia acredita em acerto de contas
Divulgação

Vítimas são
mortas quando
chegavam
em casa

Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - A Polícia
Civil busca informações que
levem aos autores da morte
de Robson Ferreira, 31 anos;
Daniele Ferreira, 27 anos;
e Robson Brenno de Freitas
Ferreira, de apenas 6 anos,
assassinados quando chegavam
em casa em um veículo Corsa,
de cor vermelha, na rua Santo
Antônio, Bairro Chapada, em
Ponta Grossa. O crime ocorreu
perto das 20h30.
50 tiros
A família morta teria levado,
pelo menos, 50 tiros na noite de
domingo (15), em Ponta Grossa.
A causa, que começa a ser levantada, pode estar motivada a
acerto de contas, pela forma em

Veículo queimado pode ter relação com chacina

Carro teve lataria cravada de balas

que elas perderam a vida e pelo
envolvimento de Robson com o
tráfico de drogas. Inclusive, ele,
teria acabado de sair da prisão
e usava tornozeleira eletrônica,
decorrente de condenação por

crime de roubo.
Outras vítimas
Mais duas crianças que
estavam no carro, de dois e
quatro anos, filhas do casal

SAÍDA DE PISTA

PM garantiu segurança em festa
Divulgação

Motorista e passageiros
tiveram ferimentos leves
o teste de etilômetro cujo resultado foi negativo para ingestão de
álcool.
* Informações e
Imagens BDCom PRF

ADULTERADAS

Motos são recuperdas
Tibagi - Po volta das 21h20
de sábado (14), policiais militares de Tibagi abordaram menores
em duas motocicletas em atitude
suspeita. Uma delas, XTZ de cor
preta, sem placa e sem os faróis,
possuia alerta de furto, a outra
motocicleta estava sem carenagem e apresentava sinais iden-

tificadores, possivelmente uma
Honda Pop 100, com números de
motor e chassi raspados. Diante
dos fatos foi realizada apreensão
de ambas as motos e a apreensão
dos adolescentes, encaminhados
para delegacia de Policia Civil
de Tibagi, para providências da
polícia judiciária.

EM TIBAGI

Preso por embriaguêz
Tibagi - Policiais militares
deram voz de prisão a um homem
apresentando visíveis sinais de
embriaguêz quando dirigia seu
carro pela Rua Tia Olímpia, na
18 de Março, em Tibagi.
Isso aconteceu após abordagem ao condutor do veículo Ford
Escort, de cor cinza, por volta
das 13h43 de sexta-feira (13).
O veículo foi vistoriado, não

sendo nada de ilícito encontrado,
porém, em consulta ao sistema,
constatou-se que o mesmo
possuia pendências na documentação e por esse motivo foi
recolhido ao pátio do pelotão. O
condutor que não possuia habilitação, após submetido ao teste
do etilômetro, que apontou 1,26
mg/l, foi conduzido para a Delegacia de Tibagi.

AO COLIDIR COM CARRO

Motociclista se fere
Por volta das 17h25 de
domingo (15), na BR 277,
próximo ao KM 197, uma moto
Honda CG 125, com placa de
Guamiranga, e um VW Saveiro,
com placas de Roncador, envolveram-se em acidente.
O condutor da moto, de 43
anos, entrou na via, acesso à
rodovia sem os cuidados necessários e colidiu na lateral de um
automóvel. Com o impacto, o

motociclista que não possuia
CNH, acabou sofrendo fratura
em uma das pernas, sendo
encaminhado à Santa Casa de
Irati.
O condutor do automóvel
não se feriu, fez o teste de etilômetro, que constatou negativo
para ingestão de álcool.
Informações e
Imagens BDCom PRF

Divulgação

Da Assessoria
Jaguariaíva - O 1º Batalhão de Polícia Militar, garantiu
tranquilidade e segurança às
milhares de pessoas que compareceram à Estação Cidadã
Agente Durvalino de Oliveira
para prestigiarem a festa em
comemoração ao aniversário
de 196 anos de Jaguariaíva.
Desde quinta-fira (12),
até sábado (14), diversas
atrações, como passeio dos
tropeiros, desfile das princesas e da Miss Jaguariaíva,
shows, entre outras atividades lúdicas e recreativas,
ocorreram aos olhares da
polícia.
Durante o evento, dois
menores (17 anos) e dois
maiores (25 e 30 anos) foram
encaminhados à delegacia
local, por estarem portando

Ordem foi garantida com a presença da polícia
substância entorpecente para
o uso pessoal.
Policiais do pelotão de
choque, pelotão montado e
da 3ª cia / 1ºBPM atuaram

na segurança interna e no
entorno do evento, garantindo o bem estar de todos
que celebraram os 196 anos
de Jaguariaíva.

Policiais recuperam carro roubado
Divulgação

Da Redação

Carro é recuperado
após operação pelo interior
drogas.
Também duas motocicletas com sinais identificadores
adulterados foram encaminhadas à delegacia, bem como

uma motocicleta baixada pelo
Detran foi recolhida ao pátio da
3ªCia/28º BPM, uma vez que é
proibida a circulação de veículos em tais situações.
Sabe-se que é muito comum
encontrar à venda e em circulação nas áreas interioranas,
carros e motos nomeados como
“np”(não pago), “pizera” ou
“bruxo”,’ ou seja, veículos sem
documentação, com busca e
apreensão decretada, baixados
pelo detran e etc. Porém, a
comercialização desses carros
é proibida judicialmente e a
pessoa que adquire um veículo
nestas condições corre o risco
de estar comprando um veículo
proveniente de furto ou roubo,
cometendo assim o crime de
receptação.

TIBAGI

Rotorna de bar e não encontra moto
Da Redação
Tibagi - Por volta das
11h40 de sábado (14), um
roubo de moto na Rua Frei
gaudêncio, em Tibagi, movi-

340 botijões
apreendidos
em operação
Da Redação

PALMEIRA

Palmeira - No domingo
(15), policiais militares de Palmeira realizaram operação no
interior da cidade, mais precisamente nas localidades de
Vieiras, Campestre e Guaraúna,
no intuito de coibir ações delituosas, bem como proporcionar
maior segurança à população
da região.
Foram abordados diversos
estabelecimentos
comerciais
(bares) e veículos que trafegavam pelo local. Em uma dessas
ações, foi recuperado em Vieiras o Vw / Gol que havia sido
furtado em data anterior na
área central de Palmeira. Um
indivíduo foi encaminhado pelo
crime de receptação e uso de

Carro queimado
Um carro, possivelmente
utilizado na chacina da noite
de domingo (15), foi encontrado na segunda-feira (16),
no Bairro Santa Luzia, em uma
área de plantação, nas proximidades do Mosteiro da Ressurreição. Ele estava queimado e
passará por perícia para atestar
se existe ligação.

COMÉRCIO CLANDESTINO

ANIVERSÁRIO DE JAGUARIAÍVA

Motorista pode ter
dormido no volante
Era perto ds 5h20 desta
segunda-feira (16), quando no
KM 525 da BR 376, um Fiat
Siena, com placas de Joinville,
acabou saindo da pista. O condutor do veículo, de 26 anos,
declarou que pode ter dormido ao
volante.
No veículo também estavam
duas crianças, uma com 4 anos de
idade e outra com 2 anos de idade,
além de uma mulher com 29 anos,
a qual é gestante. Devido ao uso
do cinto, o condutor e as crianças
não se feriram e a mulher sofreu
apenas ferimentos leves, sendo
encaminhada o PSM.
O condutor do automóvel fez

atingidas por estilhaços, foram
encaminhadas para o Hospital
Regional de Ponta Grossa. Uma
mulher de 26 anos, e outra
criança que estava na calçada,
foram levadas para o Pronnto

Socorro (PA) da cidade e posteriormente liberadas.
De acordo com o delegadochefe da Polícia Civil de Ponta
Grossa, Nagib Palma, "pela
forma que foi feito, pelo procedimento desse crime, e pelo
vínculo das pessoas atingidas,
queremos crer que é um acerto
de contas. É uma briga do
mundo do crime", afirmou.

mentou o setor policial da
cidade. Vítima de roubo relatou que na madrugada de
sexta-feira para sábado (14),
seu cunhado estava com sua
motocicleta Yamaha XTZ 125,

de cor preta, quando estacionou em frente a um bar. Hora
depois, ao sair do estabelecimento, verificou que a motocicleta não se encontrava mais
no local.

Ponta Grossa - A Polícia
Civil o Paraná (PCPR), sob
comando do Delegado Marcus
Vinicius Sebastião com equipe
policial do 2º Distrito Policial
e 13ª Subdivisão Polícial de
Ponta Grossa, em conjunto
com Corpo de Bombeiros e
da Prefeitura de Ponta Grossa
(setor de fiscalização de Indústria e Comércio), deu cumprimento a 27 mandados de busca
e apreensão, apreendendo 340
botijões de gás (p13), armazenados e comercializados irregularmente.
Tratava-se de comércio clandestino de gás de cozinha, o qual
colocava em risco os próprios
comerciantes e a população vizinha aos estabelecimentos, além
dos consumidores em geral. A
operação policial ocorreu nos
dias 11 e 12 de Setembro e
se deu em diversos bairros de
Ponta Grossa.

EM TIBAGI

Três indivíduos
são vítimas
de tiros
Da Redação
Tibagi - Equipe da PM
recebeu uma ligação relatando
que haviam pessoas feridas por
arma de fogo no Bairro Santa
Paula II. Durante deslocamento,
os mesmos policiais foram avisados pelo vigilante do hospital
da ciadade que as vítimas já se
encontravam no local recebendo
atendimento médico. Já no hospital, os policiais verificaram que
uma das vítimas apresentava ferimento por arma de fogo no rosto,
outra com ferimento por arma de
fogo também na região da face,
porém, com baixo grau de gravidade, e a terceira na região da
perna esquerda, também com
baixo grau de gravidade. Segundo
relato das vítimas, elas estavam
em um estabelecimento localizado na Rua Guataçara Borba
carneiro, quando por volta das
22h30, um indivíduo dportando
arma de fogo, chegou atirando
em todos que estavam na residência. Na sequência, empreenderam fuga em uma motocicleta
sem placa.
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cleucimara@hotmail.com
'A felicidade não está em viver, mas em saber viver. Não vive mais o que mais vive,
mas o que melhor vive.' Mahatma Gandhi

PONTA GROSSA E JAGUARIAÍVA EM FESTA
Divulgação

Divulgação / João Marcelo Mazzo

ILUSTRES NO MERCENÁRIOS

Em comemoração aos 196 anos de Ponta Grossa,
a prefeitura entregou a Locomotiva 250 totalmente
restaurada, numa ação conjunta com o Exército
Brasileiro e empresas parceiras. Na solenidade de
entrega, a vice-prefeita Elizabeth Schmidt, General
de Brigada Márcio de Souza Nunes Ribeiro,
comandante da 5ª Brigada de Cavalaria
Blindada e o prefeito Marcelo Rangel

Participando da festa comemorativa ao aniversário
de 196 anos de Jaguariaíva, o casal Emilio Przybysz
e Séfora Lianey Jayme Przybysz (ela presidente do
DEM de Piraí do Sul), ao lado do prefeito de
Jaguariaíva, José Sloboda e a esposa Cléia
Sloboda (ele presidente do DEM de Jaguariaíva)
Divulgação

Dia 11 de setembro,
aconteceu na Galeria
Lucio Ribeiro, no
Centro de Cultura, o
lançamento da exposição
Plastic, do artista
Marcelo Schnitzler.
Schnitzler é ativista
ambiental e a exposição é
um manifesto ambiental.
Nas obras ele questiona
a reutilização do plástico
que, em muitas vezes, vai
parar no lixo. A visitação
vai até 27 de setembro,
com entrada gratuita

Divulgação / João Marcelo Mazzo

Comandante do 13 BIB (13º Batalhão de Infantaria
Blindado), Coronel Daniel Moreira Marques, ao lado
da esposa Cristina Saraiva e filhos Mariana e Lucas
Saraiva Marques, comemorou aniversário com uma
feijoada entre amigos. Ele também recebeu título
de cidadão honorário de Ponta Grossa e foi muito
cumprimentado. Aplausos!

19/09

Pedro Wosgrau Filho
Andre de Mattos Soares
João Zadra
(Câmara de Carambeí)

A querida
Joanise Moro
recebendo
muitas
felicitações
pelo aniversário
que transcorreu
na semana
passada.
Felicidades!

Luan Santana apresenta
nova turnê de shows

Divulgação

Da Assessoria

Ainda é tempo de
parabenizar Luciano
Carneiro pela recente
passagem de aniversário
Divulgação

TÍTULO MERECIDO

Divulgação

Depois de quatro anos, o
fenômeno Luan Santana desembarca em Ponta Grossa para um
grande show. O artista é uma
das principais atrações da Feira
Paraná, organizada pelo Sindicato
Rural, Núcleo Campos Gerais
de Quarto de Milha e Prefeitura
de Ponta Grossa, que acontece
entre os dias 18 e 27 de outubro
no Centro de Eventos e Centro
Agropecuário. O evento tem o
apoio do Governo do Paraná. O
show está agendado para o dia 19
de outubro (sábado).
O cantor que arrasta multidões
por onde passa apresentará a nova
turnê 'Viva'. “Gravamos o DVD na
Bahia, na terra onde tudo começou, para assim passar o conceito
deste projeto. Há pouco mais de
500 anos, navegar era o verbo da
vez. Navegar é preciso. Viver é
preciso, já dizia o poeta. Que saibamos usufruir da tecnologia sem
ser escravos e usar os meios de

navegação para nos conectar com
o mundo, dando valor ao abraço
que não se digita”, definiu Luan.
Além dos novos hits como
“Quando a Bad bater” (música
mais executada nas rádios e acessada nas plataformas digitais),
“Água Com Açúcar”, “Meu Investimento”, “Princesa não levanta” e
“Sofrendo feito Louco”, o cantor
fez uma viagem no tempo cantando
sucessos que marcaram os seus 12
anos de carreira.
Os ingressos para a apresentação estão sendo vendidos em
uma loja exclusiva no primeiro piso
do Shopping Palladium de Ponta
Grossa (Rua Ermelino de Leão,
703, Olarias) e Posto Contorno
24 horas da Avenida Balduíno
Taques. Pela internet no site www.
minhaentrada.com.br.
Também estarão presentes na
Feira Yasmin Santos (25 de outubro) e Bruno e Marrone (26 de
outubro). Informações completas
em breve pelo site www.feiraparana.com.br.

BRDE REGISTRA O MAIOR NÚMERO DE CONTRATAÇÕES EM
UM PRIMEIRO SEMESTRE DE SUA HISTÓRIA
O BRDE encerrou o primeiro semestre de 2019 com R$ 1,1 bilhão em operações de crédito
contratadas. Este valor representa um crescimento de 35,1% em comparação ao ano anterior. O
banco que atende nos 3 estados da Região Sul e foi responsável pela manutenção e geração de
mais de 20 mil postos de trabalho, e do incremento de R$ 162 milhões/ano em impostos de toda
a região.
Somente no Paraná, o banco contratou R$ 386,2 milhões em operações, que representam 35,7%
do total.

18/09

Elisangela Caroline Alberti,
Eleandro José Rodrigues,
Isa Zelli, Priscila Maria P.
Schultz, Terezinha Machado,
Leonardo Mateus Iasak

Divulgação

EM PONTA GROSSA

A Câmara Municipal de
Ponta Grossa, na pessoa do
vereador Rogério Mioduski,
concedeu na tarde de
segunda-feira (16), Moção de
Aplauso aos policiais militares
1º Tenente Cassiano, Cabo
Edgar e soldados Almeida,
Élcio, R. Santos, Cunha, Estevam e Wursba, do 1º BPM

17/09

Paula Campagnoli e o empresário Serginho Zadorosny,
que será muito cumprimentado no dia 21 de setembro por
mais um ano de vida. Ele também comemora o
sucesso de seu estabelecimento, o badalado Mercenários
Gastro Bar. O Mercenários recebe sempre visitas ilustres, e
quem esteve por lá recentemente foi o apresentador
Ratinho, que elogiou muito o ambiente. Aplausos!

Divulgação

Dionathan Jayme
Queiroz e Renata Fankin
Bett festejaram seus
respectivos aniversários de
29 e 24 anos com uma
bonita festa árabe. Os
convidados entraram no
ritmo da festa que contou
com comida, música e
decoração temática.
Parabéns!

Oclair Alves de Souza, Luiz
Mario Caxambu, Aafke Rabbers, Cesar P. Mendes,
Daniela Guedes, Dorival
Baggio, Rafael Kiel,
Ingrid Schoereder Levy,
Joseane Menarim,
Marcela Zadra,
Mariana Franco,
Leonardo Mateus Isak

Divulgação

O setor de comércio e serviços tem destaque no estado com 61% do total de recursos,
correspondentes a R$ 236 milhões.

A equipe Lendas levou o título, invicta, de uma
competição de futebol realizada no Distrito de
Catanduva, em Carambeí. Também foi dela a
artilharia, defesa menos vazada e ataque.

O BRDE comemora o resultado obtido que reafirma o compromisso do banco com o
desenvolvimento do Paraná e de toda a região sul.
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