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Serviço de Identidade
agora informatizado
O Setor de Serviços de Identificação
de Castro já está funcionando totalmente informatizado para solicitação
da Carteira de Identidade. A fotografia
é digital e as impressões digitais são
coletadas por leitor biométrico. Os
documentos são escaneados e todas as informações são transmitidas
instantaneamente para o Instituto de
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Identificação do Paraná.

8 FERIDOS

segurança

na pescaria

Hotel é roubado
em Palmeira
na madrugada

Deixa chave
na ignição e tem
carro levado

Acidente do tipo colisão traseira envolvendo um ônibus que fazia a linha Curitiba a
Campo Mourão, e um caminhão de Caxias do
Sul (RS), resultou em oito feridos. O caso
mais grave é do motorista do ônibus que
página 9
ficou preso entre as ferragens.
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Operário pega São Bento

Divulgação

Operário Ferroviário empatou sem gols com
o CRB-AL, na noite desta terça-feira (15), pelo
Campeonato Brasileiro da Série B, e agora tem
no sábado (19) o São Bento-SP pela frente, às 19
página 4
horas, no Estádio Germano Krüger.

para trabalhadores que tiveram suas casas atingidas pelo granizo

CEF faz cadastro para saques do FGTS
Divulgação

Todo morador atingido em Carambeí tem direito ao saque

Iniciou na manhã de quarta-feira
(16) o cadastramento dos trabalhadores de Carambeí, atingidos pelo granizo durante a tempestade do dia 18 de
setembro, para a liberação do Fundo
de Garantia Por Tempo de Serviço
(FGTS). Os atendimentos são feitos
de acordo com o mês de nascimento
do trabalhador, conforme calendário
no final da matéria.
O chefe de gabinete da Prefeitura do
município, Marcio Taques, explica que
neste caso o cadastro só está autorizado para os proprietários de imóveis
e /ou automóveis que sofrerarm danos
devido aos temporais. “Todo morador
de Carambeí que tenha sido atingido
pelas intempéries do granizo, e que
tenha saldo de Fundo de Garantia para
ser retirado, pode solicitar o saque”,
destaca.		
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EM CARAMBEÍ

nre-pg

Aline se
defende de
acusações
A deputada federal Aline
Sleutjes conversou com a reportagem na quinta-feira (17),
sobre o conteúdo publicado
em portais da região, que a
acusam de ter usado o perfil
de uma rede social do Núcleo
Regional de Educação de
Ponta Grossa (NRE-PG) para
promoção política. Em nota enviada à redação, a parlamentar
página 3
se defendeu.

Câmara diz não para fogos

X

Divulgação

EXAMES na indústria

em carambeí

Saúde
promove ações
contra Sífilis

pelas oitavas

'Novo Caramuru Futsal'
pega Operário em casa

Oito vereadores foram favoráveis ao projeto de lei

Neste sábado (19) o Novo Caramuru Futsal terá a primeira
disputa das oitavas de final pelo Campeonato Paranaense de
Futsal. A partida é contra o Operário de Laranjeiras, o time
que terminou a fase no segundo lugar geral do Campeonato.
O primeiro jogo vai ser em casa para os castrenses, no
Ginásio de Esportes Padre José Pagnacco, as 20h30 horas.
Depois, a equipe volta a enfrentar o Laranjeiras, no dia 26 de
página 5
outubro as 20h30, na casa do adversário.

A partir do próximo ano,
estará proibido no município
de Carambeí o manuseio, a
utilização, a queima e a soltura de fogos de estampidos
e de artifícios, assim como de
quaisquer artefatos pirotécnicos
de efeito sonoro ruidoso. De
autoria dos vereadores Paulo

Sergio Valenga, Antonio Joel
Cosa e Diego de Jesus da Silva,
o Projeto de Lei nº 37/2019,
que ainda precisa passar pela
sanção do prefeito Osmar Blum
Chinato (PSD), foi aprovado na
noite de terça-feira (15), com
oito votos favoráveis e apenas
página 4
dois contrários.

A Secretaria de Saúde de
Carambeí mobilizou a rede municipal na promoção de ações
na Semana de Enfrentamento
da Sífilis. Nesta quarta-feira
(16), uma equipe da Saúde
estive nas dependências de uma
indústria para realizar o teste
rápido da sífilis em funcionários
página 4
da unidade.

novos processos contra rodonorte, ecovia e ecocataratas
em brasÍlia

nefrologia

Aliel defende prisão em
segunda instância

Nefro Castro participa de
20° Congresso Paulista
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com faca
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Trio assalta mulher e
crianças no Castroville
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EDITORIAL

TELHADO DE VIDRO
A menos de um ano das eleições municipais, o
cenário atual já mostra qual será o tom das campanhas, com as redes sociais sendo a responsável
por colocar lenha na fogueira. Nessa semana quem
sentiu na pele esse drama foi a deputada Aline
Sleutjes (PSL-PR) que teve que dar explicações,
para apagar o incêndio. Quem está na mídia, como
ela, mesmo afirmando que não possui pretensões
prefeituráveis - não por enquanto -, já sente o
impacto, imagine os que possuem telhado de vidro,
com ações pipocando na Justiça a todo momento, e
riscos de serem presos. Vai ser divertido!
Informe Publicitário

DE

JOSÉ ALMEIDA FONSECA
* PROFESSOR ZEZINHO *

O perigo é a obrigação de atirar

Uma aula do Colégio Vespasiano
No mês de outubro

* Marcos Antônio Barbosa

Sandro A.
Carrilho

Fábio de Oliveira e Silva, diretor e professor do Colégio Major Vespasiano Carneiro de Mello, com sua comissão organizadora composta pelos
professores Marcio Cristiano de Souza, Eliane Dallarmi, Rafael Fagundes
Neves, Ana Lucia, Cristiane professora de geografia e a pedagoga Eva,
com muita sapiência, transformaram o palco do teatro Bento Mossurunga
em uma tribuna, onde professores e alunos deram de presente para uma
platéia composta por professores, convidados e alunos uma aula que teve
como motivação inicial a presença da professora Julieta Signoreli, uma
lembrança viva de 103 anos, que guarda no coração a experiência, a sabedoria e as conquistas de uma boa professora.
Uma homenagem de qualidade rara e de autoestima, realizada para
os professores novos e da velha guarda. Uma aula que ficará na literatura
do Colégio Vespasiano, para ser lembrada com o nosso muito obrigado.
Pois, “Somos o resultado da cultura, na qual fomos educados”.
Professora centenária recebe os abraços de carinho de professores
e ex-aluna.

TORPEDEADA
Quem gosta de holofotes,
está sujeito a todo tipo de situação. É o caso da deputada Aline
Sleutjes (PSL-PR) que foi torpedeada nessa semana, acusada,
através de blogs de notícias, de
estar usando a rede social para
se promover politicamente. As
mesmas publicações que a acusam, também destacam o fato
de a chefe do Núcleo Regional,
Luciana Aquiles Sleutjes, ser sua
deputada.
RESPOSTA
Em nota enviada à redação,
a parlamentar afirmou que “não
está projetando sua candidatura
à prefeitura de Castro, muito
menos usando de site de Ponta
Grossa para tanto”, conforme

suas palavras. E vai mais longe:
“Como professora, ex-aluna de
escola pública, gravei, a pedido,
uma mensagem-vídeo em homenagem ao dia do professor, como
outras personalidades de diversas profissões o fizeram. Em
nenhum momento falei de política ou até mesmo de qualquer
realização do meu mandato".
ÚLTIMAS
* Quem forjar documentos para
receber o FGTS, recurso para
quem foi atingido com a chuva
de granizo, pode responder criminalmente.
* Câmara de Carambeí diz não
para fogos de artifício. O projeto
ainda precisar passar pela sanção do prefeito Blum.

18/10 - Dia do Estivador / Dia do Médico / Dia do Pintor
Dia do Securitário
19/10 - Dia do Profissional da Informática
20/10 - Dia Internacional do Controlador de Tráfego Aéreo
Dia do Arquivista
21/10 - Dia Nacional do Economista Doméstico
Dia do Contato

Segundo a 13ª Edição do Anuário
Brasileiro de Segurança Pública, feito
por pesquisadores do Fórum e do Ipea
(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), onze em cada cem assassinatos
foram causados por policiais em 2018.
Somente no primeiro semestre deste
ano, segundo levantamento do Portal
G1, o país teve 2.886 mortes causadas por policiais. No Rio de Janeiro os
números batem recorde e chamam a
atenção, como no mês passado quando
Agatha Moreira, de 8 anos, foi morta
no Complexo do Alemão.
Mas devemos realmente culpar o
policial que aperta o gatilho sem ao
menos questionar as políticas públicas
que o levam a obrigação de matar?
O discurso de bandido bom é
bandido morto é bastante nocivo e
afeta os dois lados da mesma moeda:
os moradores das comunidades e os
policiais.
No meio do fogo cruzado, os
moradores destas localidades são
as primeiras vítimas. Sem políticas
públicas como incentivo à educação,
saúde, moradia e saneamento básico,
estes se veem à margem da sociedade
e sem alternativas às favelas. Um
prato cheio para o tráfico, seja para
utilizá-los como mão-de-obra, seja
como escudo humano.
Mas não podemos esquecer dos
policiais. Com salários miseráveis,
estruturas pífias e sem nenhum acompanhamento psicológico. Este último
é o gatilho antes do tiro.
O Estado pinta um cenário de
devastação e luta armada. Entretanto,
sem inteligência e, principalmente,
sem uma estratégia vinda das esferas
mais altas do poder, podemos vencer
uma batalha e perder outras, mas
nunca acabaremos a guerra.
O que faz o governo achar que
subindo o morro acabarão com o tráfico? As plantações de coca e maconha estão em cima das favelas? Como
essa droga chega até a comunidade?
Primeiramente seria importante ter

uma política integrada de combate nas
fronteiras, mapeamento do dinheiro e
contas bancárias do tráfico. Aí está o
‘x’ da questão. A luta no front é um
paliativo. Corta-se a cabeça do dragão, mas nascem outras. É preciso
atingir o coração.
Outro ponto é a forma como é
instruída a nossa polícia. Ela precisa ser educativa em um primeiro
momento para depois ser repreensiva.
Em um local permeado por bandidos
e inocentes é preciso muito sangue
frio para distinguir e prender antes
de atirar. É importante salientar que
atirar deve ser uma prerrogativa, mas
não a primeira.
O problema de prender no Brasil
é colocar esses criminosos em cadeias
lotadas que servem como Universidades do Crime. Entra um ‘aviãozinho’
e sai um traficante inserido em uma
facção criminosa. O sistema judiciário
precisa agir rapidamente e auxiliar a
polícia. Investigação, prisão e punição
para inibir e dificultar o crime organizado, que não tem esse nome por
acaso. Sempre se reinventa nas brechas do sistema. Por isso, o sistema
precisa ser rápido e flexível também,
fugindo das burocracias.
Dentro de todas as dificuldades,
existe o policial que acredita estar
em uma guerra onde ele é o lado do
bem, munido do discurso ‘atira primeiro e depois pergunta’, sem salário,
sabendo que o lado mal está armado e
não vai perdoá-lo. O cenário para um
massacre de inocentes está montado.
O governo deve orientá-los e não
os incentivar. Dar alternativas. A responsabilidade de atirar mata inocentes, mata a sociedade e mata também
os policiais. Todos perdem. Somente
ganha quem realmente controla o
crime organizado. E estes não estão
nas comunidades, mas sim no poder.
* Marco Antônio Barbosa é
especialista em segurança e
diretor da CAME do Brasil.
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Temperatura
30

ºC

15 ºC

Umidade
94%
46%

Sol com algumas nuvens. Pancadas de chuva à tarde e à noite.

21/09

23

ºC

14 ºC

98%
53%

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

Domingo
22/09

17ºC
12 ºC

94%
64%

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

Segunda
23/09

REDAÇÃO

Clima

16 ºC
10 ºC

95%
87%

Chuvoso de manhã. Aberturas de sol à tarde e pancadas de chuva que vão até a noite.

Fonte: ClimaTempo
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CONTRA A ECOVIA, ECOCATARATAS E RODONORTE

Governo instaurou novos processos
Divulgação

Empresas já
reconheceram
prática de atos
de corrupção

COREN EM LONDRINA
O Conselho Regional de Enfermagem vai inaugurar a subseção do Coren em Londrina no próximo dia 6 de novembro. A
diretora de Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria Estadual de Saúde, a enfermeira Maria Goretti David Lopes, vai
representar a pasta no ato. Maria Gorreti, ex-diretora executiva
do Coren, foi responsável pela compra da nova sede estadual
em Curitiba, uma conquista da categoria.

Da Assessoria
A Controladoria-Geral do
Estado (CGE) instaurou mais
dois processos administrativos contra concessionárias de
rodovias do Paraná e estuda
medidas para impedí-las, até
a apuração de responsabilidades, de assinar contratos com
a administração pública.
As empresas, indiferentemente de ter processos abertos, podem propor acordos de
leniências à CGE.
Os processos instaurados
são contra a Ecovia, Ecocataratas e Rodonorte, conforme
cronograma, adotado pela
CGE, com as empresas que já
reconheceram a prática de atos
de corrupção. “Embora tenham
celebrado acordo de leniência
com o Ministério Público Federal, onde reconheceram a prática
de atos lesivos à administração

Divulgação

Empresas não comunicaram os termos do acordo à CGE

pública, as empresas não comunicaram os termos do acordo
à CGE, descumprindo, assim,
cláusula proposta no próprio
acordo de leniência do Ministério Público Federal”, afirmou o
controlador-geral Raul Siqueira.
Sanções
Ele explicou que o acordo
celebrado com o MPF não
impede que o Poder Executivo
Estadual faça a investigação e
a definição de responsabilidades em desfavor das concessionárias. A CGE entende que,
possivelmente, os valores dos

acordos de leniência firmados
com o MPF são inferiores aos
efetivamente devidos.
“Está sendo realizado um
estudo, com outros órgãos,
agências reguladoras, enfim,
um levantamento de todo o
Estado, com o objetivo de se
apurar o justo e correto valor
eventualmente desviado dos
cofres públicos. Vamos apurar
o mais importante: o dano à
população” afirmou o controlador-geral do Estado.
O diretor de Inteligência e
Informação da CGE, Daniel
Berno, disse que podem ser

adotadas medidas que se disponham a impedir que novas
contratações gerem prejuízo
aos cofres públicos e garantam o ressarcimento dos valores desviados por corrupção e
improbidade administrativa.
“Os acordos de leniência
trazem benefícios e vantagens
tanto para as empresas quanto
para o Estado do Paraná, e
podem ser propostos a qualquer
momento, independentemente
de ter em aberto processos
administrativos de responsabilização ou não”, acrescentou
Berno.

ALINE X NÚCLEO REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE PONTA GROSSA

Deputada se defende de acusações
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A deputada federal Aline
Sleutjes conversou com a reportagem na quinta-feira (17), sobre
o conteúdo publicado em portais
da região, que a acusam de ter
usado o perfil de uma rede social
do Núcleo Regional de Educação de Ponta Grossa (NRE-PG)
para promoção política. Em nota
enviada à redação, a parlamentar
afirmou que “não está projetando
sua candidatura à prefeitura de
Castro, muito menos usando de
site de Ponta Grossa para tanto”,
conforme suas palavras.
A nota assinada por Aline
ainda justifica seu pronunciamento,
no perfil do NRE, e afirma que as
informações publicadas a respeito
não coincidem com a verdade.
“Como professora, ex-aluna de
escola pública, gravei, a pedido,
uma mensagem-vídeo em homenagem ao dia do professor, como
outras personalidades de diversas

Aliel defende
prisão em
segunda instância
O deputado federal Aliel
Machado (PSB) falou esta semana
na Comissão de Constituição e
Justiça (CCJ), sobre a prisão em
segunda instância. O tema foi debatido durante reunião que discute a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 410/18, que deixa
clara a possibilidade de prisão após
condenação em segunda instância.
Apesar do momento turbulento, é fundamental se discutir o
tema. “Nos últimos anos, devido ao
envolvimento de vários partidos, de
políticos e de poderosos em crimes
de corrupção, aumentou a sensação
de impunidade. E o STF, que teria
que fazer um julgamento de constitucionalidade, virou lugar de proteção de bandidos”, revelou Aliel.
Aliel se posicionou favorável
a mudança na lei para que haja
prisão em segunda instância,
mas disse que é preciso debater,
ouvindo especialistas e diferentes
vertentes. "Vou votar favorável,
porque hoje a constituição proíbe
a prisão em segunda instância,
sem trânsito em julgado. E hoje a
lógica mudou, a lei acaba fazendo
a proteção a bandidos”, disse.

mesmo de qualquer realização do
meu mandato. Ademais, não me
apresento nem mesmo como précandidata no cenário político local.
A essência da participação foi
inteiramente de boa fé, distorcida
pela miopia apenas de quem quer
ver o que não existe, tentando tirar
o brilho da classe de professores
lembrados em data tão importante”, diz a nota.

profissões o fizeram. Em nenhum

momento falei de política ou até

Entenda o caso
Após gravar um vídeo, que
foi publicado no perfil do Núcleo
Regional de Educação de Ponta
Grossa (NRE-PG), homenageando os professores pela passagem do dia destes profissionais,
em 15 de outubro, Aline Sleutjes
foi acusada, através de blogs de
notícias, de estar usando a rede
social para se promover politicamente. As mesmas publicações
que a acusam, também destacam
o fato de a chefe do Núcleo Regional, Luciana Aquiles Sleutjes, ser
cunhada da deputada.

CÂMARA DE CASTRO

Sessão foi marcada por homenagens
A sessão ordinária da Câmara
de Vereadores de Castro da
quarta-feira (16) foi marcada por
homenagens. Durante a ordem do
dia, foram votados e aprovados
requerimentos de votos de congratulações aos alunos castrenses que
foram premiados no Projeto Televisando, às conselheiras tutelares
eleitas para o próximo mandato,
às conselheiras que trabalharam
neste mandato e para os professores e médicos do município.
De autoria da vereadora presidente, Fátima Castro (MDB),
o Requerimento 280/2019 solicitou congratulações aos alunos
Fábio Valentim Zonato, do 3º ano
da Escola Municipal Estação do
Tronco, e Luiz Ricardo Freitas da
Silva, do 5º ano B da Escola Municipal José Nery Carneiro Napoli.
Eles foram ganhadores do Projeto
Televisando nas categorias ilustração e história em quadrinhos, respectivamente.
“É um motivo de grande orgulho pra nós a premiação dos alunos castrenses que concorreram
com alunos de todo o Paraná. A
Câmara de Castro se sente feliz
em recebê-los e gostaríamos de

parabenizar por essa conquista
que é motivo de orgulho pra nós.
Também parabenizo as escolas
por terem trabalhado isso e oportunizado a participação dos seus
alunos no projeto”, comemorou
Fátima.
Os conselheiros tutelares
também foram homenageados. O
vereador Maurício Kusdra (DC)
requereu congratulações para as
conselheiras tutelares eleitas e reeleitas para o mandato 2020-2023
e para as que atuaram no mandato 2016-2019. Ele destacou a
importância do trabalho realizado
pelo Conselho Tutelar na proteção
à criança e ao adolescente.
Já o vereador Herculano da
Silva (PSC) solicitou congratulações para os professores e para
os médicos, em homenagem ao
dia dessas classes comemorado
em 15 e 18 de outubro, respectivamente.
O vereador e professor, Maurício Kusdra, agradeceu pela homenagem e lembrou-se das lutas da
classe. “É preciso que a gente
saiba reconhecer a importância dos
professores não somente em uma
data, mas reconhecer no dia a dia

o profissional da educação”, disse.
Além de Maurício e Herculano,
os vereadores Joel Fadel (PSDB)
e Antônio Sirlei (DEM) também
usaram a palavra pra homenagear
os mestres.
Projetos em votação
Em segunda votação, os vereadores aprovaram cinco projetos. O
principal foi a redução do recesso
parlamentar de 90 dias para 55.
O projeto de autoria da vereadora
presidente, Fátima Castro, e dos
vereadores Antonio Sirlei, Cézar
do Povo (PSC), Maurício Kusdra,
Paulinho Farias (PPS) e Rafael
Rabbers (DEM), tem por objetivo
adequar a legislação local à Constituição Federal.
Os demais criam o cargo de
auditor de tributos municipais
no Poder Executivo, autorizam a
abertura de crédito suplementar
de R$ 167 mil para manutenção
e pintura de ginásios, instituem a
Semana do Trabalhador de Castro, de autoria do vereador Neto
Fadel (PTB), e criam a campanha
permanente contra os maus tratos
e abandono de animais, de autoria
do vereador Maurício Kusdra.

É MUITO CANDIDATO
A corrida eleitoral nem
começou e já tem uma profusão de pré-candidatos em
reuniões e nas articulações
entre os partidos - na majoritária serão permitidas as coligações. Somente em Curitiba
já são 31 candidatos a prefeito. Resta agora e combinar
os votos com os curitibanos.
BARÃO DO
SERRO AZUL
A convite do presidente
da Associação Comercial do
Paraná, Glaucio Geara, o prefeito Rafael Greca vai receber,
em novembro, a Comenda
Barão do Serro Azul, a maior
homenagem concedida pela
ACP a personalidades que se
destacam pela contribuição
ao desenvolvimento da sociedade. A entrega será no dia
13 de novembro no Graciosa
Country Club.
E O PSL?
As últimas notícias do PSL
davam conta que o presidente
Jair Bolsonaro tirou a deputada Joice Hasselmann (SP)
da liderança do Governo,
que o deputado Felipe Francischini (PR) reclamou que
não foi atendido pelo governo
desde o início do mandato em
fevereiro e que o Delegado
Waldir (GO), líder do partido na Câmara dos Deputados, diz que tem áudio que
vai implodir Bolsonaro. Mas
tudo pode mudar nesta sextafeira.
LEI ANTIFUMO
Há dez anos, a lei antifumo proíbe o uso de cigarro
em
ambientes
coletivos
fechados em todo o Paraná.
Agora um projeto de lei dos
deputados Romanelli (PSB)
e Michele Caputo (PSDB)
amplia a proibição para locais
de uso coletivo abertos, como
parques e praças. A proposta
está na CCJ e deve seguir nos
próximos dias ao plenário
para votação dos deputados.
HOSPITAL DA CRIANÇA
A deputada Maria Victória
(PP) destacou a liberação de
R$ 25 milhões do orçamento
federal deste ano e mais R$
24 milhões em fevereiro de
2020 para a construção Hospital da Criança de Maringá.
As obras estão em ritmo
acelerado. O hospital será
referência para 115 cidades
do Noroeste, terá 160 leitos,
um centro de pesquisa de
doenças raras, vai oferecer
21 especialidades e a previsão de conclusão é para ,arço
do ano que vem. “Agradeço
ao governador Ratinho Junior
por dar continuidade a este
projeto tão importante iniciado no governo Cida Borghetti”.

NA CORDA BAMBA
O Estado instaurou mais
dois processos administrativos contra concessionárias
Ecovia, Ecocataratas e Rodonorte que segundo a CGE,
já reconheceram a prática de
atos de corrupção. O órgão
também busca de medidas
para impedi-las de assinar
contratos com a administração pública. Em 2021, o
Estado vai lançar nova licitação para concessão de 4,1
mil quilômetros de rodovias
estaduais e federais.
SUS CONTRA O CÂNCER
O Congresso Nacional
projeto de lei que o obriga
o SUS a fazer o exame de
detecção de câncer em 30
dias. Especialistas dizem que
será necessário que os órgãos
públicos disponibilizem médicos e equipamentos para o
SUS cumprir com a exigência. O projeto segue para a
sanção presidencial.
ALMOÇO DOS
PIONEIROS
Em comemoração aos 68
anos de Cascavel, o Centro
Cultural Gilberto Mayer organiza a 26ª edição do tradicional Almoço dos Pioneiros no
dia 14 de novembro no Tuiuti
Esporte Clube. Os pioneiros
podem levar fotos históricas e
deixar seus depoimentos para
o "Projeto Memória Viva".
MERENDAR ESCOLAR
Cruzeiro do Sul recebeu
uma saveiro e equipamentos
para as centrais de abastecimento das merendas escolares. O recurso foi viabilizado
pelo deputado Tiago Amaral
(PSB). O kit, avaliado em
R$ 50 mil, é composto ainda
por lavadora de pressão, carrinhos de transporte, balança
de piso, caixas monoblocos e
pallets. "Fazíamos a entrega
dos alimentos em uma Kombi
velha. Esses novos equipamentos são uma forma de
valorizar os trabalhadores
do campo que alimentam as
crianças”, afirmou o prefeito
de Cruzeiro do Sul, Ademir
Mulon (PSDB).
PLANO URBANO
O presidente do MDB do
Paraná, João Arruda, escalou
o arquiteto Forte Netto para
elaborar o novo desenho do
espaço urbano que vai integrar
o plano de governo na disputa
eleitoral de Curitiba. "Definimos algumas diretrizes para o
nosso plano de governo que
vai priorizar transposições na
linha verde e a reorganização
do transporte urbano", disse
João Arruda, pré-candidato a
prefeito.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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PARA TRABALHADORES ATINGIDOS PELO GRANIZO EM CARAMBEÍ

CEF faz cadastro para saques do FGTS
Divulgação

Até na manhã
de quinta-feira
193 pessoas já
haviam efetuado
cadastro

MÊS DE ANIVERSÁRIO
Data de atendimento
* Janeiro e Fevereiro
16 e 17/10/2019
* Março e Abril
18/10/2019
* Maio e Junho
21/10/2019

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Iniciou na manhã de quartafeira (16) o cadastramento dos
trabalhadores de Carambeí,
atingidos pelo granizo durante a
tempestade do último dia 18 de
setembro, para a liberação do
Fundo de Garantia Por Tempo
de Serviço (FGTS). Os atendimentos são feitos de acordo
com o mês de nascimento do
trabalhador, conforme calendário no final da matéria.
O chefe de gabinete da
Prefeitura do município, Marcio Taques, explica que neste
caso o cadastro só está autorizado para os proprietários
de imóveis e/ou automóveis

Todo morador atingido tem direito

que sofrerarm danos devido
aos temporais. “Todo morador de Carambeí que tenha
sido atingido pelas intempéries do granizo, e que tenha
saldo de Fundo de Garantia
para ser retirado, pode solicitar o saque. Quem teve perdas
como do telhado, móveis, ves-

tuários, e danos nos veículos”,
destaca.
Outra regra a ser considerada é que só poderão efetuar o
cadastro os trabalhadores que
não tenham solicitado o saque
do FGTS por conta de outros
desastres naturais ao longo dos
últimos 12 meses.

Os cadastros podem ser
realizados até no dia 25 de
outubro, no Salão Paroquial da
Igreja Matriz Nossa Senhora da
Conceição, (Rua Águas Marinhas, número 68, Vila Nova
Holanda), onde profissionais
da Caixa Econômica Federal
(CEF) montaram uma central

de atendimento aos trabalhadores. As solicitações devem ser
feitas entre segunda e sextafeira, das 9 às 17 horas.
Para o requerimento é
necessário estar portando os
seguintes documentos (originais e cópia): documento oficial com foto, como carteira de
identidade ou habilitação; Carteira de Trabalho e Previdência

A PARTIR DE 2020, EM CARAMBEÍ

Fogos de artifício só se for sem barulho
Divulgação

Da Redação
Carambeí - A partir do próximo ano, estará proibido no município de Carambeí o manuseio, a
utilização, a queima e a soltura de
fogos de estampidos e de artifícios,
assim como de quaisquer artefatos
pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso. De autoria dos vereadores
Paulo Sergio Valenga, Antonio Joel
Cosa e Diego de Jesus da Silva, o
Projeto de Lei nº 37/2019, que
ainda precisa passar pela sanção
do prefeito Osmar Blum Chinato
(PSD), foi aprovado na noite de
terça-feira (15), com oito votos
favoráveis e apenas dois contrários.
Na justificativa do vereador
Paulo Valenga, os fogos de artifício
são responsáveis pelos mais variados tipos de acidentes, causando
lesões, mutilações, deficiências e
até mortes. Se isso não fosse bas-

Oito vereadores foram favoráveis ao projeto de lei
tante, entende o parlamentar que
“as explosões são responsáveis
também por causarem excessiva
perturbação aos idosos, crianças,
animais, autistas e tantos outros”.
Ainda na explicação de Valenga,
o objetivo da proposta tende a valorizar a saúde e o bem-estar social,
para humanos e animais, de forma
ética, buscando alternativas eficazes para melhorias de convívio,
e minimização de problemas em
Carambeí, respeitando o compromisso assumido com a comunidade

e cumprindo com o papel de legislador.
Para o vereador Élio Ratinho,
vai ser difícil fiscalizar; para o vereador Cosa, foi pensando nos idosos, nas pessoas com deficiências,
nos animais, que se vê a importância desse projeto.
Contrários a aprovação do
projeto, tanto o vereador Emerson
Plovas (Sheik), quanto João Penteado, justificaram seus votos pelo
fato de que existem muitas festas
religiosas, e que será difícil fiscali-

zar. Sheik foi mais longe e sugeriu
que ao soltar os fogos houvesse
algum tipo de acompanhamento
com bombeiro, ou pessoa especializada, lembrando que as datas
festivas são importantes.
Caso o projeto de lei ganhe
aprovação de Blum, ficará a cargo
do executivo atribuir sanções pecuniárias e administrativas aos infratores, bem como a incumbência de
fiscalizar, como descreve o artigo 3º
desse projeto de lei, e a sua regulamentação, constante no artigo 4º.
BPGZH_anuncio_Feijoada_21x28cm2.pdf 1 30/07/2019 07:49:52

CONTRA A SÍFILIS

Saúde promove
ações na semana
de enfrentamento
Carambeí - A Secretaria de
Saúde de Carambeí mobilizou a
rede municipal na promoção de
ações na Semana de Enfrentamento
da Sífilis. Nesta quarta-feira a diretora do Departamento de Saúde,
Roseli Galdino Cardoso; a enfermeira Gisele de Paula Machado, a
enfermeira Adriana Diniz e a agente
Comunitário de Saúde, Elaine Reineck, estiveram nas dependências
de uma indústria para realizar o
teste rápido da sífilis em funcionários da unidade.
Na terça-feira foi promovida
palestra sobre doenças sexualmente
transmissíveis, com ênfase na sífilis,
pelo médico Osmael Lourenço de
Souza, da UBS Novo Horizonte e
pela diretora do departamento de
Saúde para funcionários de uma
rede de supermercados, que participam da semana da SIPAT.
Nas unidades básicas de saúde
da cidade são repassadas orientações e realização de testes rápidos
para detecção da doença, que se
não tratada adequadamente pode
evoluir para complicações graves e
levar o paciente a óbito.
De acordo com a coordenadora
do programa de IST-HIV/Aids,
enfermeira Gisele, de janeiro até
11 de Outubro o município conta
com 25 casos de Sífilis notificados
sendo 12 casos de sífilis adquirida,
10 casos de sífilis em gestante e 03
casos de sífilis congênita.

APÓS EMPATE COM O CRB

Operário encara em casa
o São Bento neste sábado
Divulgação / Gustavo Herique / CRB

C

Fantasma controlou bem a partida em Alagoas
Da redação

M

Y
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Em entrevista coletiva, o técnico Gerson Gusmão falou sobre
a logística da viagem até Maceió e
o jogo. “A logística nos atrapalhou
e muito. Os atletas hoje foram sensacionais, por terem dado o seu
melhor dentro do campo, mesmo
com o cansaço e o desgaste. A
gente sabe que algumas coisas
fogem da nossa alçada. A direção
não tem culpa, fez o possível. Infelizmente, a logística nos prejudicou.
Mas a gente sabe que a competição não terminou, somamos um
ponto. Agora temos um jogo difícil em casa, mas que precisamos
vencer. A partir de agora, a gente
vai para a reta final da competição, para buscar objetivos maiores
e que passam por esse próximo
jogo. Temos que pensar jogo a
jogo, porque todos são importantes e decisivos", finalizou.
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Ponta Grossa - Operário Ferroviário empatou sem gols com o
CRB-AL, na noite desta terça-feira
(15), pelo Campeonato Brasileiro
da Série B, e agora tem no sábado
(19) o São Bento-SP pela frente,
às 19 horas, no Estádio Germano
Krüger. Com o resultado, o alvinegro chega a 40 pontos e ocupa a
nona colocação na tabela.
Em Alagoas
A partida no Estádio Rei Pelé,
era para o CRB a oportunidade
de dar o troco, já que perderam
em Ponta Grossa. Mas foi o Fantasma quem mais buscou abrir
o placar, criando oportunidades, principalmente no segundo
tempo. Nas chances do adversário, a defesa tirou o perigo.

CMY
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* Julho e Agosto
22/10/2019
* Setembro e Outubro
23/10/2019
* Novembro e Dezembro
24/10/2019
* FONTE: CAIXA

Social (CTPS); comprovante
de residência em nome do trabalhador, emitido nos últimos
120 dias; cartão ou o número
da conta da Caixa Econômica
Federal e Cartão Cidadão
(opcional). Segundo Taques,
esta é a última etapa de serviços que a Prefeitura realiza em
apoio à comunidade afetada
pelo granizo.

NOVA CONTA BANCÁRIA

Prazo para servidores
encerra nesta sexta
Palmeira - Todos os servidores do Município de Palmeira (estatutários, celetistas e
comissionados) devem realizar
a abertura de conta bancária
na instituição financeira Bradesco S/A, até hoje (18).
A medida está valendo
devido ao novo contrato efetivado pela municipalidade, no
qual a nova instituição financeira fica responsável por operar o serviço de pagamento de
subsídios e salários dos servidores ativos do Município,
com exclusividade.
Desde o dia 8 o Banco
Bradesco S/A está realizando
atendimentos exclusivos aos
servidores municipais, das 9
às 17h30, no Rotary Club de
Palmeira. A estrutura montada
pela instituição fica disponível
aos servidores até sexta-feira.
Documentos necessários
Para agilizar o atendimento
é imprescindível a apresentação dos documentos (original e
cópia): RG – Cédula de Iden-

tidade, ou CNH – Carteira de
Motorista, ou Carteira de Identidade Militar, ou Carteira de
Trabalho, ou Carteira de Inscrição em Entidades de Classe
(Ex.: OAB, CRM, CREA e
etc.), apenas um documento
dos citados anteriormente;
CPF – Cadastro de Pessoa
Física (obrigatório caso não
conste no documento citado
anteriormente); e o Comprovante de endereço obrigatório: conta de consumo recente
(água, luz, gás, telefone fixo
ou celular, TV a Cabo/Internet
ou IPTU) emitida no máximo
há 180 dias ou contrato de
Locação/Compra e Venda de
imóvel devidamente registrado
em cartório. Na ausência deste
podem ser aceitos extrato de
FGTS, correspondências emitidas por Órgãos Oficiais Federais, Estaduais ou Municipais,
multas de trânsito ou Boletos
de Cobrança de financiamento
imobiliário, demonstrativo de
planos de saúde ou mensalidade escolar.
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PRIMEIRA PARTIDA DAS OITAVAS PELO PARANAENSE DE FUTSAL

Novo Caramuru pega Operário em casa
Equipe castrense
se classificou
para as oitavas
com o quarto
lugar na chave

EM CASTRO

X

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Neste sábado (19) o Novo
Caramuru Futsal terá a primeira disputa das oitavas de
final pelo Campeonato Paranaense de Futsal. A partida é
contra o Operário de Laranjeiras, o time que terminou a
fase no segundo lugar geral no
Campeonato.
O primeiro jogo das oitavas
vai ser em casa para os castrenses, no ginásio de esportes
Padre José Pagnacco, às 20h30

Serviço de Identidade
agora informatizado

horas. Depois, a equipe volta
a enfrentar o Laranjeiras, no
dia 26 de outubro, também às
20h30, na casa do adversário.
De acordo com o atleta e
presidente do time, Vagner
Rocha (Alemão), o time estará
completo para o confronto de
sábado, e com expectativas
muito positivas. “Temos que
considerar que o time já entrou

para a história de Castro.
Somos uma equipe formada
apenas por atletas castrenses,
e até agora, nunca nenhum
time do município tinha feito
playoff na chave bronze, em
um campeonato importante
como esse. Sabemos que
vamos enfrentar um adversário
muito forte, que teve a segunda
melhor campanha da chave,

Divulgação

perdendo só para o Prudentopolis, uma equipe muito forte,
mas o time está tranquilo, e
com certeza vamos tentar fazer
o nosso melhor, como fizemos
até agora, a equipe vem dando
seu máximo, com muita garra,
muita raça e muita vontade
de ganhar os jogos, então, a
expectativa é a melhor possível”, destacou.

ATÉ 31 DE OUTUBRO

Aberta inscrições para Agentes de Cidadania
O Centro da Juventude
Wallace Thadeu de Mello e Silva
(CEJU) está com inscrições abertas até o dia 31 de outubro para o
programa Agentes de Cidadania.
As vagas são para apresentação
de novos projetos que serão selecionados para início a partir de
novembro. Os candidatos podem
apresentar propostas voltadas
parar as áreas de esporte, lazer,
cultura e cidadania como grupos
de dança, de estudo e bandas de

música, entre outras.
Para a seleção, serão observados critérios obrigatórios como
idade entre 14 e 17 anos, comprovar matrícula e frequência escolar, inscrição no Cadastro Único
junto ao Centro de Referência e
Assistência Social (CRAS) comprovando que a renda familiar é
inferior a um salário mínimo per
capita. As inscrições devem ser
feitas no Centro da Juventude, na
Rua Raimundo Feijó Gaião, 351,

Jardim Araucária I (ao lado da
pista de atletismo).
Programa
Custeado pelo governo do
Estado com recursos do Fundo
da Infância e da Adolescência
(FIA), o programa tem como
objetivo incentivar e promover o
protagonismo juvenil, a participação social, cidadã e a inclusão
sociocultural dos adolescentes,
com base na convivência, forma-

ção e cidadania. Os participantes
recebem mensalmente uma bolsaauxílio no valor de R$ 210,00.
A coordenadora do CEJU,
Cristiane Zamoski, destaca que
para receber a bolsa-auxílio o
adolescente precisará executar
uma ação e não apenas participar de uma atividade. "Ele deverá
empregar dez horas semanais no
planejamento, execução, elaboração de relatórios e atividades de
convivência e formação para cidadania, totalizando 40 horas mensais. A permanência no programa
poderá ser de até dois anos,
mediante avaliação mensal com
resultados satisfatórios", explica.
Atualmente, 17 agentes de
cidadania atuam no CEJU em
projetos voltados ao futsal, artesanato, dança e palestras. Os
adolescentes recebem acompanhamento permanente de profissionais da assistente social.

Instalação do sistema foi feita via convênio
O Setor de Serviços de Identificação de Castro já está funcionando totalmente informatizado
para solicitação da Carteira de
Identidade. A fotografia é digital e
as impressões digitais são coletadas por leitor biométrico. Os documentos são escaneados e todas
as informações são transmitidas
instantaneamente para o Instituto
de Identificação do Paraná. O processo permite celeridade na emissão do documento que deverá ser
entregue no prazo de sete dias.
A instalação do sistema de
Posto de Identificação Totalmente
Informatizado (PATI) foi feita por
meio de convênio com a Secretaria
de Estado de Segurança Pública
(SESP) firmado em setembro
deste ano. A Prefeitura adquiriu
equipamento para fotografia e leitor biométrico para digitais, além
de um escâner para documentos.
Até março de 2020, todos os
municípios paranaenses deverão
se adequar às novas regras.
De acordo com a chefe do
Setor de Serviços de Identificação de Castro, Neila Rubya Stella,
com o PATI, o processo será mais
rápido. "O novo sistema representa economia para o munícipe e
celeridade no processo. Não é preciso mais gastar com foto e utilizar
tinta para as digitais. Além disso o
prazo para entrega do documento

reduziu de 10 para 7 dias", disse.
Agendamento
Para solicitar a Carteira de
Identidade é preciso agendar
pela internet gratuitamente pelo
site www.ii.pr.gov.br clicando no
botão agendamento online ou na
aba menu agendamento online. O
requerente escolhe o posto, data e
horário, preenche o cadastro e é
gerado protocolo para impressão.
No dia e horário do atendimento
agendado, é só comparecer ao
posto de atendimento.
Para solicitar a Carteira de
identidade é necessário levar os
seguintes documentos, de acordo
com o estado civil da pessoa. Certidão de Nascimento para quem é
solteiro, Certidão de Casamento,
Certidão com Averbação de
divórcio ou separação, Certidão
de Casamento com Anotação de
Óbito. CPF, PIS ou Pasep e comprovante de endereço são opcionais.
Menores de 18 anos devem
estar acompanhados pelo responsável (somente pai, mãe ou tutor
legal) que devem apresentar Carteira de Identidade origina
A primeira via da Carteira de
Identidade é gratuita. Para requerer a segunda via é preciso pagar a
taxa de R$ 35,55, ou R$ 30,47
(via rápida).

PROCEDIMENTO USADO FAZ PARTE DOS ANAIS NO CONGRESSO

Nefro Castro em Congresso Paulista
Divulgação

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Uma ferramenta de qualidade que vem sendo usada na
Nefro Castro, desde o ano de
2017, acabou integrando os
anais do 20º Congresso Paulista de Nefrologia, realizado
no final do mês passado, em
Atibaia/São Paulo. Após ser
inscrito e aceito pela equipe do
Congresso, o trabalho foi apresentado pela enfermeira nefrologista da clínica, Veronica da
Silva, no dia 27 de setembro
– terceiro dia de evento, para
diversos profissionais ligadas à
área da Nefrologia.
Esta ferramenta consiste
em um checklist de diálise,
realizado diariamente pela
equipe no momento da lavagem do circuito, ou seja, no
momento da higienização das
linhas e dialisadores usados
pelos pacientes. “Cada cir-

Verônica da Silva
cuito é usado 20 vezes pelo
mesmo paciente, e no intervalo das sessões o equipamento passa por um processo
de higienização, neste processo, antes da realização do
checklist havia um risco consideravelmente maior de contaminação. Na hora da lavagem
é necessário ter muito cuidado, porque os equipamen-

tos são lavados e esterilizados
de forma química, e o produto
químico precisa estar numa
concentração exata, nessa
diluição é que aplicamos o
checklist, o que vem evitando
muitas falhas humanas, porque a falha ocorria justamente
no momento da diluição”,
explica Veronica.
De acordo com a enfermeira, o procedimento oferece
mais segurança ao paciente
em tratamento de hemodiálise, e reduziu a praticamente
zero, o número de registros
de falhas humanas. “Foi uma
necessidade vista pela equipe
para melhorar o serviço prestado ao paciente. Afinal, esse
trabalho fala sobre a segurança
do paciente em hemodiálise,
e a implantação desse checklist aumentou a segurança
no procedimento de lavagem,
melhorando muito os nossos
resultados”, finaliza.

'CAVANIS 50 ANOS - BRASIL'

Casa da Cultura abre exposição hoje
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
Entre hoje (18) até 4 de
novembro a Casa da Cultura
Emília Erichsen irá abrigar a
exposição ‘Cavanis 50 Anos –
Brasil’. A abertura oficial ocorre
nesta sexta-feira (18), às 19h30.

A cerimônia contará com a apresentação de Testemunhos Vocacionais, pelo padre Edemar de
Souza, que é Superior provincial
dos Cavanis no Brasil, e apresentação do padre Franco Alen
Somensi. Além disso, haverá
lançamento de livros.
Durante a exposição, que

terá visitação gratuita, entre
segunda a sexta-feira, das 8 às
11h30 e das 13 às 17h30, e aos
sábados e domingos, das 9 às 13
horas, o público poderá conhecer
mais sobre a trajetória da Congregação Cavanis, que neste ano
completou seu cinquentenário de
presença no Brasil.
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EM TIBAGI

Richard Rasmussen
gravou programa
Embaixador
do Turismo
tece elogios
ao município
Tibagi - No sábado (12)
o biólogo, economista e apresentador Richard Rasmussen
esteve em Tibagi para gravação do seu programa para a TV
Paraná Turismo, do Governo
do Estado, “As aventuras de
Richard pelo Paraná”, que
retrata o ecoturismo através do
artesanato e da gastronomia do
Estado. Recentemente, Richard
foi nomeado como Embaixador
do Turismo no Brasil.
Em Tibagi, ele visitou a sede
da Associação Tibagiana de
Artesanato (Atiart), fez rafting
pelas águas do Rio Tibagi, passou pela Praça Leopoldo Mercer, saboreou a paçoca de carne
e ainda participou de uma experiência com parapente no Morro
da Comuna.
O embaixador do turismo no
país teceu grandes elogios para
o município e seu potencial turístico. “Hoje, o ecoturismo, que
é a inclinação natural de Tibagi,
está em alta. A questão é que
vocês são o segundo maior produtor de grãos do Sul do país,
tem todos esses números bonitos
do agronegócio, que eu acho sen-

sacional, mas vocês conseguem
explorar os ambientes naturais e
isso é muito importante. Fazer o
rafting, o rapel, eu sei que hoje a
cidade foi escolhida para sediar
um campeonato de parapente,
então essas são atividades que
trazem o turismo e aí se complementa com o que nós estamos
fazendo na cidade, que é a parte
de gastronomia, arte e artesanato, então você fecha todo um
ciclo”, disse Rasmussen.
Ele também fez colocações
bem positivas em relação ao
artesanato local. “É característico da região, é o que vocês têm
aqui. Vamos fazer do limão uma
limonada e isso que importa,
quando a pessoa vem para cá,
quando você consegue comercializar estes produtos e isso
tem saída, as pessoas continuam
a cultivar esse processo e isso
não é perdido na história, está
sempre se inovando porque tem
cliente pra isso, então fechou
tudo aqui”, finaliza.
Da visita ao artesanato, ele
levou presentes confeccionados
pelas artesãs tibagianas.
O prefeito Rildo Leonadi
enalteceu a presença do biólogo em Tibagi. “São poucas
cidades do Estado que foram
escolhidas para receber a visita
do Richard. Estamos lisonjeados por alguém, tão respeitado,
como ele, esteja aqui em Tibagi,
conhecendo nossas potenciali-

dades, nossos atrativos, nossa
cultura. Vamos esperar ansiosos
pelo programa na TV Paraná
Turismo”. Destacou.
TV Paraná Turismo
A TV Paraná Educativa está
no ar com nova grade de programação, destacando as belezas
naturais e culturais do Estado.
A grade terá seis programas:
Turismo em Pauta; As Aventuras de Richard no Paraná, com
o biólogo Richard Rasmussen,
com passagens por SBT, Record
e Band; Descubra Paraná; Bom
de Pesca; AgroTur; e Identidade
PR. “Queremos fazer também
com que o paranaense conheça
melhor o estado. O turismo é a
prioridade do Paraná”, ressaltou Márcio Nunes, secretário
de Estado do Desenvolvimento
Sustentável e do Turismo.
A emissora passa a se chamar TV Paraná Turismo e terá
como âncoras programas com
dicas de viagens, fauna, pescaria e agroturismo, entre outros.
Segundo o secretário de
Estado da Comunicação e Cultura, Hudson José, a mudança
no perfil da emissora atende
uma diretriz do governador
Carlos Massa Ratinho Junior,
que estabeleceu como meta de
gestão a promoção do turismo
estadual como ferramenta para
o desenvolvimento socioeconômico do Paraná.

Da visita ao artesanato, ele levou presentes

DA ÚLTIMA DÉCADA

Museu da Imagem exibe
documentários nacionais
O Museu da Imagem e do
Som do Paraná (MIS-PR), em
parceria com a Sociedade de
Amigos da Cinemateca Brasileira, apresenta nesta sexta
e sábado (18 e 19) a mostra
“Novíssimo Documentário Brasileiro - Caminhos Ficcionais”.
Serão exibidos cinco filmes produzidos nos últimos 10 anos. A
entrada é gratuita.
Os filmes selecionados para a
mostra são: “Temporada” (2019,
André Novais de Oliveira), “Baronesa” (2017, Juliana Antunes),
“Branco Sai, Preto Fica” (2014,
Adirley Queirós), “Daquele instante em diante” (2011, Rogério Velloso), e “Orestes” (2015,
Rodrigo Siqueira). As sessões
serão às 17 e 19 horas na sextafeira (18) e às 14, 17 e 19 horas
no sábado (19).
No sábado, depois da última
sessão, o cineasta Tomás von
der Osten conduz um bate-papo

Divulgação

Especialistas
participam de
bate-papo
A Biblioteca Pública do Paraná
promove neste sábado (19) um
bate-papo com Milena Ribeiro
e Volnei Canônica, especialistas
em literatura infantil. Eles discutem o tema “De onde nascem as
perguntas e como trabalhar temas
difíceis na infância?”, a partir das
10 horas, na Seção Infantil. A
entrada é gratuita.

Branco sai - preto fica

Jeann e Julio
após DJ Alok

com o público presente sobre
a produção documental. Osten
é diretor e roteirista de filmes
como o curta-metragem “Chão
de Rua”, que estreou no Festival
de Locarno em 2019; também
assina, junto com Cristiane Senn
e William Biagioli, a curadoria
do Cineclube Aurora, promovido
pelo MIS-PR.

A Feira Paraná que começa
hoje (18), no Centro de Eventos
e Centro Agropecuário de Ponta
Grossa, terá mais uma atração. A
dupla Jeann e Júlio sobe ao palco
após apresentação de DJ Alok
que se apresenta às 22 horas. No
sábado (19) será a vez de Luan
Santana, Yasmin Santos no dia 25
e Bruno e Marrone no dia 26.
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CONTRA A FEBRE AFTOSA

PR suspende vacinação de rebanho
Divulgação

Suspensão
segue instrução
assinada pela
ministra Tereza

MEDIDA CONTRIBUIU
Da Assessoria
A ministra Tereza Cristina citou a expectativa do
País de conquistar novos
mercados a partir do fim da
vacinação contra a aftosa no
Paraná. Segundo ela, o Brasil pratica comércio bilateral
no agronegócio com quase
200 países, mercado que
atinge um bilhão de pessoas.
“O Paraná passa para
outro patamar na suinocultura e avicultura. Principalmente em suínos, o
mercado hoje busca Santa
Catarina pelo status. Agora
há possibilidade de atingir

Da Assessoria
O Paraná deixará de vacinar
os rebanhos de bovinos e bubalinos contra a febre aftosa a partir
de 31 de outubro. A suspensão
da vacinação foi autorizada por
instrução normativa assinada
nesta terça-feira (15) pela ministra da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, Tereza Cristina, e
o governador Carlos Massa Ratinho Junior, no Palácio Iguaçu.
A medida que proíbe o uso
e a comercialização da vacina
no Paraná a partir do final deste
mês atende o compromisso do
Estado de conquistar o status
de área livre da aftosa. O fim da
vacinação dará início à campanha
de cadastramento obrigatório de
um rebanho de 9,2 milhões de
cabeças, com vigilância sanitária
redobrada.
“É um momento histórico
do Estado”, afirmou Ratinho
Junior na solenidade que teve a
presença de criadores e lideranças do setor. Ele destacou que o
Paraná atinge um novo patamar
sanitário no agronegócio mundial
e que o fim da vacinação contra
a aftosa permite aos produtores
do Estado conquistar novos mercados nas cadeias de todas as
carnes.
“Essa medida abre um leque
de mercado no mundo. Cerca de
65% dos países não compram
carne suína do Paraná em função da vacinação contra aftosa.
A pecuária paranaense passa
a ter um novo patamar. Vamos
resgatar a produção de bezerros, melhorar a genética animal
e ampliar as granjas”, pontuou
Ratinho Junior.
O governador ressaltou o
agronegócio é a vocação paranaense e que a conquista deste novo
status é resultado de um trabalho

"É um momento histórico para o Estado", afirmou Carlos Massa Ratinho Junior

integrado e de mudança cultural
com os produtores. Ele também
destacou que o Paraná já tem
um agronegócio sustentável e um
modelo cooperativista pujante, e
que o fim da vacinação vai ajudar
a aumentar esse protagonismo
da produção estadual nos cenários nacional e internacional.
Para a ministra Tereza Cristina, o Paraná inaugura uma
nova era sanitária no País. “Consideramos todos os critérios
técnicos do Governo do Estado.
Houve um calendário de ações,
investimentos financeiros e veterinários. O Paraná vai ser uma
excelência nas cadeias produtivas dos animais. Santa Catarina
era um Estado pequeno e que
tinha muito mais facilidade nesse
status. O Paraná deu um passo
enorme”, explicou.
A assinatura da instrução
normativa representa mais uma
etapa do processo que visa a
obtenção do reconhecimento
de Área Livre de Febre Aftosa
sem Vacinação pelo Ministério
da Agricultura, em setembro de
2020, e pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE), em
maio de 2021.
Preparação
Segundo Norberto Ortigara,

SOBRE VACINAS

Saúde do PR alerta sobre
perigo da desinformação
No Dia Nacional da Vacinação,
comemorado em 17 de outubro, a
Secretaria da Saúde do Paraná ressaltou que as informações incorretas sobre as vacinas, que circulam
nas redes sociais, promovem um
desserviço à população.
“Informações sem comprovação científica, propagadas por sites
não confiáveis, se transformam em
uma ameaça para a saúde”, afirma
o secretário Beto Preto. “Um exemplo é o que está acontecendo com
o sarampo: as baixas coberturas
vacinais dos últimos anos fizeram
a doença reemergir. O Paraná, que
não apresentava casos há 20 anos,
registra agora mais de 100 confirmados. O sarampo é altamente
transmissível e tem na vacina a
única forma de proteção”, enfatiza.
Infecciosas
Além do sarampo, doenças
infecciosas como difteria, hepatite,
poliomielite, rubéola, caxumba,

mercados mais exigentes.
O Brasil tem uma oportunidade gigante com o mercado chinês aberto a esse
consumo, e o Paraná deu o
primeiro passo”, sustentou
Tereza Cristina.
O novo status sanitário permitirá ao Paraná
dobrar as exportações de
carne suína, das atuais 107
mil toneladas para 200 mil
toneladas por ano. Isso
pode acontecer em caso de
o Estado conquistar apenas
2% do mercado potencial,
liderado por Japão, México
e Coreia do Sul, que pagam
mais pelo produto com reconhecida qualidade sanitária.

coqueluche, gripe, tuberculose e
febre amarela, entre outras, podem
ser evitadas com a imunização.
“Nosso esforço diário é de
aumentar o índice de pessoas
vacinadas, seguindo no combate à
doenças que são evitáveis. A Secretaria da Saúde, em parceria com as
22 Regionais do Estado e as secretarias municipais, trabalha para
atingir 95% de cobertura em todas
vacinas”, explica o secretário.
Calendário
O Calendário Nacional de Vacinação contempla recém-nascidos,
crianças, adolescentes, adultos,
idosos, gestantes e viajantes. “Ao
todo, disponibilizamos, por meio
do Ministério da Saúde e Governo
do Paraná, 19 tipos de vacinas na
rotina da imunização, em 1.800
salas de vacinação no estado”,
informa Vera Rita da Maia, chefe
da Divisão de Imunização da
Secretaria da Saúde.

secretário de Agricultura e Abastecimento, o Paraná se preparou para esse momento com
georreferenciamento de todas
as propriedades rurais, constituição de um fundo para eventual
sacrifício sanitário e melhoria da
vigilância. “Criamos um conjunto
de soluções que o Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento referenda como o melhor
do País”, afirmou.
A decisão de suspender a
vacinação se deve à qualidade do
serviço de sanidade do Estado,
atestada por meio de duas auditorias do Ministério da Agricultura
no ano passado. O Paraná assumiu compromissos, em parceria
com a iniciativa privada, para
cumprir as exigências previstas
no Plano Estratégico 20172026 do Programa Nacional
de Erradicação e Prevenção da
Febre Aftosa (PNEFA).
Imagem
Ortigara lembrou que há 50
anos o Paraná se esforça para
superar essa enfermidade, que
macula a imagem da produção,
e que desde 2006 não há registros da doença. A suspensão da
vacina representa uma economia
estimada em R$ 30 milhões para
os produtores paranaenses.

“Chegamos a ter mais de dez
mil focos ativos nos anos 80 e
por uma estratégica técnica de
vigilância permanente reduzimos
a febre aftosa a pó. Não tivemos
mais casos clínicos, subclínicos
ou evidências da circulação viral.
O Brasil está livre da doença.
Essa etapa permite que a gente
venda ao mundo uma imagem
limpa”, explicou.
Presenças
Estiveram presentes na cerimônia o secretário da Defesa
Agropecuária do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, José Guilherme Leal;
o diretor-presidente da Adapar,
Otamir Cesar Martins; o presidente do Sistema Ocepar, José
Roberto Ricken; o presidente
da Federação da Agricultura do
Estado do Paraná, Agide Meneguette; o presidente da Federação
dos Trabalhadores Rurais Agricultores Familiares do Estado
do Paraná, Marcos Brambilla;
o secretário de Administração
e da Previdência, Reinhold Stephanes; e os deputados estaduais Marcel Micheletto, Artagão
Junior, Jonas Guimarães, Cobra
Repórter, Nelson Luersen, Anibelli Neto, Soldado Adriano José
e Delegado Fernando.

ESTADO INICIA CAMPANHA
Da Assessoria
A campanha de vacinação contra febre aftosa será
substituída pela campanha
de atualização do rebanho.
A medida acontecerá duas
vezes por ano, nos meses
de maio e novembro, e
ficará a cargo da Agência
de Defesa Agropecuária do
Paraná (Adapar).
O cadastro pode ser
realizado diretamente no
site www.adapar.pr.gov.br,
nas unidades da agência
espalhadas pelo Estado e
em instituições autorizadas,
como algumas prefeituras e
sindicatos rurais.
Se o produtor não realizar o cadastro ficará sujeito
a penalidades e não receberá a Guia de Trânsito
Animal (GTA), documento
obrigatório para o trânsito de animais. A primeira
campanha de atualização
do cadastro de rebanhos
acontecerá de 1º a 30 de
novembro.
A instrução normativa
também determina que a
Secretaria de Defesa Agropecuária edite normas para

restrição e controle do
ingresso de animais vacinados contra febre aftosa
no Paraná, para adoção a
partir de 1º de janeiro de
2020. Assim, até o final
deste ano, uma nova instrução normativa será elaborada para determinar a
proibição do ingresso de
animais vacinados.
Posteriormente, quando
houver o reconhecimento
nacional do Estado como
livre de febre aftosa sem
vacinação, assim como já
ocorre em Santa Catarina,
as demais regras de trânsito de animais suscetíveis
à febre aftosa e seus produtos passará a vigorar conforme legislação vigente.
“Quando as fronteiras
se fecharem não teremos
mais como receber animais
da zona vacinada. Teremos
os 33 postos de vigilância, barreiras comuns com
Santa Catarina, as zonas
de fronteira com Paraguai e
Argentina e 17 corredores
sanitários sob condições
específicas para realizar
esse controle”, afirmou
Ortigara.

DO PRÉ-SAL

Paraná irá receber mais de R$ 1 bilhão
Da Assessoria
O Senado aprovou em plenário, no início da noite desta terçafeira (15), o Projeto de Lei (PL)
5478/2019, conhecido como PL
da Cessão Onerosa para estados
e municípios. Só o estado do
Paraná receberá o valor total
de R$ 1.232.535.565,19, vindos do leilão do pré-sal, sendo a
quantia de R$ 494.016.262,74,
direcionada ao governo estadual e
o restante, R$ 738.519.302,45,
aos municípios.
De acordo com o senador
Oriovisto
Guimarães
(PODE-PR), o Paraná iria receber apenas R$ 250 milhões,
pelos critérios do Fundo de Participação dos Estados, enquanto
outros estados do Nordeste
teriam uma quantia bem superior. “Depois de muita discussão
nós, os senadores do Paraná,
conseguimos reverter este valor e
o nosso Estado passará o dobro
do previsto”, disse.
Conforme o texto apro-

Divulgação

Municípios ficarão com a maior parte do bolo, disse o Senador

vado, estados e Distrito Federal
deverão utilizar o dinheiro prioritariamente para despesas previdenciárias, inclusive de estatais,
exceto as independentes – e, se
for possível, para investimentos.
Os municípios poderão usar
sua parte em investimento ou
para criar uma reserva para o
pagamento de suas despesas
previdenciárias a vencer, como
no caso dos estados. Assim, não
há obrigação de criar a reserva
para poder usar o dinheiro em
investimentos
No caso das despesas previdenciárias, estão incluídas aquelas de contribuições para o INSS
e para fundos previdenciários de
servidores públicos, inclusive as
incidentes sobre o 13º salário e
quanto a multas por descumprimento de obrigações acessórias.
O senador Oriovisto destaca
que esse recurso será importante
para colaborar com o reequilíbrio
das contas públicas do Paraná.
Fonte: Agência Senado

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

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.
CARTA CONTEMPLADA
PARA IMÓVEL E
CAPITAL DE GIRO
Vendo crédito de 300 mil, entrada
R$33 mil e 179x de R$1.980,00.
Mais informações whatsapp: (41) 9
9852-3855.

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.

BARRACÃO PRÉ-MOLDADO
Barracão pré-moldado para suínos
em oferta: 01 de 1200mt², por
R$130.000,00; 01 de 200mt², por
R$18.000,00; e 01 de 100mt², por
R$ 9.000,00. Temos pilares e tesouras avulsas. Valor à combinar. Telefone: (42) 9 9865-7255.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
MDB – Movimento Democrático Brasileiro
A Presidente do Diretório Municipal do MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO – MDB de Castro, Estado do Paraná, nos termos das normas Estatutárias e Regimentais em vigor, convoca por este EDITAL, todos os filiados em dia
com suas obrigações estatutárias, para participar da CONVENÇÃO MUNICIPAL, que vai ser realizada no dia 27 de outubro de 2019, as 15 horas, no Plenário
da Câmara Municipal de Castro/PR, situada na Rua Coronel Jorge Marcondes, nº
501, Vila Rio Branco, neste município, para deliberar sobre a seguinte:

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
FAISSAL FADEL FILHO torna público que recebeu do IAP, a Licença
de Operação para AVICULTURA – FRANGO DE CORTE
instalada NA LOCALIDADE DE TRES PINHEIROS – FAZENDA
MONEYMAKER, CASTRO/PR.

Áries: Os astros recomendam muito cuidado com as
palavras hoje. Evite comentar
segredos e projetos. Converse
muito com quem ama e não
deixe nada abalar a harmonia do
romance. Cor: amarelo.

Libra: Ouça conselhos de
pessoas bem-sucedidas. Sua
saúde pode estar mais frágil, vá
ao médico. Viagem ou contato
com alguém de outra cidade trará
alegria. Abuse do seu charme na
conquista. Cor: prata.

SÚMULA DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
FAISSAL FADEL FILHO torna público que irá requerer ao IAP, a
Renovação da Licença de Operação para AVICULTURA – FRANGO
DE CORTE instalada NA LOCALIDADE DE TRES PINHEIROS –
FAZENDA MONEYMAKER, CASTRO/PR.

Touro: Assuntos de grana
vão exigir mais atenção ao longo
do dia. É do trabalho que virão
seus ganhos. Forte ligação com
colega pode indicar amor, será?
Fase envolvente no romance.
Cor: rosa.

Escorpião: É melhor não
contar demais com a sorte e
fugir de jogos ou investimentos
PROJUDI
- Processo:
0005215-74.2019.8.16.0064
- Ref. mov. 23.1 - Assinado digitalmente por Cleuza Marlene Ressetti Guiloski
de risco.
Atração
proibida
ficará
Castro, 17 de outubro de 2019
13/09/2019: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: EDITAL DE CITAÇÃO
Desta feita, subscrevo-me
mais forte,
só cuidado para não
se iludir. O romance pede mais
MARIA DE FATIMA BARTH ANTÃO CASTRO
confiança. Cor: dourado.
Presidente do MDB de Castro

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO
ARAUCO FOREST BRASIL. Torna público que irá requerer ao IAP Instituto Ambiental do Paraná, a Renovação de Licença de Operação
para Extração de Cascalho, instalada na localidade denominada Cambará – Município de Campo do Tenente/PR.

Gêmeos: Você pode se
decepcionar com algum projeto
pessoal ou de trabalho. Mas não
deixe isso abalar sua confiança:
levante a cabeça e siga em frente.
À noite, pode ter boas surpresas
na paquera. Cor: branco.

Sagitário: Quem trabalha
com parentes vai precisar de muito
jogo de cintura para evitar atritos.
O romance está no ar e é um bom
dia para conhecer alguém. Se já
achou seu par, reforce o companheirismo. Cor: bege.

Câncer: Talvez precise de
mais sossego para se concentrar
hoje. Pode ter imprevisto numa
viagem ou preocupação com pessoa de outra cidade. No amor,
uma postura discreta pode atrair
a pessoa certa. Cor: marrom.

Capricórnio: Cuidado com
as fofocas no trabalho. Evite
se automedicar, vá ao médico!
Respeite seus limites. Quem
está livre pode se interessar por
colega. Na vida a dois, melhore o
diálogo. Cor: azul-escuro.

Leão: Pode se aborrecer
com amigos no início do dia.
É preciso liberdade para correr atrás do que quer. Passeios
e papos descontraídos podem
estimular a paquera ou dar novo
ânimo à vida a dois. Cor: pink.

Aquário: A Lua traz sorte
e muita criatividade. Não conte
com o que ainda não recebeu e
evite gastos para não se arrepender. Sucesso na conquista. A
dois, que tal uma viagem ou um
passeio diferente? Cor: creme.

Virgem: É melhor não contar muito com os colegas hoje.
Pode enfrentar rivalidades. Se
precisar de apoio, é na família
que deve buscar auxílio. Respeite
as diferenças no romance e saiba
a hora de ceder. Cor: laranja.

Peixes: Sua experiência vai
fazer a diferença no trabalho.
Seu poder de atração está com
tudo, mas pode faltar pique para
sair de casa hoje. Já no romance,
o clima vai esquentar em quatro
paredes. Cor: verde-claro.

CRUZADAS

ORDEM DO DIA
a) Eleição por voto direto e secreto, do Diretório Municipal de Castro, com
seus membros e suplentes;
b) Eleição por voto direto e secreto, dos Delegados e respectivos Suplentes à
Convenção Estadual;
c) Eleição por voto direto e secreto, da Comissão de Ética e Disciplina e seus
Suplentes.
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RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Sexta-Feira (18/10)
Cléber foge do quarto
de Anjinha pela janela. Rita
teme que Rui encontre Isaura.
Milena reclama por César
chegar tarde em casa. Rita
conta seu segredo para o juiz
e explica por que não quer
que o pai biológico de Nina
se aproxime dela. Milena
enfrenta César por ele não
querer se mudar para Caxias.
Thiago e Carla provocam Cléber. Marco castiga Anjinha.
Vânia implica com César. Rita
admira Filipe. Raíssa elogia o
empenho de Thiago com sua
carreira. Marquinhos reclama
de Nanda impedir que ele
seja seu empresário. César
avalia a possibilidade de
mudar para Caxias, e Milena
se anima. Rui encontra o sítio
de Isaura. Madureira desco-

bre que a rua está sem água.
Rui questiona Isaura sobre a
filha de Rita.
BOM SUCESSO
Sexta-Feira (18/10)
Nana pede segredo a
Paloma sobre sua gravidez.
Gisele se assusta com a
intenção de Diogo de envenenar Alberto. Paloma pede
a Ramon para voltar para
casa. Diogo coloca o veneno
na xícara que está à frente do
local em que Alberto costuma
sentar à mesa. Gisele fica
apavorada ao ver que Sofia
sentou no lugar de Alberto.
Paloma sugere que as xícaras
sejam trocadas como a brincadeira de escravo de Jó, o
que faz com que Diogo não
saiba mais qual a xícara que
contém o veneno. Alberto
convida todos a tomarem o
chá.

ÉRAMOS SEIS
Sexta-Feira (18/10)
Lola rejeita a ideia de Júlio.
João avisa a Afonso que pretende levar Shirley e Inês para
Salvador. Isabel fala de sua
festa com Júlio, que é rude com
a menina. Shirley apoia Afonso
quando ele chega em casa.
Isabel não deixa os amigos de
Alfredo irem à sua festa. Júlio
estranha ao ver Assad conversando com Elias. Shirley tenta
esconder de Afonso sua vontade
de ir embora com João. Zeca
e Olga namoram escondidos.
Clotilde conversa com dona
Maria sobre Almeida. Júlio se
embriaga com Almeida. João
aparece no armazém e beija
Shirley. Alfredo vê Júlio chegar em casa embriagado. Lola
repreende o marido ao vê-lo
entrar em casa. Alfredo defende
Isabel de Júlio, que, ao tentar
castigar o menino, estraga a

decoração de sua festa.
A DONA DO PEDAÇO
Sexta-Feira (18/10)
Maria da Paz consegue a
última vaga para participar do
concurso de bolos. Rock vai
com Eusébio falar com Matilde
e estranha que ela conheça
seu pai. Régis reclama da cela
superlotada. Evelina mente para
Camilo e Yohana e ajuda Jô. Evelina comenta com Maria da Paz
a desconfiança que tem sobre Jô.
Otávio alerta que Vivi precisará
abandonar sua carreira para fugir
com Chiclete. Kim tenta convencer Márcio a se casar com ela.
Eusébio questiona Cornélia sobre
Maltide. Antero avisa a Régis
que não conseguiu confirmar seu
álibi no endereço da massagem.
Vivi se aconselha com Kim sobre
a proposta de Otávio. Téo flagra
Jô discutindo com Evelina e desconfia.
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8 VÍTIMAS

Ônibus colide com caminhão e fere 8
Divulgação

Motorista
ficou preso
entre as
ferragens

EM PALMEIRA

Hotel é roubado na noite
Palmeira - Um funcionário
de hotel localizado na Rua Conceição, relatou ter sido vítima de
roubo na madrugada de terça para
quarta-feira (16), em Palmeira.
Ele relatou aos policiais que, por
volta das 2h30 chegou à porta
do hotel uma mulher de estatura
baixa, morena, trajando blusa de
moletom cinza da marca Adidas e
calça jeans desfiada, a qual pedia
informação. Na tentativa de querer ajudar, a vítima abriu a porta
e dois indivíduos mascarados

* Da Redação
Na madrugada desta terçafeira (15), por volta da 0h30,
em Ponta Grossa, equipe da
PRF atendeu acidente do tipo
colisão traseira envolvendo um
ônibus que fazia a linha Curitiba
a Campo Mourão, e um caminhão de Caxias do Sul (RS).
Foi na BR 376, Km 488.
Os veículos seguiam sentido
norte (Campo Largo a Ponta
Grossa), quando o ônibus acabou colidindo com a traseira
do caminhão. O motorista do
ônibus ficou preso às ferragens, sendo que o seu estado
era considerado de moderado à
grave. Outros sete passageiros
sofreram ferimentos aparente-

Não foi divulgada as possíveis causas do acidente

mente de natureza leve, sendo
que este motorista e seis passageiros foram encaminhados
para os hospitais para exames
mais detalhados. O condutor do
caminhão permaneceu ileso.
O condutor do caminhão
realizou teste de etilômetro,
com resultado negativo para o

PIRAÍ DO SUL

Preso por dirigir
embriagado
Piraí do Sul - Um homem foi
preso por conduzir, embriagado,
uma motocicleta embriagado. Foi
por volta das 18h35 de quartafeira (16), na rua José Ferreira de
São Miguel, em Piraí do Sul.
Policiais militares abordaram
o indivíduo de 27 anos que conduzia a motocicleta em via pública,
fez com que realizasse o teste de
etilométrico, onde constatou-se
estar embriagado.

consumo de álcool, já o motorista do ônibus não foi submetido ao teste, tendo em vista seu
socorro e encaminhamento para
o hospital.
O ônibus foi liberado para
funcionário responsável da
empresa, que compareceu ao
local para dar assistência aos

passageiros, já o caminhão foi
recolhido ao pátio contratado
por infração de trânsito.
A PRF relembra a necessidade de todos os passageiros de
veículos de transporte coletivo
utilizarem o cinto de segurança.
* Informações e foto: PRF

COM FACA

Trio assalta mulher e crianças
Uma mulher e duas
crianças foram assaltadas na
noite de quarta-feira (16)
enquanto caminhavam na rua
Miguel Couto, no Castroville, em Castro (região dos
Campos Gerais). Elas foram
rendidas por três pessoas
armadas com facas e foram
obrigadas a entregar os
celulares. Segundo a Polícia
Militar, dois suspeitos foram

detidos.
O crime aconteceu por
volta de 20 horas e, conforme
o relato das testemunhas, os
autores fugiram do local a pé.
A PM foi acionada e durante
as buscas pela região conseguiu encontrar dois jovens
que teriam participado do
assalto. O rapaz de 18 anos
foi preso em flagrante e o
adolescente de 16 anos foi

apreendido. O terceiro autor
conseguiu escapar e ainda
não foi localizado pelas autoridades.
Os dois detidos foram
conduzidos até a delegacia da
Polícia Civil da cidade, que
agora vai instaurar inquérito
para apurar o envolvimento
da dupla em outros casos
parecidos ocorridos nas últimas semanas no município.

JAGUARIAÍVA

Roubam casa e
fazem a limpa
Jaguariaíva - Três indivíduos assaltaram uma residência
ao meio-dia de quarta-feira (16).
Foi na Rua Edivino Kojo, Vila
Edith, em Jaguariaíva.
Portando armas de fogo, eles
adentraram na residência, renderam o proprietário e subtraíram
diversos objetos e dois veículos. Um fiat pálio atractive, cor
branca, ano 2012, placas AWF9j69, de Ponta Grossa, e o veículo Fiat Pálio Fire, cor prata,
ano 2015, placas PVU-1874,
de Belo Horizonte.

TRÊS EM MOTO

Preso por
adulterar placa
Policiais militares em patrulhamento abordaram uma motocicleta
que trafegava com três ocupantes
pela Rua Cruz Machado, Vila Rio
Branco. Foi por volta das 13 horas
de terça-feira (15).
Constatado que a motocicleta
estava com a placa de outro veículo, o condutor tentou evadir-se
correndo da equipe, porém acabou sendo detido. Ao ser indagado sobre seu nome, o homem
de 36 anos recusou a identificar-se. Ele acabou sendo preso e
encaminhado para a delegacia.

MACONHA, CRACK E REVÓLVER

Cai mais dois por tráfico na cidade
Da Redação
Após denúncia anônima, policiais militares abordaram homem
de 29 anos com uma bucha
de maconha. Foi por volta das

14h30 de segunda-feira (14).
Pressionado pela polícia, o indivíduo informou o endereço onde
teria adquirido a droga.
Já no local, mais dois indivíduos de 35 anos e 18 anos foram

flagrados com mais dez buchas de
maconha (aproximadamente 240
gramas), uma pedra de crack, e
uma arma de fogo tipo garrucha.
Todos os envolvidos foram encaminhados para a delegacia.

682 GRAMAS DE MACONHA FRACIONADAS

Preso por traficar no Arapongas
Um homem foi preso Por
tráfico no Arapongas, no final da
tarde de terça-feira (15). Após
receberem denúncias sobre um
ponto de venda de entorpecentes, policiais militares lograram
êxito ao abordar dois jovens de
16 anos que haviam acabado
de comprar a droga. Com eles
foram encontradas duas buchas
de maconha. Questionado,
eles confirmaram que haviam
comprado o entorpecente no
mesmo local apontado pelas
denúncias.
Realizada abordagem na
residência localizada na Rua
Evangelina M. Camargo, os
policiais chegaram ao proprietário da residência, o qual
indicou aos policiais onde havia
guardado o entorpecente. No

JAGUARIAÍVA

adentraram ao estabelecimento,
cada um armado com um facão,
os quais deram voz de assalto,
exigindo dinheiro. Eles foram até
ao caixa e dali subtraíram certa
quantia em dinheiro.
O funcionário não conseguiu
coletar as características dos indivíduos, pois um deles o ameaçou
com o facão caso ele não olhasse
para baixo.
Equipe realizou patrulhamento, porém não obteve êxito
em localizar os autores.

QUANDO FOI PESCAR

Deixa chave na ignição
e tem carro roubado
A equipe policial de Tibagi,
recebeu ligação do Copom de
Telêmaco Borba, o qual informava que por volta das 12h47 de
terça-feira (15) acabara de ocorrer um furto do veículo Fiat Palio,
de cor cinza, placas DGE-8540,
próximo ao Salto Conceição.
O fato inusitado é que o solicitante, relatou que estava com seu
cunhado indo pescar, quando ao
chegar no local onde os veículos
fazem o retorno para a rodovia
PR-340, estacionou seu carro

com as chaves dentro e foi verificar a estrada que dá acesso ao
salto para ver se teria condições
de descer até o local. Após descer alguns metros do veículo
estacionado, escutou o barulho
de alguém acionando o motor
do carro. A vítima e seu cunhado
conseguiram correr atrás do
carro até a rodovia, e verificaram
pelas marcas de derrapagem que
o autor do furto seguiu sentido
Telêmaco Borba. Até o momento,
o carro não foi encontrado.

MOTORISTA FOGE

Carro colide na PR-151
Nos dez primeiros minutos de
terça-feira (15), policiais rodoviários de Ponta Grossa deram atendimento a colisão do tipo traseira
na PR 151, KM 314, região de
Carambeí. O acidente envolveu
dois veículos, o automóvel GM

Classic, cor prata, placas de Ponta
Grossa, conduzido por S.R.M,
de 37 anos, e um segundo carro
que evadiu-se do local. Encaminhado ao Pronto Socorro de Ponta
Grossa, o condutor do Classic teve
ferimentos considerados leves.

EM PONTA GROSSA

PRF detém homem que
tentava arrombar loja
Ponta Grossa - No km 173,
da BR-373, região de Ponta
Grossa, um rapaz de 21 anos
foi abordado por volta das 3h50,
tentando arrombar um comércio localizado na Avenida Souza
Naves. Durante a fiscalização foi
constatado que ele possuia, em

seu desfavor, mandado de prisão
em aberto pelos crimes de furto e
corrupção de menores (Art. 155
e 244-B do Código Penal).
Ele foi conduzido até a 13ª
Subdivisão Policial para que
fosse dado cumprimento ao referido Mandado de Prisão.

Divulgação

EM CURITIBA

Unidade aérea da PM
tem novo comandante

Droga estava pronta para ser comercializada
local foram apreendidas 682
gramas de maconha fracionadas
em 331 buchas embaladas para
venda, além de uma balança

de precisão e certa quantia
em dinheiro. O proprietário da
residência foi preso e encaminhado para a delegacia.

FAMÍLIA FEZ O RESGATE

Moto é roubada
na Cidade Alta

Agride companheira e vai em cana

Jaguariaíva - Uma motocicleta Honda CG 150 Titan EX,
de cor vermelha, ano 2011, placa
AUO-4201, de Jaguariaíva, foi
furtada na Rua Major Vergílio, na
Cidade Alta, em Jaguariaíva.
O dono deixou a moto estacionada em via pública, em frente à sua
residência, e quando retornou para
buscá-la não a encontrou no local.

Foi preso na quarta-feira
(16), por força de mandado
de prisão preventiva, solicitado
pela Delegacia da Mulher de
Ponta Grossa, um rapaz de 19
anos, que no dia 1º de outubro, na região da Nova Rússia, chegou em casa agressivo
com a companheira de 19 anos
de idade. Bastante nervoso,

pegou a gatinha de estimação
da jovem, única referência de
carinho da vítima, ergueu o
animalzinho para o alto e em
seguida, o arremessou no piso
da casa. Ao ver a vítima chorando de desespero diante do
animal agonizando, a agrediu a
socos no rosto e, ainda, a deixou num quarto da casa, mais

precisamente um porão, monitorando da porta para que ela
não fugisse, bem como se apoderou do seu chip do celular.
Dois dias depois, à noite, a
vítima conseguiu se comunicar
com a família, que no dia 4 compareceu à Delegacia da Mulher
e em seguida, junto com a PM,
realizou o resgate da vítima.

O tenente-coronel Júlio Cesar
Pucci dos Santos assumiu nesta
quinta-feira (17) o comando do
Batalhão de Polícia Militar de
Operações Aéreas (BPMOA).
O evento aconteceu na sede do
BPMOA, no Hangar 12 do Aeroporto Bacacheri, em Curitiba.
Autoridades políticas e militares
estiveram no evento.

O secretário estadual da
Segurança Pública, Romulo Soares, reconheceu a capacidade do
novo comandante para dar continuidade ao bom trabalho que já
vinha sendo desempenhado. “Ele
está pronto para prosseguir com
os projetos”, disse. “Confiamos
em seu trabalho, e desejamos
sucesso a ele”, afirmou.

EM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Deputado denuncia golpes
Com a proximidade das férias
de fim de ano e alta temporada de
verão, aumenta o número de ofertas
pela internet para locações de imóveis em praias badaladas de todo
Brasil. Porém, o que pode parecer
uma super barbada, muitas vezes
esconde um golpe que acomete
muitos internautas desatentos.
Esta semana, o deputado Estadual Requião Filho recebeu o comunicado via redes sociais de que seu
nome estaria sendo usado num
desses falsos contratos de locação. Moradoras de Campo Grande
(MS), Karen e Aline pretendiam

passar a virada de ano no litoral do
Guarujá e fizeram a locação de um
imóvel pela internet. Mas ao realizarem o pagamento antecipado da
reserva ao locador, que se identificava apenas como "Maurício Guarujá”, e de receberem a cópia do
contrato, o golpista desapareceu,
não respondendo mais mensagens
e retirando o anúncio do ar.
Elas então foram buscar informações e, ao ler o contrato com
cuidado, se surpreenderam com o
nome do deputado descrito. A locadora então desconfiou e resolveu
avisar o parlamentar.
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* Eventos sociais, festas e
aniversários, conte para nós no
publicidade@paginaum.com
ou pelo WhatsApp 9 9972-0758
Divulgação / Arquivo Pessoal

Divulgação / Fabiana Guedes

Em ritmo de
aniversário,
a bela Bruna
Schimanski
(sra. Sandro
A. Carrilho),
estreia nesta
segunda-feira
(21) seus 28
anos. Receba
o nosso
carinho!

Divulgação / Fabiana Guedes

Em ritmo de contagem regressiva para seus
15 anos, a bela Ana Julia Carneiro Just.
No clique de Fabiana Guedes, a debutante
foi produzida por Amanda Andrade

Divulgação / Fabiana Guedes

Quem será muito cumprimentada neste sábado (19), por
mais um ano de vida, é Juliane Aparecida Souza Valenga.
No clique, com sua filha Maria Clara e seu esposo, Diego

Divulgação / Arquivo Pessoal

Neste
sábado (19),
a advogada
Michelle
Fagundes
Alves (sra.
Guilherme
Alves), mãe de
Isadora e
Lucas,
comemora
mais um ano
de vida

Mariana Lopes Quirrenbach Boer, aniversariante
do último dia 15 e Sra. Adriano Marco Boer, recebe
o carinho dos filhos Cauã, Matteo e Samuel
Divulgação / Fabiana Guedes

Divulgação / Arquivo Pessoal

Muito festejada
no último dia
17 pela troca
de idade,
Fernanda
Bianca
Petter Bundt. No
clique, recebe o
carinho do filho
Frederico
Divulgação / Fabiana Guedes

Parabéns a Wallace
Diniz de Melo, de 15
anos, estudante do 1°
E noturno do Joana
Torres, que gabaritou
as 26 questões de
lingua Portuguesa da
Prova Paraná, e ao
seu professor Rubens
Ribas que no dia 12
aniversariou

Divulgação / Daniel Calvo

Divulgação / Fabiana Guedes

No dia 22,
Singra Cardoso
recebe muitos
cumprimentos
pela passagem
dos seus 60
anos. No clique,
com o neto
Rafael.
Parabéns!

Talentos

Ensaio
pré wedding
inspirador com
o casal Vanessa
Da Luz Ribas e
Anderson Ribas,
no paradisíaco
espaço turístico
Buraco do
Padre, através
das lentes de
Daniel Calvo e
equipe. Luz
perfeita e muita
positividade
no ar

Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Divulgação / Sandro Adriano Carrilho

Leandro de Farias estreou idade nova no último
dia 11. Muito abraçado pelos filhos Maria
Eduarda, Heloísa, José Henrique e sua enteada Lívia

Bruna

Quem foi ao Festival de Tortas de Carambeí, deparou-se
com dois talentosos artistas. Coby Bosch, com sua
pintura sobre tela e o conhecidíssimo Ladislau Charry,
escultor de mão cheia. O Página Um News registrou!

18/10

Gustavo Santos Moróz
Henrique Schultz Sazana
Cezar R. Weigert
Cabo Olicheski
Daniele Christine de Oliveira
Luciane Assme
Caroline Carrilho
Dani Oliveira

19/10

Michelle Fagundes Alves
Juliane Ap Souza Valenga
Kelly Alves Taborda

Luiz Cesar Carneiro
Valdir Sanson
Amandio Kraemer Filho
Andrea Khalil

20/10

Aleksandra Ap. Cole
Alexandre J. Boer
Arthur Machinski de Aguiar
Guilherme Bertolini
Terezinha Odete Gandera
Otávio Augusto de Lima

21/11

Bruna Schimanski

