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PREFEITO Osmar Blum está convidando a todos
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Vai uma torta?
A VII edição do evento mais doce dos Campos Gerais - Festival de
Tortas, movimenta o Pavilhão de Exposições Frísia, anexo ao Parque
Histórico de Carambeí, nos dias 5 e 6 de outubro, das 14 às 22 horas.
Durante dois dias, as torteiras que produzem as delícias em suas casas e
também Frederica's Koffiehuis, Tortas Wolf e Koffiehuis Parque Histórico,
mostrarão o melhor dessa gastronomia. Opúblico também poderá apreciar o
artesanato local e a Rota do Conhecimento, projeto de Turismo Pedagógico
desenvolvido entre Carambeí e Castro. A entrada é franca!
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foco principal da operação foi castro

16 presos na Mega Força II
Divulgação

Deputada
Aline Sleutjes
defende Lei
Kandir e alerta

Divulgação

Deputada Aline Sleutjes

Nenhuma lei foi tão citada
pela bancada do agronegócio
nesta semana quanto a Lei
Kandir. O motivo: a PEC 42
que revoga a não incidência
de ICMS na exportação de
produtos não-industrializados
e semielaborados. A ilusão
de que o recolhimento desses
impostos será positivo para
o caixa dos estados é falsa,
alerta a Deputada Federal Aline
página 3
Sleutjes-PSL/PR.

segurança

Ambulância bate
em caminhão
e motorista morre
página 7

SETE armas, cigarros
contrabandeados
e muita droga
Dezessis presos, o cumprimento de 24 mandados. Esse foi o saldo
da Operação Mega Força II, comandada pelo tenente-coronel Leonel
José Beserra, comandante do 1º BPM de Ponta Grossa, pertencente
ao 4º Comando Regional da PM (4º CRPM), que colocou nas ruas
de Castro e região, em apenas um dia, mais de 100 homens. Durante a operação que contou com apoio aéreo de um helicóptero do

Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) - Falcão
04 -, foram apreendidos sete armas de fogo, R$ 6 mil em espécie,
uma carga de cigarro contrabandeado foi recuperada e unidades de
defensivos agrícolas. Em outras fases da investigação, já tinham sido
presas nove pessoas e apreendidos um quilo de crack, 1,3 quilo de
cocaína, 50 munições e quatro veículos.		
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OUTUBRO ROSA

Divulgação / Luana Dias

Acecastro e parceiros se unem

Divulgação

Novo Caramuru
Futsal tem jogo
importante
neste sábado

funcionários fazem trabalhos internos desde terça-feira (1°)
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Castrense foi
vice em Rally de
Regularidade
na quarta etapa
do Catarinense
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Tibagianos
competem em
Foz do Iguaçu
página 4

em castro

durante a feira

Segunda-feira (30) foi o
último dia de atendimento ao
público na agência da Receita
Estadual de Castro. Desde a
terça-feira (1), o trabalho dos
três servidores da unidade estão
voltados para os levantamentos,
patrimonial e dos processos
físicos e digitais.
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Nos dias 23, 24 e 25 de
outubro, o governador Carlos
Massa Ratinho Júnior, vai transferir a sede do governo para Ponta
Grossa, durante a Feira Paraná.
O evento será realizado de 18
a 27 de outubro no Centro de
Eventos e Centro Agropecuário
página 3
de Ponta Grossa.

Receita Estadual Ponta Grossa será
fecha suas portas capital do Estado
reunião traçou estratégias para esse mês de Outubro

A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) definiu, em reunião
de diretoria realizada na
quinta-feira (3), atividades
especiais para Outubro.

Durante todo o mês acontece
mobilização para dar visibilidade à campanha Outubro
Rosa e, nos dias 24, 25 e
26, o comércio encerra com
campanha para aquecer as

vendas. As ações acontecem
em parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer, Sindicastro, Sindicato
Rural e Câmara da Mulher
página 5
Empreendedora.
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OUTUBRO ROSA

EDITORIAL

Lindas rosas a toda mulher,
Que ela viva de bem com a vida,
Usando o sutiã que bem quiser,
Que ela sempre se sinta querida.
Que em seu peito durma alegria,
Na certeza de uma dor ausente.
Que o câncer não seja companhia,
mesmo se ele se mostrar latente.
Que toda mulher cuide da mama,
examine-se constantemente.
Pois Câncer pode ser grande
drama, matando sem dó, infelizmente.
É melhor fazer a prevenção,
Para não ter uma má surpresa.
Prevenir pode ser solução,
A vida sem câncer é beleza.
Outubro Rosa chegou sorrindo,
Recitou uma modesta poesia.
Diz que câncer não está dormindo,
E mama uma doce melodia.

OUTUBRO ROSA
Nesta época do ano existe uma movimentação diferente
para fazer a população lembrar a importância dos exames
preventivos, do diagnóstico precoce e de não fazer do câncer um tabu. As campanhas – Outubro Rosa e Novembro
Azul, são desenvolvidas por diversas entidades, em Castro,
por exemplo, ganhou força até no comércio local e tem apoio
direto da Rede Feminina. Mas, não basta um mês no ano para
conscientizar a população. É necessário que cada cidadão
preste atenção em seu corpo, nas reações do próprio organismo, e acima de tudo, que um cada um tenha em mente que
neste caso, o diagnóstico precoce fará total diferença, afinal,
estamos falando de uma doença cruel, que quando descoberta em estágio avançado, não costuma dar muitas chances
ao paciente. Fazer exames preventivos pode sim salvar vidas,
por isso, vale a pena investir tempo e dinheiro neste item.

LUCINEIDE

Como a transformação digital
pode ajudar a salvar vidas

Informe Publicitário

DE

Sandro A.
Carrilho

JOSÉ ALMEIDA FONSECA

Eliza e Flávio
Uma revelação da Ieda
“Aquele abraço que recebi
da Eliza, na festa do seu
matrimônio, mexeu a estrutura da minha alma, do meu
corpo e deslocou a lembrança
da época da sua infância, onde
corria na “calçada” do tempo
para me abraçar.
Tenho o coração como
testemunha, o meu desejo
é que o carrossel da vida de
casados seja cheia de sucessos e de alegrias.
São os votos de José e
Ieda Torres Almeida.”
Esse espaço
tem o apoio do
Laboratório
Castrolabor
A confiança
de hoje é o
nosso trabalho de ontem!

ALARME FALSO
Duas operações de grosso
calibre - Carne Fraca e Mega
Força -, realizadas durante a
semana em Castro, fez com
que a tranquilidade de quem
costuma tocar o horror, fosse
por água abaixo. Até o Palácio Iapó estremeceu, tamanha
mobilização policial da Militar.
Teve quem pensasse que a sua
hora tinha chegado, pois além
de blitz em frente a Panitel, até
helicóptero do Batalhão Militar
de Operações Aéreas, insistiu
em sobrevoar a cidade durante
toda a quarta-feira.
16 PRESOS
Na lista de 16 presos,
alguns inclusive de Castro, um
nome era conhecido da atual
administração. Diria alguns,
que ocupa lugar de destaque
nesse governo, apesar de já
ter transitado em outros, inclusive indo parar na cadeia por
empregar arma sem o devido
porte. Foi em cana!
E O DINHEIRO?
O comércio castrense
começou a se perguntar nessa
semana onde poderia ter ido
parar o salário de setembro
pago aos 2.555 funcionários
da prefeitura e os 50% do 13º
salário para 1.013. Em valores,
a quantia deveria berar os R$
4,5 milhões, se não passou.

04/10 - Dia da Natureza / Dia de São Francisco de Assis

Dia do Barman / Dia do Cão / Dia do Poeta
Dia Mundial dos Animais
05/10 - Dia das Aves
06/10 - Dia Nacional do Circulista
Dia do Prefeito / Dia do Tecnólogo
07/10 - Dia do Compositor

E O DINHEIRO II?
Há que arriscasse dizer,
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OUTRAS LOCALIDADES

OUTUBRO ROSA
Se o mês de Outubro Rosa
leva a reflexão, o comércio castrense não quer passar a data
em branco. Está motivando
os lojistas a enfeitar suas
lojas, realizar promoções, de
maneira a atrair o consumidor
à comprar no município. Seria
um esquenta para a campanha
Sonhos de Natal, que leva o
nome de 'Compre em Castro'.
NORTE PIONEIRO
Foram entregues nesta
quinta-feira (03) obras do
Governo do Estado em municípios do Norte Pioneiro. Coube
ao chefe da Casa Civil, Guto
Silva, e ao secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro
Alex, não só realizarem as
inaugurações, como também
conversarem com os prefeitos.
NORTE PIONEIRO II
Para Sandro Alex, um
dos maiores desafios está na
infraestrutura. E, no caso do
Norte Pioneiro, especialmente
na PR-092. “Queremos ser
o governo que conseguiu
equacionar o problema da
PR-092”, disse. A rodovia é
uma das vias prioritárias contempladas no Banco de Projetos lançado pelo governo.
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O setor de Saúde é um dos
que mais necessita dos dados
pessoais e do histórico de seus
clientes para oferecer um serviço
completo. Desde exames de rotinas a check-ups complexos, as
informações dos pacientes são
fundamentais para a chegada a
um diagnóstico preciso e definição do tratamento mais adequado.
Como os dados são delicados, fica fácil entender porque
os profissionais da área se preocupam tanto com a segurança
das informações. Nesse setor,
basta um leve descuido para que
um vazamento exponha as particularidades de um paciente. Um
projeto aprovado recentemente
pode representar um ganho para
o healthcare. A Lei Geral de Privacidade dos Dados regulamenta
a utilização, proteção e transferência dos dados de pessoas no
País, garantindo maior controle
da utilização dessas informações.
Porém, mesmo amparado
pela lei, dúvidas sobre como
aumentar a produtividade utilizando a tecnologia de maneira
favorável ainda podem surgir.
É possível controlar o acesso e
a virtualização das aplicações
na ponta, garantindo segurança
independentemente dos dispositivos que os profissionais estiverem usando.
Para isso, uma das soluções
é implementar o smart card, um
cartão inteligente que possibilita
o acesso dos profissionais às
informações médicas com base
na identificação pessoal. O procedimento pode ser feito nos
dispositivos móveis dos próprios
usuários e também nos devices
da instituição, fornecendo acessos controlados e individuais.
Desta forma, hospitais e clínicas
protegem a intimidade de pacientes, evitando, por exemplo, o
vazamento de fotos de vítimas de
acidentes ao bloquear a câmera
dos smartphones quando os profissionais estiverem em perímetros sigilosos, além de ajudar as
instituições a se resguardarem de
práticas condenáveis, como a utilização de perfis de médicos por
enfermeiras.
Com o uso desses crachás, os
hospitais e consultórios ganham
também um aumento na produtividade, eliminando o gap de um
profissional que precisa acessar
ao sistema muitas vezes ao dia.
Imagine quanto tempo cada funcionário conseguirá economizar
sem a necessidade de digitar

REDAÇÃO
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luana.m.dias@hotmail.com
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login e senha toda vez que for
acessá-lo. Considere ainda que
muitos trabalham em vários hospitais e não conseguem memorizar todas as chaves de acesso.
A tecnologia também entra
em discussão quando o assunto
é agilizar o atendimento, pois o
tempo perdido para buscar os
exames e históricos pode custar a
vida do paciente. Hoje, ao visitar
o paciente em um leito, é necessário buscar as informações em um
desktop e decorá-las até chegar ao
quarto. Se o médico escolhe anotar, passa a depender de um papel
colado na cama e que pode estar
desatualizado ou com uma letra
incompreensível. Os celulares e
tablets, por sua vez, permitem aos
médicos e enfermeiros atenderem
ao paciente de forma padronizada
e mais humanizada, com todas as
informações em mãos.
A TI também pode auxiliar
no controle dos medicamentos,
equipamentos e utensílios. Desta
forma, sempre que for preciso
retirar do estoque algum remédio,
o profissional responsável o escaneia antes de aplicá-lo, garantindo
que o medicamento está adequado. Atualmente, essa operação é muito manual e dependente
de papeis e etiquetas, impondo
ao profissional a conferência da
receita médica, do remédio e da
pulseira do paciente. Nesta confusão de informações, ele fica mais
sujeito a erros.
O uso dessa tecnologia também ajuda a evitar perdas ou
roubos de insumos. Caso um
funcionário leve dois catéteres da
farmácia e utilize apenas um, é
possível rastrear toda a jornada
deste instrumento e atribuir deveres aos responsáveis por eles.
Estas soluções já começam
a ser vistas no Brasil, mas ainda
são movimentos tímidos e isolados. Para que a área médica e
hospitalar não permaneça na inércia e no atraso, é preciso haver
uma releitura de seus processos,
buscando soluções mais modernas e tecnológicas. Vivemos uma
tendência do uso de dispositivos
móveis e informações em tempo
real, transformações que podem
ajudar não só os pacientes, mas
também médicos, enfermeiros e
até os administradores das instituições. Por isso, não tenham
medo do novo, ele pode salvar
vidas!
* Edna Massuda, diretora da
área digital workspace da
VMware América Latina.

Previsão do Tempo - Castro*
Dia
Sexta
04/10

Clima

Temperatura
27

Umidade

ºC

14 ºC

83%
37%

Sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite a chuva pára.

Sábado
05/10

30

ºC

15 ºC

85%
22%

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

Domingo
06/10

23 ºC
15 ºC

92%
57%

Sol e muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã. Tarde e noite chuvosas.

Segunda
07/10

Afiliado a

INFORMAÇÕES ÚTEIS

Mensal:
Semestral:
Anual:

e não foi nem um, nem dois,
que o Shopping Palladium,
de Ponta Grossa, teria ficado
com boa parte. Será que é pra
tanto?

Diretor Geral
SANDRO ADRIANO CARRILHO
Reg. Prof. nº 2447/10/43V-PR
sandrocarrilho@paginaum.com

ASSINATURA
CASTRO E REGIÃO

* Edna Massuda

19 ºC
12 ºC

96%
74%

Nublado com chuva de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva.
Noite nublada com possibilidade de garoa.

Fonte: ClimaTempo

*Consulta realizada em: 03/10/2019
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DURANTE A FEIRA PARANÁ

Ponta Grossa será a capital do Estado
Divulgação

Ratinho virá a
Ponta Grossa
pela primeira
vez como
Governador

GERAÇÃO ATITUDE
O presidente Ademar Traiano (PSDB) adianta que a
Assembleia Legislativa cadastrou 262 propostas dos estudantes que participaram da 5ª edição Geração Atitude.
A maioria das propostas é voltada ás áreas da educação,
saúde, meio ambiente, segurança e acessibilidade. Uma
banca de servidores do legislativo tem até dia 10 para definir os projetos selecionados. A divulgação dos vencedores
acontece a partir do dia 11 de outubro.

Da Assessoria
Ponta Grossa - Nos dias
23, 24 e 25 de outubro, o governador do Paraná, Carlos Massa
Ratinho Júnior, vai transferir a
sede do governo para Ponta
Grossa, durante a Feira Paraná.
O evento será realizado de 18
a 27 de outubro no Centro de
Eventos e Centro Agropecuário
de Ponta Grossa.
O objetivo é colocar em prática o projeto de interiorização
do Governo. Isso já aconteceu
durante o Show Rural Coopavel em Cascavel, na Exposição Agropecuária e Industrial
de Londrina e na Exposição
Feira Agropecuária, Industrial
e Comercial de Maringá. O ato
de instalação do Governo em
Ponta Grossa deve ocorrer na
manhã do dia 23 de outubro

PR registra
117 mortes por
gripe neste ano
O Informe sobre a Influenza
divulgado nesta quarta-feira
(02) pela Secretaria de Estado
da Saúde contabiliza 117 óbitos
por gripe no Estado desde o início do ano até está terça, 1º de
outubro. Mais seis mortes foram
confirmadas nos últimos 15 dias,
registradas em Francisco Beltrão,
Curitiba, Foz do Iguaçu, Contenda, Londrina e Marmeleiro.
Dos novos óbitos confirmados, quatro são de pessoas com
mais de 60 anos; um caso é de
uma pessoa de 52 anos e outro
de um paciente de 32.
De acordo com a secretaria
estadual, a idade é um fator de
risco para a gripe e as pessoas
com mais de 60 anos devem ter
cuidado redobrado – 53% dos
casos ocorreram nesse público.
A segunda faixa etária com mais
casos é a de 50 a 59 anos, representando 17,1% dos casos.
O boletim quinzenal da
Influenza totaliza 614 casos da
doença. Apresenta ainda 1.504
casos provocados por outros
agentes respiratórios e mais
2.348 de síndromes respiratórias
não identificadas.
“Os números reforçam a
importância da prevenção da
gripe. Adotar as medidas preventivas e incorporá-las como hábitos
diários ajuda na proteção contra
a Influenza.”, afirma o chefe da
Divisão de Vigilância das Doenças
Transmissíveis, Renato Lopes.
“São medidas simples como
higienizar as mãos, principalmente
antes de levar algum alimento à
boca, cobrir nariz e boca com a
dobra do braço quando espirrar
e tossir, não compartilhar objetos de uso pessoal, como copos
e talheres, e manter os ambientes
sempre bem ventilados”, orienta
Lopes.
Segundo ele, estes cuidados
devem seguir em todas as estações do ano. Agora, por exemplo,
no início da primavera, as doenças respiratórias são comuns em
função da mudança de temperatura e do pólen das flores.
Influenza
A Influenza é uma infecção
respiratória aguda e os sintomas
mais comuns são o aparecimento
súbito de calafrios, mal-estar,
coriza, tosse seca e dores de
cabeça, de garganta e no corpo.
Podem ainda surgir outros sintomas como diarreia, vômito,
fadiga, rouquidão e vermelhidão
nos olhos.

Divulgação / Nani Gois/Alep

Governador terá agenda cheia durante os três dias em Ponta Grossa

(quarta-feira).
O governador terá uma
agenda intensa de atendimento,
reuniões e despachos no Gabinete da Sede Administrativa do
Governo do Paraná. Além do
governador, as secretarias de
estado estarão instaladas em
Ponta Grossa, cada uma com
agenda própria tratando de

assuntos da cidade e região.
Essa é a primeira vez que
Ratinho Jr. vem a Ponta Grossa
na condição de governador.
Aproveitando a visita, juntamente com o prefeito Municipal,
Marcelo Rangel, vão entregar as
benfeitorias realizadas no Parque Ecotecnológico Professor
Sérgio Escorsim.

A Feira Paraná tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal, Rumo Logística, Copel,
Sanepar, Compagás e BRDE. O
evento conta ainda com o apoio
da Prefeitura de Ponta Grossa e
Governo do Estado do Paraná.
A realização é do Sindicato
Rural e Núcleo Campos Gerais
do Cavalo Quarto de Milha.

OS PERIGOS DA PEC 42

Aline defende Lei Kandir e alerta
Divulgação

Da Assessoria
Nenhuma lei foi tão citada
pela bancada do agronegócio
nesta semana quanto a Lei Kandir. O motivo: a PEC 42 que
revoga a não incidência de ICMS
na exportação de produtos nãoindustrializados e semielaborados.
A proposta de emenda constitucional está em vias de ser votada no
Congresso e representa uma carga
extra de impostos para os produtores rurais, já eles têm direito a
isenção fiscal pela Lei Kandir.
A ilusão de que o recolhimento desses impostos será positivo para o caixa dos estados é
falsa, alerta a Deputada Federal
Aline Sleutjes-PSL/PR. "Esses
impostos vão encarecer a produção e impactar no preço final dos
nossos produtos. Vamos perder
competitividade lá fora e isso vai
reduzir as vendas, o investimento
cai e, por consequência, haverá
corte de gastos como corte de
pessoal. O ganho que o Estado
tem com o imposto será menor
que o prejuízo de ter mais desempregos, menos movimentação na
economia"
Os números mostrados pelo

Deputada Aline destaca momento de reformas tributárias
economista Alexandre Mendonça
de Barros, presente na reunião da
Frente Parlamentar da Agricultura
- FPA mostram o impacto que a
cobrança do ICMS teria na produção agrícola se estivesse vigente
nos últimos anos. “ Se, por exemplo, a taxa de produção da soja
brasileira fosse igual a Argentina,
que adota essa política de taxação
que quer a PEC42, nós teríamos
produzido 12 milhões de hectares
a menos de plantio desse produto,
o que representa quase 38 milhões
de toneladas a menos por ano.
A Deputada Aline, que faz

parte da Frente Parlamentar
da Agricultura, destacou que o
momento de reformas tributárias
deve ser aproveitado para melhorar as condições da exportação
dos produtos internos. " Nós já
não temos um mercado exportador a altura da nossa capacidade.
Aumentar impostos, subir o preço
dificultaria ainda mais a saída do
nosso produto em relação a outros
mercados. Vamos trabalhar para
que o Agro não sofra esse revés
porque isso pode acarretar em
uma grande perda para a economia brasileira".

NOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

Câmara local aprova regulamentação
Da Assessoria
Os vereadores de Castro
aprovaram, na tarde dessa quarta-feira (02), projeto de lei que
disciplina sobre os cemitérios
públicos e particulares de Castro.
A proposição, de autoria do Poder
Executivo Municipal, estabelece
normas para implantação de
novos cemitérios públicos ou privados, adequação, administração
e monitoramentos dos existentes.
A proposta foi bastante analisada,
estudada e discutida pelos vereadores antes da votação.
“Era um projeto bastante
complexo, o que demandou um
grande tempo para que fosse
analisado, por isso acabou demorando um pouco mais se comparado com outros projetos mais
simples. Durante esse período,
foram levantados diversos questionamentos para a Prefeitura que
prestou os devidos esclarecimentos. Também foram realizadas
emendas modificativas e acredito
que, da forma como foi aprovado,

beneficiará tanto o poder público
quanto os munícipes”, disse
Rafael Rabbers (DEM).
O projeto foi aprovado por
unanimidade pela segunda vez e
agora segue para análise e sanção do Prefeito. Também, em
segunda votação, estava o projeto de autoria do vereador Neto
Fadel (PTB) que concede o nome
de Miraita Gomes Dallarmi, à
rua na localidade de Africanos e
Lavrinha. A proposta também foi
aprovada por unanimidade.
Já em primeira votação,
estavam os projetos 100 e
101/2019, ambos de autoria
da vereadora presidente Fátima
Castro (MDB). O primeiro institui no Município o “Dia Municipal da Fibromialgia”, data em
que serão realizadas campanhas
de conscientização e divulgação,
além de estabelecer filas e vagas
preferenciais para os portadores
da doença. Já o segundo, cria a
“Campanha Março Roxo”, cujo
objetivo é promover a inclusão
social de pessoas com epilepsia.

“A fibromialgia é uma doença
crônica que causa imensas dores
e transtornos aos seus pacientes,
portanto apresentei o projeto com
o objetivo de esclarecer sobre a
doença e oferecer atendimento
prioritário a fim de minimizar o
sofrimento desses pacientes. Já
no caso da epilepsia, o objetivo
é provocar a conscientização e a
reflexão da sociedade em torno
da doença que ainda é foco de
grande estranhamento e preconceitos. Infelizmente, ainda existe
resistência na inclusão das pessoas”, explica Fátima.
Tribuna
Durante a sessão, Edmir
Kirchof, em nome da Paróquia
Evangélica Luterana de Castro,
fez uso da palavra para agradecer aos vereadores pelo empréstimo do plenário para realização
do 22º Encontro de Coros Luteranos. Ele destacou que o evento
deu início as comemorações
de aniversário de 120 anos da
Paróquia em Castro.

DUAS ESCOLAS
Duas escolas da região
de Curitiba foram selecionadas para integrar o programa
escolas cívico-militares do
governo federal. Cada escola
para implantar o programa vai
receber R$ 1 milhão. Instalados e em vias de implantação,
o Paraná já tem seis colégios
militares: Curitiba, Londrina,
Maringá, Cornélio Procópio,
Cascavel e Foz do Iguaçu.
ZPE EM FOZ
A Comissão de Desenvolvimento do Senado aprovou projeto de lei do senador
Alvaro Dias (Pode-PR) que
prevê a criação de uma Zona
de Processamento de Exportação em Foz do Iguaçu.
O senador Flávio Arns
(Rede-PR), relator da matéria, deu parecer favorável ao
projeto e disse que ZPE vai
estimular a indústria e os
serviços em uma área que
classificou como “corredor
da pobreza” do oeste paranaense.
"BOLSONARO É VÍTIMA"
O deputado Filipe Barros (PSL-PR) sustenta que
"a maior vítima de fake news
nas eleições foi (o presidente
Jair) Bolsonaro". "Quem diz
isso não é o Filipe Barros,
não é o eleitor do Bolsonaro.
Quem diz isso é o próprio
TSE que condenou (Fernando) Haddad (PT) por
divulgação de notícias que
denigrem outros candidatos.
Bolsonaro foi a maior vítima
desse sistema podre que o
PT utiliza", diz.
UTILIDADE PÚBLICA
A Assembleia Legislativa aprovou projeto de lei
do deputado Alexandre Curi
(PSB) que declara como de
utilidade pública a Associação de Produtores de Peixes
de Icaraíma. A associação vai
industrializar e comercialização a produção de pescado
da região.
REPOSIÇÃO SALARIAL
O presidente da Assembleia Legislativa , deputado
Ademar Traiano (PSDB),
promulgou projetos que concedem reajuste de 4,94%
para os servidores públicos
estaduais do Tribunal de
Justiça, Ministério Público,
Tribunal de Contas, Defensoria Pública e do legislativo.
”É uma satisfação atender a
demanda dos funcionários",

destacou Traiano.
MAIS QUATRO CIDADES
O deputado Aliel Machado
(PSB) indicou recursos, através de emendas individuai,
para mais quatro cidades
paranaenses - Pinhão, Palmas, Candói e Laranjeiras
do Sul - nas áreas de saúde,
agricultura e esporte.
PERDÃO
O vereador Ezequias Barros (Patriota), de Curitiba,
pediu perdão às famílias de
quatro jovens mortos em um
confronto com a Polícia Militar. "Se de alguma forma fui
incisivo contra as famílias,
peço perdão porque não é isso
que estou querendo buscar
com minha fala. Quero viver
em um país onde se respeite a
lei e não aconteça como aconteceu com esses jovens".
PROS BUSCA ALENCAR
O deputado Toninho Wandscheer (Pros-PR) confirmou
que seu partido busca filiar
Josué Alencar, filho do exvice-presidente José Alencar.
O empresário, inclusive, já
palestrou para parlamentares
e filiados do partido em Brasília e pode disputar as eleições presidenciais de 2022.
JANJA RESISTE
A namorada do ex-presidente Lula (PT), Rosângela
da Silva, “Janja”, funcionária
da Itaipu Binacional, resiste
na transferência do escritório da binacional em Curitiba
para a sede da usina em Foz
do Iguaçu. A mudança foi
determinada pelo presidente
da Itaipu, Joaquim Silva e
Luna. A usina mantinha 76
funcionários lotados na capital paranaense. O prazo de
transferência termina em
janeiro de 2020.
RATINHO E MORO
O governador Ratinho
Junior e o ministro Sergio
Moro (Justiça e Segurança
Pública) acompanham hoje
em São José dos Pinhais as
ações do projeto "Em Frente,
Brasil" de combate à criminalidade violenta. Antes, em
Curitiba, os dois participam
do Encontro do Conselho
Nacional de Secretários de
Justiça, Cidadania, Direitos
Humanos e Administração
Penitenciária.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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ENCONTRO DA GASTRONOMIA ACONTECE DE 5 A 6 OUTUBRO

Carambeí promove Festival de Tortas
Divulgação

Evento reunirá
torteiras e as
empresas de
gastronomia
Da Assessoria
Carambeí - A VII edição
do evento mais doce dos Campos Gerais - Festival de Tortas
-, movimenta o Pavilhão de
Exposições Frísia, anexo ao
Parque Histórico de Carambeí, nos dias 5 e 6 de outubro,
das 14 às 22 horas. O evento
reunirá as torteiras que produzem as delícias em suas casas
e também os empreendimentos
como Frederica's Koffiehuis,
Tortas Wolf e Koffiehuis Parque
Histórico, além de apresentar
ao público o artesanato local
e também a Rota do Conhecimento, projeto de Turismo
Pedagógico desenvolvido entre
Carambeí e Castro.
O tradicional evento que
colocou o município na rota do
turismo gastronômico é uma
realização da Prefeitura de

Dezenas de sabores serão oferecidos durante dois dias

Carambeí em parceria com o
Parque Histórico de Carambeí,
e conta com o apoio da Frísia
Cooperativa Agroindustrial,
Copel, TransArdo e Supermercados Rickli.
Sabores
Serão dezenas de sabores de
tortas doces, salgadas e ainda
algumas versões dietéticas e
low carb com o único objetivo

de agradar todos os paladares.
Chocolate com Laranja, Holandesa, especullas, Nozes, Banoffee, Cupuaçu com Iogurte, a
típica Amora, são algumas das
delícias que estão no cardápio
do Festival que também terá
opções em salgados acompanhados de café, café cremoso,
suco, refrigerante, e ainda cerveja artesanal.
A torteira Alessandra Stanke

traz pela primeira vez ao Festival de Tortas os sabores, cores
e beleza de suas receitas para
surpreender paladares. “Quero
apresentar as pessoas com restrição alimentar e também para
aquelas que tem por opção
consumir alimentos low carb
sabores diversificados que nada
perdem para os tradicionais”,
descreve.
O evento ocupará o Pavilhão

BRASILEIRO DE CANOAGEM SLALOM

Tibagianos competem em Foz
Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - Começa nesta sexta-feira (4), em Foz do Iguaçu,
o Campeonato Brasileiro de
Canoagem Slalom, maior evento
da categoria no país. Durante os
três dias de competição passarão
pelas águas, do Canal de Itaipu,
os maiores nomes da canoagem
brasileira. Representando Tibagi
estarão treze atletas, que treinam
pela Associação Tibagiana de
Canoagem (Atica), que é assistida pela Prefeitura de Tibagi.
Pouco antes de embarcar
para Foz do Iguaçu, o atleta e
treinador da delegação tibagiana, André de Paula, falou
um pouco de como foram os

Evento é o maior deste ano, que a equipe tibagiana participa
preparativos da equipe para o
campeonato. “Esse é o maior
evento que a gente tem no ano,
da canoagem brasileira. Estarão
presentes atletas que conseguiram as vagas para as Olimpíadas de 2020. A nossa galera
está animada, todo mundo trei-
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nando bastante. As expectativas
estão muito boas”, afirmou.
A equipe chegou hoje na
cidade da competição para os
treinos. Os primeiros atletas já
entram na água nesta sexta-feira
(5). O evento segue até o domingo
(7), com as provas e premiações.

Frísia com amplo espaço onde
os visitantes poderão aguçar
seus paladares experimentando
as delícias do cardápio, acomodados num ambiente temático
com um palco para apresentações culturais. O artesanato
típico da cidade como peças
em madeira, pacht work, bordados, pinturas, entre outras
estarão compondo o ambiente.
Quadros das artistas plásticas
Jacoba Bosch, assim como as
esculturas do artista Ladislau
Charry, também estarão nesse
cenário onde a gastronomia se
integra com a arte. Junto ao
espaço do artesanato haverá
um estúdio onde os artesãos
estarão demonstrando as técnicas da composição de seus
trabalhos.
O Festival de Tortas, nesta
VII edição, será palco para a
apresentação do projeto de
Turismo Pedagógico 'Rota do
Conhecimento' que é uma
proposta da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de
Carambeí (SMEC). A titular
da SMEC e idealizadora do
projeto, Ana Wieslava Kaspchak, explica que a razão do

'PARANA ROSA'

Vice-prefeita participa de
lançamento da campanha
Nesta terça-feira (1°), a
vice-prefeita, Helynez Santos
Ribas, e a gerente comunitária
de saúde, Lorena Alberti, participaram do lançamento da
campanha “Paraná Rosa”, no
Palácio Iguaçu, em Curitiba.
O governador Carlos Massa
Ratinho Junior e a primeiradama, Luciana Saito Massa,
conduziram a apresentação da
campanha que marca o Outubro Rosa, mês de conscientização e prevenção ao câncer
de mama.
“O Governo do Estado
promove uma grande mobilização, em conjunto com a sociedade e as prefeituras. A ideia é
que todos os órgãos públicos
façam parte deste movimento
em favor da saúde das mulheres do Paraná”, disse o gover-

nador. “Nosso objetivo é fazer
com que ações de conscientização com cuidados da saúde
chegue ao máximo possível
de mulheres do nosso Estado.
É importante que elas façam
os exames de prevenção do
câncer de mama e de colo de
útero, tenham acesso a mais
informações e aos tratamentos
necessários. Mas a prevenção
é a melhor alternativa”, afirmou o governador.
No evento, Ratinho Junior
também assinou o decreto
que institui a Política Estadual de Atenção à Saúde da
Mulher, que apoiará o atendimento em todas as fases
da vida da mulher, desde a
primeira infância até a velhice,
com foco também atenção
materno-infantil.

QUARTA ETAPA DO CATARINENSE

Castrense foi vice em
Rally de Regularidade
Da Assessoria
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O navegador castrense Igor
Quirrenbach de Carvalho fez
bonito na quarta etapa do Catarinense Rally de Regularidade,
realizada no sábado (28 de
setembro), em Nova Veneza, sul
de Santa Catarina. Charmosa e
tranquila, a cidade recebeu mais
de 230 pessoas entre competidores (e familiares) e organização.
Pela categoria Máster, Carvalho conquistou o segundo lugar
ao lado do piloto Flávio Roberto
Kath (de Blumenau, SC). Essa
foi a primeira vez que eles competiram juntos e a parceria deu
certo. “A cidade de Nova Veneza
recepcionou muito bem o evento.
Foi gratificante competir por lá.
Essa prova teve características
diferentes ao que estamos acostumados com o padrão do Catarinense, mas isso foi interessante e
estabeleceu uma competitividade
bem parelha. Por pouco não vencemos”, salientou o navegador,
que ficou a seis pontos dos vencedores Leandro Riffel e Michael
Masson.
Entraram para a disputa 69

veículos, divididos nas categorias Máster, Graduado, Turismo,
Turismo Light, Pais e Filhos,
Universitário 4x2, UTV e Quadriciclos. Outra categoria no
evento foi a Passeio 4x4, feita
para pessoas que não querem ter
compromisso com tempo e relógio, e buscam curtir a natureza e
o off-road sem pressa.
Foram 130 quilômetros acelerando e obedecendo as médias
de velocidade estabelecidas em
planilha. Devido as características da região, esta foi uma
etapa diferente, que passou por
estradas vicinais e margeou plantações de arroz. “Tivemos de
tudo um pouco, mas o piso predominante foi a piçarra (mistura
de areia e fragmentos de pedra).
Os competidores tiveram trechos
de trilhas fechadas e transpuseram valetas, erosões, travessias
de rios, além de duas pistinhas
que aumentaram a adrenalina
dos participantes, com os tradicionais laços”, detalhou o diretor
geral da Trecho 1, Alexandre
Rech, que agradeceu a recepção
e apoio da Prefeitura de Nova
Veneza.

Rota do Conhecimento é de
levar os alunos da Rede Municipal de Ensino das escolas de
Carambeí e Castro a vivenciarem um intercâmbio cultural,
uma viagem no tempo, resgatando a sua memória cultural,
a sua origem, os seus costumes, a sua gastronomia, entre
outros, através de experiências
transformadoras de ensino
dentro do Turismo Pedagógico,
o qual estimulará o desenvolvimento do seu conhecimento
histórico dentro do meio em
que vivem. Ela ressalta que o
projeto conta com a parceria
da Associação Parque Histórico de Carambeí e Secretaria Municipal de Educação de
Castro.
O Festival de Tortas também é uma oportunidade de
conhecer a história e cultura da
imigração holandesa. Um passeio pelas alas museais do Parque é um mergulho na história
onde estruturas arquitetônicas,
jardins e muitos outros componentes transportam o visitante
a cenários do século passado e
também para alguns lugares da
Holanda.

SEMANA DA CRIANÇA

Semec prepara
programação
especial
Tibagi - A partir desta sextafeira (4), a Secretaria Municipal
de Educação e Cultura (Semec)
inicia a celebração da Semana
da Criança. Brinquedos infláveis,
pipoca, algodão doce e o Cantinho
da Leitura, para comemorar os 54
anos da Biblioteca Municipal Historiador Luiz Leopoldo Mercer,
percorrerão as escolas municipais
até o dia 11 de outubro.
No dia 12 de outubro, Dia
das Crianças, a programação
será na Praça Edmundo Mercer
e promete diversão para a família
toda. Durante a semana, no interior o evento acontece nas escolas
municipais e na sede, ocorrerá
nas quadras das escolas municipais Telêmaco Borba e Professor
Aroldo.
A programação de aniversário da Biblioteca Municipal terá,
além dos Cantinhos da Leitura nas
escolas, a premiação dos leitores
destaque no dia 14 de outubro, no
hall de entrada de sua sede.

EXCLISIVAS PARA MULHERES

ESF do Rocio
2 realiza
atividades

Palmeira - No sábado (5) a
Estratégia de Saúde da Família
(ESF) Dr. Roberto Duarte Bragagnolo, localizada no bairro do
Rocio 2, realiza atividades voltadas para as mulheres. A ação faz
parte da programação do Outubro Rosa, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
As atividades acontecem das
9 horas às 16 horas. Durante o
período serão realizadas coletas
de preventivos, vacinação, testes
rápidos de HIV, hepatite B e C e
sífilis, avaliação de câncer bucal,
solicitação de mamografia, avaliação das mamas e consulta
médica, além do ‘Dia de beleza’,
que proporcionará manicure,
maquiagem e corte de cabelo.
De acordo com a enfermeira Rosilene Mattia Calixto, é
importante que as interessadas
em realizar as ações levem seus
documentos pessoais, o cartão do
Sistema Único de Saúde (SUS)
e o cartão vacinal. Ela também
ressalta que o evento é aberto a
mulheres de toda a comunidade
palmeirense.
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Divulgação

24, 25 e 26 TEM 'COMPRE EM CASTRO'

Acecastro e
parceiros se unem
no Outubro Rosa
Intenção é
que comércio
decore com
a cor rosa
Da Assessoria
A Associação Comercial e
Empresarial de Castro (Acecastro) definiu, em reunião de
diretoria realizada na quinta-feira
(3), atividades especiais para
Outubro. Durante todo o mês
acontece mobilização para dar
visibilidade à campanha Outubro
Rosa e, nos dias 24, 25 e 26, o
comércio encerra com campanha
para aquecer as vendas.
As ações acontecem em parceria com a Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Sindicastro,
Sindicato Rural e Câmara da
Mulher Empreendedora.
Cor Rosa
Com o objetivo de sensibilizar a população para o Outubro
Rosa, a Acecastro e parceiros,
lançam a proposta para que o
comércio local vista camisetas
e decore os estabelecimentos

comerciais com a cor rosa, símbolo da campanha, todos os
sábados como forma de alertar
os consumidores em relação às
atividades de combate ao câncer.
O presidente da associação,
Anderson Gomes, explica que
um dos princípios da Acecastro
é zelar pelo bem-estar da classe
empresarial, dos funcionários e
consumidores da cidade. “Desejamos que as pessoas tenham
acesso à informação e à saúde e
a associação desenvolve um trabalho de disseminadora de informação”, explica.
Gomes explica que a divulgação acontece através de e-mail e
redes sociais, informando cerca
de 200 empresas associadas.
Além disso, a intenção é que as
mensagens sejam replicadas para
aproximadamente 16 mil pessoas
ligadas a essas empresas.
Para a empresária e diretora
da Acecastro, Claudete Rodrigues, a campanha é importante
e todos devem aderir. “Além
de nossos funcionários, nossos
clientes também podem ser
conscientizados e informados
sobre, o remédio começa pela
prevenção”, enfatiza Rodrigues.
Segundo ela, o comércio pode

atuar como incentivador da
sociedade.
A união de forças para divulgar a campanha é fundamental
para a sua viabilização, ressaltou
a presidente da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, Renata Hurla
Pinto. “Nós queremos chamar a
atenção para a prevenção, queremos que o assunto não se torne
um tabu e que a pessoa tenha
apoio da família, mas também da
empresa que a pessoa trabalha”,
complementa. A Rede realiza a
tradicional caminhada no dia 05
de outubro pelo centro da cidade,
um dia de venda de camisetas,
palestras informativas e, no dia
19 de outubro, um dia preventivo
na área urbana e rural através dos
postos de saúde da cidade.
Para encerrar o mês, a Acecastro, em parceria com a Prefeitura Municipal, promove nos
dias 24, 25 e 26, a campanha
'Compre em Castro', que visa
aquecer as vendas do comércio.
A proposta serve como estímulo
para que a população castrense
compre na cidade e faça com
que o saque do FGTS e 13º
salário, por exemplo, possam
circular na cidade e impulsionar
a economia local.

Reunião traçou estratégias para esse mês de outubro

ATIVIDADES SE INTENSIFICAM

Apoio da Rede Feminina ajuda na luta
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Vêm aí mais uma edição do
outubro rosa e do novembro
azul – ambas as campanhas são
desenvolvidas por diferentes
entidades ao longo dos meses de
outubro e de novembro, visando
conscientizar a população sobre a
importância dos exames preventivos e do diagnóstico precoce do
câncer. Em Castro, estas campanhas recebem o apoio da Rede
Feminina de Combate ao Câncer,
que além de promover atividades
exclusivas neste período para
levar informação à população,
também matem projetos permanentes, ao longo de todo o ano
para ajudar pacientes com câncer. “As atividades destas campanhas são muito importantes, para
tentar conscientizar a população.
Acontece muito de a pessoa descobrir que está sofrendo com o
câncer quando a doença já está
bastante avançada, e nesses
casos às vezes já não há o que
fazer”, explica Renata Hurla, que
é presidente da Rede em Castro.
No município, as mulheres que
fazem parte da Rede Feminina de
Combate ao Câncer, juntamente
com as mais de 40 voluntárias,
mantêm uma Casa de apoio,
um bazar permanente, e atividades diversas para a arrecadação
de fundos que são destinados
exclusivamente para a aquisição
de medicamentos e suplementos
alimentares, que ajudam no tratamento dos doentes.
A casa de apoio, que funciona desde o ano de 2005 junto
à sede da Rede no município,
fica na Rua Heráclio Mendes de
Camargo, número 206, (ao lado
do CRAS Luiz King). No local
são oferecidos suporte e orientações aos pacientes, e realizado
o cadastro daqueles que necessitam destes serviços. Também é

Divulgação / Luana Dias

Renata Hurla, presidente
da Rede Feminina
possível contribuir com doações
neste endereço, de leite (para
preparação dos suplementos),
suplementos, roupas, calçados e
utensílios domésticos. O horário
de atendimento é de segunda a
sexta-feira, das 14 às 17 horas, e
segundo Renata Hurla, as portas
estão abertas para quem desejar
conhecer a sede e os trabalhos
desenvolvidos pela Rede Feminina do município.
No bazar permanente mantido pela Rede (anexo no mesmo
endereço), as voluntárias comercializam as roupas, calçados e
demais objetos doados. Renata
explica que é imprescindível
que todas as peças doadas ao
bazar estejam limpas e em bom
estado de conservação. “É muito
importante que se faça a doação
consciente, pensando que o objetivo é a venda daquela roupa ou
calçado, e infelizmente quando
recebemos peças sujas, rasgadas
ou manchadas, por exemplo, não
temos condições de passá-las à
frente”, ressalta.
Outras atividades desenvolvidas pela diretoria e voluntárias da Rede também contam
com o apoio da população. Por
exemplo, periodicamente são
realizados eventos, como show
de prêmios e a venda de rifas,

além disso, também é possível
ajudar fazendo doações através
de depósito na conta bancária
da Rede (agência 0730/ conta
corrente 43256-8, Sicredi,
em nome da Rede Feminina de
Combate ao Câncer de Castro).
O foco das arrecadações neste
caso também é principalmente
a aquisição de medicamentos
e de suplementos alimentares.
De acordo com Renata Hurla, a
compra dos medicamentos é o
principal objetivo dos trabalhos
do grupo porque os custos são
consideravelmente altos. “O câncer é uma doença que não escolhe credo ou classe social, e os
medicamentos para o tratamento
são extremamente caros, tem um
que chega custar R$ 500 a caixa,
e, a maioria não está disponível
na rede pública”, explica.
O repasse de todos os medicamentos e de suplementos alimentares aos assistidos é feito
exclusivamente a partir da apresentação de receita médica, este
aliás, é um critério para o atendimento.
Rede não tem representante
Durante a entrevista ao
Página Um News, a presidente da Rede, Renata Hurla,
fez questão de destacar que a
Rede Feminina de Combate ao
Câncer de Castro não faz pedidos à população, por meio de
terceiros. Segundo ela, quando
necessitam de apoio e de doações, as integrantes da diretoria
buscam pessoalmente. “A rede
não tem ninguém que pede em
nome dela, a nossa diretoria vai
atrás quando precisa de qualquer
coisa, ou seja, a rede não tem
representante. É importante destacar que trabalhamos com um
grupo de voluntárias, aberto a
toda população que precisar, mas
não temos qualquer envolvimento
político”, finalizou.

CHEGOU A HORA DE ENFRENTAR O LÍDER

Novo Caramuru tem jogo importante
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Neste sábado (5), o Novo
Caramuru Futsal fará uma das
partidas mais decisivas do Campeonato Paranaense – Serie D.
Os castrenses irão enfrentar nada
mais, nada menos que o líder do
grupo, Adab Bituruna, brigando

para entrar para o ‘playoff’ da
série bronze.
Esta é a última rodada do
returno da segunda fase, e o Novo
Caramuru disputa vaga com dois
times – o Jaclani Futuro, que assim
como a equipe castrense, tem
10 pontos, e o SAS Braguá, que
está com nove pontos na tabela.
Vale lembrar que dos seis times

do grupo, apenas quatro se classificam para continuar no campeonato. “Só depende de nós, se
ganharmos do Bituruna nesse final
de semana, entramos no playoff, ou
seja, é tudo ou nada, seguimos no
campeonato e vamos para o matamata, ou acaba aqui para o Novo
Caramuru”, destaca o presidente
do time, Vagner Rocha (Alemão).

EM CASTRO

Agência de Receita fecha as portas
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Segunda-feira (30) foi o último
dia de atendimento ao público na
agência da Receita Estadual de
Castro. Desde a terça-feira (1),
o trabalho dos três servidores da
unidade, Manoel Marques Neto,
Francisco Lourenço Niemies e
Ismael Abrão da Silva, estão voltados para os levantamentos,
patrimonial e dos processos físicos
e digitais. Estes processos, em
andamento ou ingressados na unidade, assim com os funcionários,
serão destinados para a agência de
Ponta Grossa.
A proposta de inativação da
unidade, segundo o governo do
estado, faz parte do programa
de modernização da Secretaria

da Fazenda, e prevê economia de
recursos e adequação da estrutura
do órgão aos serviços hoje oferecidos via internet, e, ao número de
servidores disponíveis.
Atualmente todos os serviços oferecidos nas agências da
Receita Estadual estão disponíveis
via internet, incluindo o protocolo,
no portal da Sefa/Receita Estadual (http://www.fazenda.pr.gov.
br). Mesmo assim, a desativação
da unidade no município gerou
reclamações entre a população
e por parte das associações, do
Comércio e de Produtores de
Castro. É o que explica o chefe da
unidade, agora desativada, Manoel
Marques Neto. “Os contribuintes
do município em geral ficaram
meio tristes, porque agora todos
os processos serão continuados

em Ponta Grossa ou na internet,
e aqui na agência a população contava com um atendimento paternal. Certamente, sentirão falta
desse apoio e das facilidades que
nós oferecíamos através do nosso
trabalho”, destaca.
No primeiro dia em que os
profissionais trabalharam de portas fechadas (1º de outubro),
iniciando os processos de levantamento, ainda houve procura por
parte de alguns castrenses. E,
ainda levará um tempo para que
todos se acostumem com a digitalização dos processos e/ou com
o deslocamento até Ponta Grossa,
afinal foram quase quatro décadas
de presença da agência da Receita
Estadual em Castro. A unidade
entrou em funcionamento no município em setembro de 1981.

Classificados a partir de R$ 2,00
(42)
SEXTA-FEIRA, 04 A 07 DE OUTUBRO DE 2019

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!

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.
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ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148

Áries: Mudanças recentes
no trabalho começam a dar bons
resultados agora. Siga firme em
busca de seus objetivos. A paixão
pode surpreender quem está livre
ou esquentar o clima na vida a
dois. Cor: vermelho.

Libra: Boa época para
arregaçar as mangas e dar o primeiro passo para conquistar seus
ideais. Não seja autoritário(a) e
nem abuse da franqueza. Em
casa e no amor, resolva tudo com
diálogo e gentileza. Cor: rosa.

Touro: Você vai mostrar
ainda mais determinação no
trabalho, mas cuidado com acidentes e discussões. A saúde
pede equilíbrio e calma. A dois,
converse sem discutir. Quebre a
rotina no sexo. Cor: vermelho.

Escorpião: Pode encontrar
uma boa solução para as finanças. Cuidado com trapaças e boicotes no trabalho. Paixão secreta
ou proibida pode ficar mais forte:
cidade, até as inúmeras tenfique longe de fofocas. Cor: da
tativas de encontrá-los nas paisagens
desérticas mais terríveis.
branco.

5
5

BORGES publicou o O Imortal
em 1949 dentro da coletânea
contos O Aleph. O espetáSagitário:
Bom astral
para de
© Revistas
COQUETEL
culo, que estreou em Brasília
Fim do vínculo empregatício, que
Espécie
em
investirde bolo
em permite
seussacarprojetos
para o março de 2018, investiga os
o FGTS
Emite
múltiplos sentidos da (i)mortaredondo,
títulos de
Nenhum de (?),
futuro.de milho
Trabalhar
será lidade na obra do escritor areleitor
antiga bandaem
de rock equipe
No processo de pesquiuma ótima opção. Uma amizade gentino.
sa para a montagem teatral, que
pode se transformar em paixão começou em meados de 2015,
Amarelo e
Adriano Guimarães, Gisele
vermelhoum delicioso romance.
e render
Fróes e Patrick Pessoa, se deBom para
bruçaram sobre o que se podea saúde
Cor: marrom.
ria chamar de uma “filosofia da
Que
imortalidade” de Borges. Além
infunde
receio
de estudarem outros contos do

Leão: Boa recuperação
para quem faz um tratamento de
Cometas,
saúde. No
empregoFalta
edeno amor,
meteoros
sintonia
e estrelas
(fig.)
meça as palavras e evite discusAve de asões. Sinal verde para sepreciadas
declacarne e
plumagem
rar a alguém. O romance
pede
Secreção
hepática
mais diálogo. Cor: cinza. 1.005,
em
romanos

Veste
Concomitante
(fem.)

Virgem: Arregace as mangas para ganhar dinheiro. Pode
faturar com algo feito em casa,
A Cidadefamiliar
do Pecado
Rumar; que
um negócio
ou algo
caminhar
(EUA)
O preço
"Mundial",
comum
da
mercajá fez nodoriapassado.
Controle
o
em OMS
encalhada
ciúme e fale de amor ao invés de
só cobrar seu par. Cor: amarelo.
BANCO

Símbolo
"No pain,
Aquário:
Ótimo
momento
da cruelno (?)",
dade da
frase de apara Inquisição
iniciar um cademias
curso, investir
numa faculdade ou aprender um
novo idioma. Alegria em viagem
Competição
de carros
ou aodisputada
rever amigos que vivem
em dupla
longe.
Solteiros
podem se
apaixoAmarra
Vulcão
ativo laranja.
da
(?) à primeira vista. Cor:
nar
Sicília,
Peixoto,
na Itália

repórter

Peixes: Se algo incomoda,
é hora de encarar
os desafios e
Televisão
(abrev.)
cortar o mal pelaLigado,raiz.
Bom dia
em
inglês
(?) Sul: região
da
para
mudar
o
visual.
Controle
América Latina
A classe mais
numesuas
reações.
No romance, clima
rosa no Brasil (Econ.)
sedutor. Revele sua ousadia na
intimidade. Cor: pink.
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ÉRAMOS SEIS
Sexta-Feira (04/10)
Júlio se irrita com os elogios que Assad faz a Elias.
Lola repreende Alfredo por

A DONA DO PEDAÇO
Sexta-Feira (04/10)
Jô destrata Sílvia, mas
Ava, dona do estabelecimento, decide dar uma
nova chance à vendedora.
Fabiana pede que Rael convença Jenifer a lhe entregar
as receitas de Maria da Paz.
Antero afirma a Régis que
ele se tornou o principal
suspeito da Polícia para as
mortes de Jardel e Lucas.
Kim convence Vivi a comprar roupas com Jô. Amadeu convida Maria da Paz
para jantar. Rael manipula
Jenifer para conseguir as
receitas de Maria e as envia
para Fabiana. Camilo destrói o celular de Vivi ao ver a
influenciadora conversando
nele. Abel tenta se reaproximar de Britney. Jenifer confessa a Maria ter roubado
as receitas dos bolos. Kim
ajuda Vivi a se encontrar
com Chiclete. Régis depõe,
acompanhado de Antero. Jô
atende Vivi e Kim na loja.

nadadora
olímpica
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BOM SUCESSO
Sexta-Feira (04/10)
Mário liga para Nana,
que confirma que não marcou encontro com o editor.
Mário encontra com Silvana
no bar. Gisele pede a Diogo
para não fazer nada contra Mário. Diogo atropela
Mário, que é socorrido por
Silvana. Thaíssa e Felipe se
oferecem para ajudar Mário
a provar que Diogo atentou
contra sua vida. Paloma
comenta com Ramon que
não sabe como atender a
todas as encomendas.Jeniffer tenta seduzir Diogo.
Mário acusa Diogo de tentativa de assassinato na
frente dos funcionários da
Editora.

implicar com Carlos. Virgulino se preocupa com o
comportamento de Alfredo
e pede que Genu converse
com Lola. Alfredo enfrenta
Tião. Lola critica Olga
por ofender Clotilde. Júlio
decide sair com Almeida.
Zeca pede a mão de Olga
em casamento para Maria.
Lola se preocupa com a
demora de Júlio. Shirley se
magoa com a hostilidade de
Inês e Afonso tenta consolar a esposa. Olga afirma
a Clotilde que não pensará
em Zeca. Júlio prende o
cachorro do lado de fora da
casa e Julinho vai atrás do
animal.

Câncer: Parcerias no trabaCapricórnio:TitânioAceite novos
"Coragem, o Cão (?)"
(desenho animado)
(símbolo)
lho devem fluir a partir de hoje.
e mostre Folhagem
do que é capaz.
Desprovido desafios
Informar;
planta
de visão prevenir
Você pode tomar decisões úteis Cuide do visual. Sedaestá
livre, aceite
para a família, mas cuidado para convites dos amigos e conheça
não brigar
por bobagem.
a gente nova.Empecilho
Na união, você e seu
Parceiros
Sebastião EviteEnxerguei;
observei
de Lutero
Tapajós,
A maior
(Hist.)
violonista
cidade
da
Intrometiinterferência
de
parentes
na
sua
amor
podem
conquistar
algo muito
brasileiro
Jordânia
do (pop.)
Peleja
vida amorosa. Cor: roxo.
desejado. Cor:
pink.
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MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Sexta-Feira (04/10)
Rita afirma a Filipe que
precisa ir embora. Nanda
rouba a cena de Raíssa
durante a apresentação.
Carla e Ivete se enfrentam.
Milena avisa a Karina que
Vânia decidiu não prestar
queixa, desde que a mãe
se desculpe publicamente.
Martinha confessa a Meg
que ainda gosta de Filipe.
Neide diz a Marco que
entenderá se ele quiser ficar
com Carla. Camelo repreende Nanda por suas atitudes com Raíssa. Marco e
Carla discutem. Rui pressiona Tadeu a revelar o
paradeiro de Rita.

Paisagem
ímpar na
aridez do
deserto

2/on. 4/gain. 5/óbice. 6/astros. 7/desafio. 8/carrasco. 9/defasagem. 11/promocional. 12/reformadores.

RESUMO DE NOVELAS

Peça metálica para
fechar
janelas
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DUBLÊ PORTUGUÊS
Um dublê português estava
fazendo o papel de Jason

Que
infunde
receio
"Coragem, o Cão (?)"
(desenho animado)
Desprovido Informar;
de visão prevenir

Cometas,
meteoros
e estrelas
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O
R
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E

Titânio
(símbolo)
Folhagem
da planta

Empecilho
A maior
cidade da
Jordânia

Enxerguei;
observei
Intrometido (pop.)

Sebastião
Tapajós,
violonista
brasileiro

Traje da
nadadora
olímpica
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Símbolo
da crueldade da
Inquisição

"No pain,
no (?)",
frase de academias

Falta de
sintonia
(fig.)
Ave de apreciadas
carne e
plumagem
Secreção
hepática
1.005, em
romanos

Competição
de carros
disputada
em dupla
Amarra
(?)
Peixoto,
repórter

Vulcão
ativo da
Sicília,
na Itália

Veste
Concomitante
(fem.)

BANCO

Voorhees. Os criadores do
filme Sexta-Feira 13 mandaram o dublê colocar lentamente a faca no pescoço de
uma atriz para depois gravar a
cena e fazer efeito de câmera
rápida e finalizar com animação 3D. O gravador gritou:
- Luz, câmera, ação!
O português colocou lentamente a faca no pescoço da
atriz. Quando a ponta da faca
encostou no pescoço, o cara
da gravação gritou:
- Corta!
E o português cortou.

Paisagem
ímpar na
aridez do
deserto

tálica para
fechar
janelas

A Cidade do Pecado
(EUA)
O preço
comum da mercadoria encalhada

POLICIAL NA
SORVETERIA
O policial militar chegou na
sorveteria e pediu um sorvete,
a moça colocou o sorvete
na casquinha e perguntou:
- Seu policial, o senhor
quer cobertura?
E o policial:
- Positivo, segure esse
oitão e se esconda atrás
daquele muro!

Bom para
a saúde

A
Peça me-

Televisão
(abrev.)
Ligado, em
inglês

Rumar;
caminhar
"Mundial",
em OMS

(?) Sul: região da
América Latina
A classe mais numerosa no Brasil (Econ.)
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Gêmeos:
Situações que
www.coquetel.com.br
Agência da ONU para
lente
que Romancis- e emperradas
pareciamAcorrige
confusas
a infância (sigla)
a ta de "O
hiperme- Feijão e o
Efeito sonoro aprotendem atropia
deslanchar
a partir
de
Sonho"
veitado em
shows
agora. Boa sintonia com os colegas. Na união, fase romântica e
intensa. Desejos à flor da pele.
Cor: branco.

anos, aposentado e pessoa com
deficiência) e 9 reais (credencial
plena: trabalhador no comércio
de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). Espetáculo imperdível.
TICK, TICK … BOOM!, montagem da Companhia Paralela,
com Bruno Narchi, Thiago
Machado, Giulia Nadruz e
Lara Suleiman (atriz substituta) estreia para temporada no
Teatro FAAP (Rua Alagoas,
903 - Tel.: 3662-7233, Higienópolis). Obra universal já traduzida para mais de 10 idiomas e há 17 anos em cartaz
pelo mundo ganha sua primeira
montagem brasileira.
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PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

ção dos ouvintes para suas muitas camadas de significação, a
atriz, por meio da personagem
que recebe o manuscrito, compartilha com o público o relato
fantástico.
JORGE
LUIS
BORGES
(1899-1986), grande nome da
literatura argentina do século
20, foi poeta, ensaísta e contista. Por volta dos 50 anos de idade, sua doença hereditária nos
olhos se agravou. Terminou os
seus dias cego, como Homero.
Leitor voraz e eclético, tornouse mundialmente conhecido por
contos que mesclavam a ficção
e o ensaio, a criação de universos, os mais delirantes, e uma
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ALUGO CASA DE DOIS
QUARTOS / FUNDOS
Alugo em Ponta Grossa, a partir de
novembro, casa contendo dois quartos, sala, cozinha e banheiro. Casa de
fundos para a Rua Júlia Wanderley, nº
63, centro. Direto com o proprietário. (42) 9 9972-0758.

2/on. 4/gain. 5/óbice. 6/astros. 7/desafio. 8/carrasco. 9/defasagem. 11/promocional. 12/reformadores.

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.

Jogo dos Sete Erros: 1-edifício à esquerda; 2-focinho; 3-ouvido do cão; 4-mancha no cão; 5-mão do homem; 6-perna do
homem; 7-ouvido do homem.

ALUGA-SE IMÓVEL
COMERCIAL
E RESIDENCIAL
Com
aproximadamente
200m², localizado na rua
Cipriano Marques, n°44, centro. Anexo ao Grande Hotel,
com estacionamento. Valor
a combinar. Tratar pelo telefone: 3232-4388, com Arent.

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

Foto: Guga Melgar/Divulgação

O QUE VOCÊ QUER SER?
SUCESSO DE PÚBLICO e
NA ANATOMIA OCA DOS
Até que ponto você está disposcrítica, O Imortal estreia para
PÁSSAROS - ensaio lírico a
to a lutar por seus sonhos? Qual
curtíssima temporada no Sesc
Santos Dumont é o novo projeé o caminho certo? O que é imAvenida Paulista (Avenida
to da Cia Terranova, um espeportante? Como ser alguém em
Paulista, 119 - Tel.: 3170táculo multidisciplinar que se
Página 4meio
- Sãoà Paulo,
1º deE novembro
multidão?
se desse de 2018
0800), próximo ao Metrô
potencializa na interface entudo errado? E se o seu tempo
Brigadeiro. O monólogo, batre o teatro, a música e a euestivesse acabando?
seado no conto
homônimo do
ritmia. A estreia acontece em 6
BARRACÃO
PRÉ-MOLDADO
O TÍTULO TICK, TICK ...
escritor argentino Jorge Luís
de novembro no Teatro Itália
Barracão
BOOM! faz referência ao som
Borgespré-moldado
é estrelado pelapara
atriz suínos
(Avenida Ipiranga, 344 emitido pelo relógio, que marca
Tel.: 3255-1979), próximo ao
Gisele Fróes,
do prêem oferta:
01ganhadora
de 1200mt²,
por
o indestrutível passar do temmio Shell de Teatro em 2004
Metrô República.
po. O musical nos apresenta a
e novamente 01
indicada
ao prêO ESPETÁCULO traz à cena
R$130.000,00;
de 200mt²,
por
jornada de Jon (Bruno Narchi),
o grande personagem da Hismio Shell e Cesgranrio por O
R$18.000,00;
e 01 dede 100mt²,
por
Ismael Monticelli/Divulgação
uma eterna promessa do teatória do BrasilFoto:
e mundial
- AlImortal, na categoria
melhor
SUCESSO
DE PÚBLICO
e astro musical
americano, um
atriz em 2018.
berto Santos Dumont. Na fuR$ 9.000,00.
Temos
pilares
e
tesouElenco
de
Tick,
Tick
…
Boom!
Gisele
Fróes
em
O
Imortal
a escritor
e compositor
SOBRE A PEÇA. Uma mulher
são de texto e dramaturgia com
crítica, pirante
O Imortal
estreia
para
que temporada
sonha em realizar
um granrecebe deValor
um antiquário
os seis Telecomposições musicais temátiras avulsas.
à combinar.
curtíssima
no Sesc
parecidas. É um movimento cas, executadas ao vivo,
de espetáculo.
volumes da tradução inglesa da autor, se aproximaram de mui- filosofia que fazia esses univerNEWS envolAvenida
Paulista
(Avenida
fone: Ilíada,
(42) 9de9865-7255.
SOB A PRESSÃO da véspera amoroso em relação ao teatro”, vidos pela coreografia insólita
Homero. Dentro do tos de seus ensaios, em especial sos parecerem estranhamenPaulista,
119 - Tel.: 3170sexto volume, ela descobre um o intitulado A imortalidade, es- te familiares. Foi um prodigio- de seu aniversário de 30 anos, afirma Leopoldo Pacheco que da euritmia, esta produção foca
0800),
próximo
ao Nardruz),
Metrô sua agora assina a direção do musi- o drama existencial de Santos
se de
Susan (Giulia
manuscrito escondido. É o re- crito quase trinta anos depois de so inventor de metáforas que
O monólogo,
ba- vida cal ao lado de Bel Gomes.
Brigadeiro.
tornaram clássicas e foram
re- namorada
que quer uma
lato autobiográfico de Marco O Imortal.
Dumont, entre o sonho e a obsseado
conto
do
o no
estável
forahomônimo
da cidade grande,
e OS NOVOS PRODUTORES tinação, entre conquistas e perFlamínio Rufo, tribuno militar COM DIREÇÃO dos Irmãos tomadas por diversos artistas:
escritor
argentino
Jorge
Luís
do Império Romano, que, no sé- Guimarães e dramaturgia de labirinto, a biblioteca, a enciclo- de Michael (Thiago Machado), escolheram temas caros aos jo- das, e toca as questões centrais
melhor amigo
a vens como insegurança e soli- da resiliência e da confiança
culo III d.C., partiu em busca da Adriano Guimarães e Patrick pédia chinesa, o espelho. Borges seu
é estrelado
pela disposto
atriz
convencê-lo
a trocar
Cidade dos Imortais e do rio que Pessoa, O Imortal é o primeiro O IMORTAL tem apresentaGisele Fróes,
ganhadora
do tudo
prê- pela dão. O musical mostra no pal- numa dimensão maior da bioàs 21Shell
co a crise dos 30 anos de idade, grafia humana.
lucrativa
carreira
da
publicidapurificaria da morte todo aquele monólogo realizado por Gisele ções de quinta à sábado, mio
de Teatro em 2004
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ALÉM DE 24 MANDADOS CUMPRIDOS

Operação Mega Força II prendeu 16
Divulgação

Sete armas,
carros, munição
e muita droga
apreendida
Da Redação
Dezessis presos, o cumprimento de 24 mandados, sete
armas, dinheiro, cigarro contrabandeado, munição, veículos e
muita droga. Esse foi o saldo da
Operação Mega Força II, comandada pelo tenente-coronel Leonel José Beserra, comandante
do 1º BPM de Ponta Grossa,
pertencente ao 4º Comando
Regional da PM (4º CRPM),
que colocou nas ruas de Castro e região, em apenas um dia,
mais de 100 homens.
A operação que se prolongou ao longo do dia e da
noite, contou com 24 viaturas
que foram em comboio para a
cidade de Castro, apoio aéreo
de um helicóptero do Batalhão
de Polícia Militar de Operações
Aéreas (BPMOA) - Falcão 04

Sete armas apreendidas, R$ 6 mil em espécie, uma carga de cigarro, um quilo de crack, 1,3 quilo de cocaína, munições e sete veículos

-, bloqueios policiais, blitze de
trânsito e presença ostensiva
da polícia nas ruas também de
Jaguariaíva, Piraí do Sul, Arapoti, Sengés e Carambeí. "Nossa
ideia foi reforçar a presença da
PM para evitar crimes”, destacou o tenente-coronel.
O foco das ações policiais
foi no município de Castro, e
as ações contaram com a parceria do Ministério Público e

CASTRO

Som alto leva
dono a se explicar
Após denúncia sobre perturbação do sossego, envolvendo
som alto e aglomeração de pessoas, equipe policial é acionada
por volta das 21h30 de quartafeira (2), na Rua Romário Martins, centro de Castro.
O responsável pelo estabelecimento comercial e o solicitante
foram encaminhados até a 3ª
Companhia da PM.

PIRAÍ DO SUL

Dispara arma
Homem de 48 anos efetua
disparos com arma de pressão
contra um rapaz e Polícia Militar é
acionada. Foi por volta das 18h35
de quarta-feira (2), na Rua Vereador de Luca Filho, bairro Cristo
Redentor, em Piraí do Sul.

da Comarca da cidade, acrescentou capitão Aurélio de Santa
Clara, comandante da 3ª Cia da
PM em Castro. Também houve
cumprimentos de mandados
judiciais nas cidades de Ponta
Grossa, União da Vitória e São
José dos Pinhais.
Segundo o 1º Batalhão, a
operação contou com o trabalho
intenso do Serviço de Inteligência da unidade, na identificação

de pessoas envolvidas com roubos, tráfico de drogas e desvio
de cargas.
A parceria com o Ministério
Público e com o Poder Judiciário da região permitiu a otimização dos trabalhos e a obtenção
dos mandados judiciais.
Apreensão
Durante a operação foram
apreendidos sete armas de

PRF registra acidente com vítima
Divulgação

Da Assessoria

* COM COMUNICAÇÃO
SOCIAL PMPR

Alvejado por tiro quando
limpava arma de fogo
Da Redação
Tibagi - Deu entrada no
pronto atendimento municipal da
cidade de Reserva, na noite do
dia 1º, uma pessoa, vítima de ferimento por arma de fogo na região
do tórax. Segundo familiares,
o disparo foi acidental quando
o mesmo realizava limpeza da
arma, uma espingarda de pressão sem marca e sem numeração,

Motorista da ambulância morreu no local
Regional de Ponta Grossa.
A vítima morta foi encaminhada ao IML de Ponta
Grossa, para autópsia e iden-

seguiram até a madrugada.
Após o encaminhamento de
suspeitos e de materiais apreendidos, as equipes policiais
continuaram nas ruas promovendo abordagens, bloqueios
de trânsito e intensificação de
policiamento para inibir os crimes.

TIBAGI

EM PONTA GROSSA

Ponta Grossa
- Em
Ponta Grossa, na BR 376, KM
465,4, sentido Sul, por volta
das 3h30, equipe PRF atendeu
acidente, tipo colisão traseira
com vítimas.
Ambulância Renault Master da Secretaria de Saúde de
Umuarama, deslocava sentido Curitiba, quando em uma
curva, colidiu na traseira do
Caminhão Scania, licenciado
em Telêmaco Borba.
O condutor da Ambulância
entrou em óbito no local, outras
duas passageiras, mãe e filha,
de 38 anos e 16, respectivamente, sofreram lesões e foram
encaminhadas ao Hospital

fogo, R$ 6 mil em espécie, uma
carga de cigarro contrabandeado foi recuperada e unidades
de defensivos agrícolas. Em
outras fases da investigação, já
tinham sido presas nove pessoas e apreendidos um quilo de
crack, 1,3 quilo de cocaína, 50
munições e sete veículos.
A fase de cumprimento de
mandados foi encerrada pela
manhã, mas outras ações se

tificação oficial.
* Informações e Imagens
BDCom PRF CAVALI

modificada para calibre 22. A
equipe deslocou até a residÊncia
do envolvido localizada no Assentamento Menino Jesus, Caetano
Mendes, onde em contato com
o irmão da vítima, nos mostrou
onde estava o armamento que
posteriormente foi entregue a
delegacia de Tibagi. A vitima foi
transferida para a cidade de Telêmaco Borba em virtude da gravidade do ferimento.

PR-151

Caminhonete se envolve
em acidente com moto
Por volta das 16h30 de quarta-feira (2), policiais do Posto
Rodoviário de Piraí do Sul deram
atendimento a acidente rodoviário
do tipo abalroamento transversal
na PR 151, km 288+500 metros,
município de Castro. A caminonete Nissan Frontier com placas
de Castro, conduzida por P.M.J,

de 49 anos, acabou se envolvendo
em acidente com a motocicleta
Honda CBX, placa de Castro,
que trazia como condutor I.V.S, e
a passageira R.J.M. O motorista
da caminhonete nada sofreu, já os
ocupantes da motocileta sofreram
ferimentos leves e foram encaminhados a UPA de Castro.

SANTA TEREZINHA

GM prende indivíduo
com 2 kg de maconha
Divulgação

Ponta Grossa - A Guarda
Municipal de Ponta Grossa
(GM), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cidadania e
Segurança Pública (SMCSP),
prendeu um indivíduo com 2kg
de maconha na noite de ontem
(01). A situação foi registrada
durante patrulhamento gm na
região do bairro santa terezinha.
Conforme
relatório
da
SMCSP, o grupamento ROMU/
ALPHA estava em patrulha na
região do bairro Santa Terezinha quando avistou um indivíduo
sentado em uma motocicleta.

O homem ficou nervoso com a
presença dos agentes da GM e
deixou o capacete no guidão da
moto.
Diante da suspeita, a equipe
empreendeu abordagem, encontrado 3 embalagens totalizando
2 kg de maconha dentro do capacete. Ao ser indagado, o indivíduo admitiu que iria entregar a
substância em outro local.
Diante dos fatos, os agentes
prenderam o homem e conduziram ele e sua moto para a delegacia da 13ª sdp para as medidas
cabíveis.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758

Divulgação / Daniel Calvo Fotografia

Ensaio de 15 anos de Maria Vitoria Souza, com aquela
pegada Country. Trabalho da equipe Daniel Calvo Fotografia
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação

Francisco Gomes De
Carli completou 2 aninhos
de vida no dia 1º, para
alegria de seus pais
Francine Gomes Silva De
Carli e Roberto Simão De
Carli. No clique, o pequeno
com a mamãe Fran
Divulgação / Fabiana Guedes

Sábado (5) será mais que
especial para Liziane
Soares que receberá
muitos beijos e abraços
pela passagem de seu
aniversário. Ela faz parte
da equipe do Página Um

Secretária Municipal de Educação e Cultura de carambeí,
Ana Wieslava e a coordenadora de Projetos Educacionais,
Andrea Podolan. Elas estarão no VII Festival de Tortas
apresentando o projeto "Rota do Conhecimento
e 'Cabeças cheias de Histórias'

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

Nesse dia 8, Beatriz Halat Kugler,
primogênita do casal Adriana Halat Kugler
e Len Wernher Kugler, recebe muitos
parabéns pela passagem dos seus 16 anos

Muito cumprimentada pela passagem de mais
um aniversário no dia 3, Juliana Menarim.
No clique, com as filhas Antonela e Maria Cecília

O domingo, 29 de setembro, foi a data
escolhida pelos papais Mariana Lopes Quirenbach Boer e Adriano Marco Boer para comemorar os 2 anos de vida dos seus caçulas,
Samuel e Matteo. A festa, acompanhada de
perto também pelo primogênito, Cauã, 5 anos,
reuniu familiares e amigos de Castro, Ponta
Grossa e região no Vila Coruja Festas

Eloy Ferreira estará em
festa no sábado (5), quando
comemora mais um ano
de vida. Parabéns!
Divulgação

Divulgação / Fabiana Guedes

Será muito cumprimentada nesta sexta-feira
(4), pela troca de idade, Fátima Carneiro
Bannach. Na foto, ela recebe o carinho
de Taiana Milléo Bueno de Souza
e Helena Beatriz Gabriel Bueno

Carlos R Leopoldino e a mais nova
bacharel em Administração pela
Unisecal, Joslayne S.S. Iaros. Eles que
estreiam alianças de casamento no
dia 14 de dezembro. Felicidades!
Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Arquivo Pessoal

O ex-prefeito de Carambeí,
Osmar Rickli, em ritmo de
aniversário neste domingo
(6). Ele que prepara com
muito zelo os festejos
alusivos aos 50 Anos
do Grupo Rickli
Júlio Sandrini, em festa,
comemora no domingo
(6) mais um aniversário

04/10

DIRETO DO ROCK IN RIO

Pedro G. Souza Martins
José Osni G. Lopes
Roseli de Fatima Wieczorek

'Chemical Surf' hoje
em Ponta Grossa
Se você não conseguiu curtir
o Rock in Rio, fica tranquilo por
que duas atrações do Festival
estarão em Ponta Grossa. O duo
'Chemical Surf' , formado por Lucas e Hugo Sanches, se apresenta
hoje (04). Donos de hits como
'IWanna Do' e 'Pararam', eles se
apresentam na Festa Awake que
contará ainda com Malive, Pipow,
Brandalise e Maax. O local escolhido para esta edição é a sede
campestre do Clube Ponta-Lagoa. Ingressos podem ser adquiridos pelo www.ingressonacional.
com.br. Reservas e informações
pelo (42) 9 8861-3052. Outro
artista que também chega a Ponta

Divulgação

05/10

Carlos Roberto Ferreira
Jorge de Oliveira
Eloy Ferreira
Makerli Aparecida Zadra
Liziane Soares - P1

06/10

Julio Cesar Sandrini
Osmar Rickli
Paulo Roberto de Bortoli
Grossa nos próximos dias é Alok.
Ele é uma das atrações da Feira
Paraná que acontece no Centro de
Eventos e Centro Agropecuário.
A data da apresentação é 18 de
outubro.

07/10

Catharina Litzinger
Gomes Leffers
Bruna Lafraria Ribeiro da Silva
Pedro Henrique Santos

