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Divulgação

5° Esquadrão
recebeu visita
de 22 crianças

calor de 40° graus

PHN em
Castro exigiu
disposição
de jovens e
adolescentes

Divulgação

Divulgação / Luana Dias

21 animais

Apenas cães de
raça ganharam
nova casa

A feira de adoção realizada pela Prefeitura de
Castro na sexta-feira (25)
resultou na adoção de 21,
dos 51 animais que estavam
disponíveis no Centro Municipal de Zoonoses. A maioria dos animais de raça que
aguardavam adoção no local
ganharam um novo lar, por
outro lado, os ‘vira-latas’
continuam por lá, e ainda
estão à espera da adoção
página 5
responsável.
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em castro, preços ainda resistem aO aumento

Botijão pode chegar a R$ 80
Divulgação

Secretaria
realizou evento
para mulheres
página 5

SFPC atua na
fiscalização de
competição de tiro
página 5
Divulgação / FIEP

Preços devem se manter sem reajuste até esse final de semana

O novo reajuste no preço do gás, anunciado pela Petrobras na semana passada, pode fazer com
que o preço do botijão de 13 quilos do gás liquefeito de petróleo de uso residencial (GLP ou o gás
de cozinha), chegue aos R$ 80 em Castro. As revendedoras consultadas pela reportagem do Página
Um News ainda não haviam aplicado o reajuste até na segunda-feira (28), porém, os entrevistados
afirmaram que no máximo até o próximo final de semana devem atualizar os preços. Alguns deles
estão justamente aguardando o reajuste acontecer na concorrência, para aplicar em seu estabelecimento também. E, a maioria ainda está comercializando botijões de um estoque adquirido pelo
página 5
preço antigo, e por isso ainda não começou a cobrar mais do consumidor final.

'Herenças culturais do Paraná

Concurso de
desenho encerra
nesse dia 4
página 8

CARLOS Valter Martins já assumiu

NOVO PRESIDENTE NA FIEP

Fomentar a
indústria no
interior é a
proposta
O empresário Carlos Valter Martins tomou posse dia
28 de outubro de 2019 na
presidência da Fiep e defendeu o fomento das indústrias
no interior do Paraná. “Precisamos fomentar que, cada
vez mais, as diferentes regiões
tenham apoio tecnológico
e de formação profissional
para que suas indústrias consigam evoluir, agregar mais
tecnologia e produtividade”,
disse Martins nesta entrevista
exclusiva a ADI. “Aprimorar a
nossa infraestrutura é um dos
caminhos para reduzir custos
e aumentar a competitividade
da indústria paranaense", disse Carlos Martins. página 3

ASSALTO EM POSTO DE CARAMBEÍ

em palmeira

Briga termina
com homem
esfaqueado
Na madrugada deste
domingo (27), uma equipe
da PM foi acionada para
dar atendimento na Rua
Macedo Ribas, Bairro Regina Vitória, em Palmeira,
um caso onde dois homens
estariam esfaqueando uma
terceira pessoa. Deslocado de imediato, eles
foram informados por uma
senhora que estava em
frente a residência, a qual
relatou que seu marido
estava caído no interior da
residência com ferimentos
graves causados por golpes de faca.
página 7

Polícia troca tiros e prende ladrões
Divulgação

Assalto a posto de combustíveis no Bela Vista I, no
sábado (26), não acabou bem para dois marginais que
após trocarem tiros com policiais militares de Carambeí, um deles acabou ferido na perna e no braço, e o
outro preso. O caso começou ficar mal para os ladrões,
quando o um veículo Uno vermelho, com as mesmas características do que havia praticado o assalto, foi avistado
pelo militares há um quilômtro de um outro posto. Ao
tentar a abordagem, os suspeitos empreenderam fuga,
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mas não demoraram para parar.		

em ponta grossa

Colisão em cruzamento
faz carros encavalarem

arma e objetos apreendidos

OCUPANTE DE CARRO MORRE NA PR-340
página 7

O cruzamento das ruas Barão do Cerro Azul e
Coronel Francisco Ribas, região central de Ponta
Grossa, foi palco de um dos acidentes mais impressionantes da noite de sábado (26), em Ponta
Grossa. Após envolver-se em acidente, o automóvel
página 7
Ka ficou por cima do automóvel Gol.
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EDITORIAL

MAIS UMA PARA 2019
O castrense que quiser pagar mais barato no gás de cozinha
deve correr às compras antes do próximo final de semana. Isso
porque as distribuidoras estão segurando o reajuste de até 5,3%,
para o novo estoque, mas o aumento de preços pode ocorrer a
qualquer momento, afinal, já foi anunciado pela Petrobras no
início da semana passada. Para um ano que está terminando
com um número exorbitante de pessoas desempregadas, com um
cenário onde mães e pais de família precisam se desdobrar para
sustentar dignamente os filhos, manter as economias da casa
equilibradas fica cada dia mais difícil. Espera-se que 2020 traga
mais notícias a serem comemoradas.

Pequenas lições de grandeza
Em Seis Propostas para o Próximo
Milênio, palestras que pronunciaria durante
o ano letivo de 1985-86, na Universidade
de Harvard, se a morte súbita não interrompesse sua obra, Ítalo Calvino, o grande
escritor italiano nascido em Cuba, tratou de
objetos literários que gostaria que a humanidade preservasse na nova era.
Trata-se de uma das mais belas coletâneas de pensamento a respeito da complexidade das estruturas narrativas. Apesar
de o foco centrar-se nos valores literários,
não há como deixar de projetar seu engenhoso ideário para o campo da vida social
e política.
Na trilha das propostas, roguemos
que os nossos governantes e políticos
tornem-se compromissários do valor da
leveza, o primeiro dos seis. Diante da
constatação amarga de que o esforço do
governo para resgatar nossa economia não
tem quase alterado o mapa do desemprego
e melhorado a vida da população, nossas
preces apelam para que o país seja capaz
de iniciar a correção da monstruosidade
registrada pelo IBGE: o rendimento total
dos 10% mais ricos é superior à soma dos
80% mais pobres; em 2018, o rendimento
médio mensal do 1% da classe mais rica do
país foi de 27.744 reais, enquanto os 50%

* Gaudêncio Torquato

mais pobres tiveram rendimento médio de
820 reais, valor 33,8 vezes menor que os
mais abastados.
Não se exige a leveza literária dos termos do escritor italiano, mas a leveza de
um cotidiano tranquilo, menos inseguro,
mais farto na cozinha, prazeroso, menos
cáustico. Não dá para postergar. A vida é
cada vez mais breve. As coisas precisam ser
feitas com urgência. Não esperem os governos pelo último ano das administrações.
Já o segundo valor, a rapidez, preenche
as expectativas das ruas, sendo a resposta
que o povo quer nesse ciclo de explosão das
comunicações. Brasileiros estão cansados
de ouvir a lengalenga dos idos dos nossos
bisavós, que, por décadas, ouviram a cantilena de políticos: “Vamos construir a Pátria
dos nossos filhos”.
Urge reconstruir a Pátria, já, sem
delongas. O amanhã é hoje e pede soluções para cidades de todos os tamanhos
devastadas pela incúria de más administrações. Lincoln ensinava: “Podeis ludibriar
uma parte do povo durante o tempo todo,
ou o povo durante algum tempo; mas não
podereis ludibriar todo o povo durante todo
tempo”.
O Brasil que ressurgiu da eleição de
outubro de 2018 espera por exatidão,

esse valor tão massacrado nesses tempos
de fake-news. Precisamos banir do nosso
dicionário o refrão nazista de que uma mentira repetida três vezes torna-se verdade
no quarto relato. Precisamos banir perfis
inescrupulosos, a mentira, a promessa
mirabolante, a hipocrisia do crocodilo que,
chorando, atrai a presa para devorar.
Bobbio, outro italiano, em sua obra,
chama a atenção para dois fenômenos
adversos e estritamente ligados: o poder
oculto ou que oculta, isto é, que se esconde,
escondendo.
As malhas do poder invisível carecem
ser escancaradas. Daí a necessidade de
darmos força à visibilidade para se possa
acreditar nos governantes e nos representantes do povo. O País não aceita viver sob
dois Estados, o visível e o invisível, este
operado por estruturas corrompidas, gabinetes secretos, decisões políticas longe dos
olhares do público. O “poder mascarado”
produz metástases que maltratam a alma
da Nação.
Nossa cultura miscigenada abriga valores nobres da vida - o respeito, a lealdade, a
fé, o companheirismo, a dignidade, a ética.
Há uma vontade plural no país que merece
ser respeitada.
Trata-se, assim, de observar e pro-

mover a multiplicidade (o quinto valor)
dos sujeitos, das vozes, dos olhares sobre
a nossa realidade. A pluralidade étnica,
social, econômica e cultural do País constitui referência para o planejamento e administração de políticas públicas. Essa visão
múltipla sobre o País recomenda a mobilização de todas as classes e categorias profissionais, atribuindo-se a cada uma seus
deveres e direitos.
A última lição de Calvino trataria do
tema da consistência. Nesse caso, fiquemos com sua intenção de resgatar o valor
da responsabilidade nas atitudes e ações,
que implica seriedade, densidade, peso. O
contraponto é a improvisação, a irresponsabilidade, a tibieza.
O Brasil, ao final de segunda década
do novo milênio, precisa resgatar o valor da
humanidade, esse que mereceu de Confúcio
a máxima: “a humanidade é mais essencial
para o povo do que água e fogo. Vi homens
perderem sua vida por se entregarem à
água ou ao fogo; nunca vi alguém perder a
vida por se entregar à humanidade”.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor titular
da USP, consultor político
e de comunicação.

Na era de informação, exigir o direito de saber o que comemos é necessário
* Teresa Liparace
midor precisa saber para fazer uma escolha alimentar saudável. Nesse sentido,
o modelo mais adequado é o proposto
pelo Idec (Instituto Brasileiro de Defesa
do Consumidor) no qual os nutrientes
críticos em excesso são informados em
triângulos, simbolizando a noção de
advertência de forma mais clara para os
consumidores.
A efetividade desse modelo para
a escolha de alimentos mais saudáveis
foi avaliada pelo instituto por meio de
um estudo realizado em parceria com o
Nupens/USP (Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da
Universidade de São Paulo) e a UFPR
(Universidade Federal do Paraná). Os
resultados foram publicados em periódicos de saúde e apresentados à Anvisa
como parte do processo de aprimoramento da rotulagem nutricional no Brasil.
Por meio de um estudo online realizado com 1.607 brasileiros e brasilei-

Muito se mudou no horizonte da alimentação e da busca por informação, mas
ainda não temos muito o que comemorar.
Pelo contrário, percebemos, a cada dia,
que a obesidade infantil está crescendo
no mundo todo, e no Brasil não é diferente. Um dos fatores que comprovadamente contribui com este quadro é a falta
de informações adequadas para o consumidor nas embalagens dos alimentos,
alertando para a existência de nutrientes
prejudiciais à saúde nos rótulos.
Para promover mudanças na rotulagem nutricional frontal de alimentos no
País, está em andamento, desde o dia
23 de setembro, uma consulta pública
aberta pela Anvisa (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária), em que todos os
consumidores podem opinar sobre qual o
modelo de rotulagem mais adequado.
É comprovado cientificamente que o
atual modelo de rótulos de alimentos é
difícil de ler, tem forte apelo publicitário
e não informa claramente o que o consu-

ras, entre agosto e outubro de 2017, os
participantes foram questionados sobre
quais produtos apresentaram nutrientes
acima do recomendado para uma alimentação saudável. O número de acertos foi
de 75,7% para as embalagens com as
advertências em formato de triângulo,
enquanto apenas 35,4% responderam
corretamente para as embalagens com
o modelo de semáforo, proposto pela
indústria de alimentos.
A sinalização com triângulos se contrapõe ao modelo proposto pela Anvisa,
que defende a inclusão de uma lupa na
parte da frente dos rótulos dos alimentos embalados alertando para o eventual
excesso de açúcares adicionados, gorduras ou sódio. Além de não criar uma
advertência ao consumidor, o Idec acredita que o modelo proposto pela agência
pode confundi-lo.
Já o modelo de triângulos traz informações mais claras que permitem que o
consumidor possa compreender o que irá

consumir, além de apontar que, quanto
mais elementos houver na embalagem,
mais nutrientes críticos em excesso há no
alimento.
O modelo de advertência já foi
implementado com sucesso em diversos
países, como Chile, Peru e Uruguai. Esse
avanço em políticas públicas para promover a alimentação saudável nos países
da América do Sul cresceu nos últimos
anos, para tentar conter o crescimento
dos índices da obesidade, do diabetes e
do câncer que, entre outros fatores, têm
origem no aumento do consumo de alimentos ultraprocessados.
Neste contexto, a busca por uma
rotulagem adequada e que contribua para
promover o acesso à informação é uma
das principais estratégias para combater
a existência de ambientes favoráveis ao
desenvolvimento da obesidade.

Sandro A.
Carrilho
UM ANO
O nosso polêmico presidente da República, Jair
Messias Bolsonaro, completou ontem (28) um ano como
eleito chefe da nação brasileira, em votação decidida no
segundo turno. Na balança,
ele está em alta, mas ainda
terá muito que remar para
fazer com que esse País volte
a crescer.
TARIFA
A briga promete ser
grande em Ponta Grossa,
depois que o deputado federal Aliel Machado e agora
militantes do PSOL, ganharam na Justiça a nulidade
do Decreto 12.635/2017,
que reajustou por lá a tarifa

do transporte coletivo para
R$ 3,70. A Viação Campos
Gerais, por enquanto, se
apoia na questão de que a
decisão é de primeira instância. Ou seja, preço não baixa,
mas a insatisfação é grande.
8 ANOS
A menos de um ano para
se conhecer o novo prefeito de
Castro, pouca movimentação
nas terras do Iapó. O prefeito
Moacyr Fadel mantém o discurso de candidato a reeleição,
mas esquece ele, ou não quer
lembrar, que possui condenação de 8 anos. Já a oposição
está esperando para ver que
bicho dá. Com Moacyr, poucos se arriscariam, Sem ele,
viria uns cinco, por baixo.

Divulgação / Luana Dias

* Teresa Liporace, Diretora
Executiva do Idec

Nem todos os cães colocados para adoção pela Prefeitura de
Castro, ganharam lares. Na verdade, só os de raça, ou com algum
'pedigree', tiveram a preferência do castrense que pode escolher o
animalzinho que mais lhe interessava. Ficou para traz os chamados
vira-latas, cerca de 31, que aguardam uma casa. Alguém se habilita?

29/10 - Dia Nacional do Livro
30/10 - Dia do Balconista / Dia do Comerciário
Dia do Fisiculturista
31/10 - Dia da Reforma Luterana
Dia das Bruxas (Halloween)
Dia Mundial do Comissário de Voo
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Temperatura

Umidade

31 ºC
16 ºC

78%
42%

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

Quarta
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30

ºC

17 ºC

72%
39%

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

Quinta
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REDAÇÃO

Clima

30 ºC
17 ºC

91%
36%

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

Fonte: ClimaTempo
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ENTREVISTA
'Vamos fomentar a
indústria no interior'
Divulgação / FIEP

DA REDACÃO ADI-PR
O empresário Carlos Valter
Martins tomou posse dia 28 de
outubro de 2019 na presidência
da Fiep e defendeu o fomento das
indústrias no interior do Paraná.
“Precisamos fomentar que, cada
vez mais, as diferentes regiões
tenham apoio tecnológico e de
formação profissional para que
suas indústrias consigam evoluir,
agregar mais tecnologia e produtividade”, disse Martins nesta
entrevista exclusiva a ADI.
“Aprimorar a nossa infraestrutura é um dos caminhos para
reduzir custos e aumentar a competitividade da indústria paranaense. Existem melhorias que
precisam ser feitas em todos os
modais de transporte”, defende
o novo presidente da Fiep sobre
os investimentos necessários em
infraestrutura no Estado.

ADI - A eleição foi acirrada, decisão apertada e até
contestada. Agora, como o
senhor pretende unir os industriais em projetos comuns em
interesses ao Paraná?
Martins - Tivemos, nessa
eleição, a presença de 100% dos
sindicatos da indústria habilitados
a votar. Essa participação expressiva mostra a importância que Fiep,
Sesi, Senai e IEL têm para a indústria do Paraná. A partir de agora,
é preciso ficar claro que o Sistema
Fiep existe em função da indústria
de todo o Paraná. E toda a indústria
do Paraná tem que ser beneficiada
pelos serviços prestados pela casa.
Agregando valor a esses serviços,
para o bem da indústria, vamos
conseguir a união de todos.
ADI - Quais são os planos
da Fiep para o interior?
Martins - Pretendemos valorizar a indústria do Paraná como
um todo. A região metropolitana
de Curitiba ainda prepondera
porque concentra a maioria das
indústrias, mas existem importantes polos industriais em todas
as regiões do estado. Precisamos
fomentar que, cada vez mais, as
diferentes regiões tenham apoio
tecnológico e de formação profissional para que suas indústrias consigam evoluir, agregar
mais tecnologia e produtividade.
Assim, teremos cada vez mais
produtos importantes e a evolução
da indústria regional. O Sistema
Fiep tem condições de prestar
esse apoio e é o que vamos fazer.
ADI - As reformas da previdência, tributária, política e
pacto federativo são considerados importantes para a retomada do crescimento e dos
investimentos no País. Este é
mesmo o roteiro para o país
sair da crise, ampliar o consumo e impactar na abertura
de novos postos de trabalho?
Martins - Precisamos recuperar nossa condição competitiva. Com essas reformas, como a
da Previdência, e esperamos também a Tributária e até a Política,
podemos dar um passo à frente
no Brasil. Temos uma situação de
déficit fiscal que não pode persistir, e a Previdência é um dos
componentes principais. Precisamos combater isso para que
consigamos ter uma retomada do
crescimento econômico. Somos
a quinta população do mundo,
temos um grande mercado, e precisamos fazer com que esse mercado seja potencializador para a
evolução da indústria, gerando

Carlos Valter Martins começou sua jornada
como industrial há mais de 30 anos

“Toda a indústria do Paraná tem
que ser beneficiada pelos serviços
prestados pela Fiep”, diz Carlos
Valter Martins.
empregos, renda e riquezas para
toda a sociedade.
ADI - No caso do Paraná,
as obras de infraestrutura, ferrovia Dourados (MS)-Paranaguá, novo porto, duplicação de
rodovias, concessões de 4 mil
quilômetros de estradas, faixa
de infraestrutura do litoral.
São esses os nossos gargalos?
Como a Fiep avalia essas propostas do governo do Estado?
Martins - Sem dúvida alguma,
aprimorar a nossa infraestrutura é
um dos caminhos para reduzir custos e aumentar a competitividade
da indústria paranaense. Existem
melhorias que precisam ser feitas
em todos os modais de transporte.
As soluções para esses gargalos
passam por uma união de esforços
entre poder público e iniciativa privada, dependendo de planejamento
e investimentos. Vamos atuar em
parceria com as demais entidades
representativas do setor produtivo
do Paraná, articulando junto às
diferentes esferas governamentais
para buscar a viabilização dessas
obras necessárias.
ADI - Há uma sensível queda
na produção industrial no País e
já uma alta competição de produtos importados, a indústria
brasileira, em especial a do
Paraná, está preparada para
essa disputa agressiva?
Martins - De fato, tenho
38 anos como industrial e nunca
vi uma crise tão perniciosa e tão
duradoura como esta. E ela provocou feridas profundas no meio
produtivo do país. Esses anos de
crise tiraram muito da capacidade
do investimento na tecnologia e
na evolução da qualificação, em
função de custos de um mercado
recessivo. Agora é hora de retomar isso e a nossa casa existe para
prestar esse apoio. A indústria do
Paraná e do Brasil como um todo
precisa de evolução tecnológica,
aumentar a produtividade para
buscar competitividade. Com a
representação da Fiep e, principalmente, com os serviços que temos
dentro do Sistema Fiep, tanto o
Senai na questão da qualificação
profissional e no apoio tecnológico, quando no Sesi em relação
à saúde e segurança do trabalhador, e o IEL, estamos prontos para

auxiliar nessa retomada.
ADI - O Mapa do Trabalho Industrial feito pelo
Senai prevê dificuldades aos
trabalhadores para manter
seus empregos por causa das
transformações tecnológicas.
Ao todo, o País terá de qualificar cerca de 10,5 milhões
de trabalhadores para o setor
industrial, entre 2019 e 2023.
O Paraná está preparado?
Como esta qualificação pode
ser agilizada pela Fiep?
Martins - Realmente, o Paraná
e o Brasil têm um grande desafio
pela frente no que se refere à qualificação técnica para que especialmente a indústria aumente sua
competitividade e produtividade
por meio da tecnologia. Porém,
é importante olhar essa questão
não pelo viés da ameaça, mas das
oportunidades trazidas por essa
nova realidade. A indústria como
um todo é um excelente lugar para
o desenvolvimento de carreiras.
Hoje, os avanços tecnológicos e a
normatização que existe sobre a
indústria a tornaram muito atrativa para quem quer ingressar
em uma carreira mais técnica.
Nesse processo, o Sistema Fiep,
por meio do Senai, possui uma
ampla estrutura e conhecimento
para capacitar trabalhadores dos
mais diversos setores, já levando
em conta as últimas tendências
que têm sido aplicadas na indústria. Queremos agregar cada vez
mais valor a essa formação, preparando os profissionais que a
indústria vai demandar quando
houver uma retomada efetiva dos
investimentos e da produção.
ADI - A Fiep integra o G7
que articula no Estado alcançar os objetivos do milênio,
que alia da erradicação da
pobreza ao desenvolvimento
sustentável. Como alcançar
essas metas se temos um
governo central com uma
agenda contrária, principalmente na questão ambiental?
Martins - O Sistema Fiep,
por meio do Sesi, tem sido, desde
2004, um dos principais articuladores para a mobilização da
sociedade paranaense em torno
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Enten-

demos que o desenvolvimento de
uma indústria forte e responsável,
capaz de gerar empregos de qualidade, renda e riquezas, pode
contribuir para o alcance de diversas das metas estabelecidas pela
ONU, mas esse é um esforço que
deve envolver todos os setores da
sociedade. Em relação à questão ambiental, especificamente,
não vejo que exista uma agenda
contrária. O meio ambiente deve
ser preservado e a indústria cada
vez mais desenvolve soluções e
tecnologias para aplicar práticas
sustentáveis a seus processos
produtivos. O que ocorre é que,
no Brasil, criou-se uma burocracia excessiva especialmente para
licenciamentos ambientais, que
acaba retardando e elevando custos para investimentos produtivos,
muitas vezes até inviabilizando
alguns deles. Entendo que o que
o atual governo busca é uma simplificação e maior eficiência nos
processos de licenciamento, e
isso não significa deixar de lado
a necessária preocupação com o
desenvolvimento sustentável.
ADI - Como a Fiep avalia os
acordos de leniência, a redução
das tarifas de pedágio. Há críticas que acordos atendem mais
concessionárias que estarão
aptas a participar das próximas licitações das concessões
de pedágio. Como deve o próximo modelo, além da redução
considerável das tarifas?
Martins - O modelo de pedágio adotado no Anel de Integração
sofreu inúmeras distorções e ingerências ao longo dos anos e, como
mostram os acordos de leniência,
oneraram os usuários da rodovia
além do que seria justo. Por isso,
tornou-se mais um entre tantos
fatores que aumentam os custos
para o setor produtivo paranaense.
As recentes reduções nas tarifas
provam que é possível encontrar
um modelo mais coerente, que leve
em conta as necessidades dos usuários, com valores mais baixos de
pedágio e a realização das obras
necessárias. A Fiep sempre esteve
atenta a essa questão e, em conjunto com as demais entidades do
setor produtivo, busca contribuir
no que está ao seu alcance para a
construção desse novo modelo.
Perfil
Carlos Valter Martins nasceu
em Maringá, começou sua jornada como industrial há mais de
30 anos, como sócio administrador e fundador da ZM Bombas,
especializada na produção de
bombas hidráulicas, hidrolavadoras de pressão e sistemas eólicos
para bombeamento e energia. A
empresa atua em todo o mercado
nacional, América do Sul e Central e África do Sul.
O industrial também é presidente do Sindimetal Maringá, do
qual foi fundador, e foi conselheiro
de Relações do Trabalho da Confederação Nacional da Indústria
(CNI). Foi presidente do Conselho Regional do Senai no Paraná
e é vice-presidente da Associação
Comercial e Industrial de Maringá
(Acim). Preside a Fundação Tecnópolis de Maringá e o Conselho
Gestor da Incubadora Tecnológica
de Maringá. Além disso, foi presidente do Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá
(Codem), integra o Conselho
Temático do Setor Metalmecânico
do Paraná (G19) e é diretor da
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos
(Abimaq).
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SEM PEC
O empresário Wilson
Picler alertou que não é
preciso recorrer a uma PEC
para garantir a prisão em
segunda instância como instrumento de lei. "Não há
necessidade de emendar a
Constituição para pacificar e
clarear a questão. Ao aprovar
o PLS-147/2018, o Legislativo oferecerá ao Judiciário
uma definição de transitado
em julgado atualizada que
respeita a Constituição, a
vontade popular e a necessidade do Estado no combate à
criminalidade".

Divulgação / Sandro Nascimento/Alep

COMBATE
PIcler disse que já passa
da hora de boa parte dos
parlamentares "acabar com
a guerra de fofocas nas redes
sociais e se debruçar nas
causas de maior interesse
do país". "O combate à corrupção endêmica precisa de
instrumentos de lei que possam garantir sua eficácia e a
prisão em segunda instância
é fundamental", adianta.

querem que a mesma redução se estenda às assembleias
legislativas e câmaras municipais.

SEM FUNDO
"Os deputados parecem mais preocupados com
o fundo partidário para as
eleições do ano que vem e
entraram numa briga que
não interessa aos brasileiros,
ávidos pelas mudanças que
todos apontamos no processo
eleitoral. O povo não esqueceu da nossa pauta de campanha e rejeita essa guerra
fratricida", diz Picler.
SUSPENSÃO DA VACINA
"Em novembro, que seria
o mês de vacinação contra a
febre aftosa, vai ser o marco
do fim da vacinação. Não
vamos precisar mais vacinar.
A vacinação provocava certa
rejeição do mercado às carnes do Paraná e para nós,
um dos maiores produtores
de carne do Brasil, sentíamos
afastados do mercado competitivo. Essa é, com certeza,
uma etapa rumo ao reconhecimento internacional." - do
secretário Norberto Ortigara
(Agricultura) sobre a suspensão da vacinação contra a
febre aftosa no Paraná.
ENQUADRADOS
A deputada Aline Sleutjs
e o deputado Filipe Barros bolsonaristas de carteirinha se reuniram com os deputados
da bancada estadual do PSL
do Paraná - Coronel Lee,
Delegado Fernando Martins,
Delegado Francischini, Do
Carmo, Emerson Bacil, Luiz
Fernando Guerra, Ricardo
Arruda e Subtenente Everton
- e cobraram de cada parlamentar a respeito da posição
sobre a crise do partido. Do
lado do presidente Bolsonaro
ou do presidente nacional da
legenda, deputado Luciano
Bivar (PE)?
EMPREENDEDORISMO
Na próxima quarta-feira,
30, Curitiba vai sediar o primeiro Meeting de Empreendedorismo, um dos eventos
mais relevantes do cenário
empreendedor e que tem a
proposta de contextualizar o
desenvolvimento de empreendedores e startups do país
de acordo com a conjuntura
nacional e internacional.
REDUÇÃO DO
PARLAMENTO
Os senadores Alvaro Dias
(Pode-PR) e Oriovisto Guimarães (Pode-PR) apresentaram um conjunto de PEC's
que reduz o número de parlamentares em um terço. No
Senado, dos atuais 81 senadores ficariam em 54 e na
Câmara, dos 513 deputados
ficariam 342. Os senadores

OUTRO ERRO?
A Agepar pode ter encontrado mais um erro no cálculo
das tarifas do pedágio. Desta
vez, na forma como foi calculada a chamada depreciação,
que é a remuneração para
compensar um investimento,
considerando a perda de valor
ao longo do tempo. No primeiro erro, encontrado em
setembro, o desvio pode ter
alcançado a R$ 3 bilhões.
SUBSÍDIO
Projeto de lei deputado
Evandro Araújo (PSC) regulamenta o subsídio ao transporte coletivo concedido pelo
Estado aos municípios. A
proposta amplia o benefício,
nos moldes dado a Curitiba e
região metropolitana, às cidades com mais de 300 mil habitantes (Londrina, Maringá,
Cascavel e Ponta Grossa)
ou com forte conurbação.
“Maringá, por exemplo, tem
as mesmas dificuldades de
Curitiba em relação a manter
um preço justo na tarifa do
transporte. Estamos dando
isonomia e um tratamento
justo na questão do subsídio,
além de avançarmos com a
garantia de mecanismos de
transparência”, defendeu.
PAPEL PASSADO
A deputada Cristina Silvestri (PPS) cumprimentou o
prefeito Cesar Silvestri Filho
pela entrega de 850 títulos
de posse de propriedades à
famílias do bairro Industrial
em Guarapuava. A entrega
foi feita através do programa
"Papel Passado". "Essa realização só foi possível porque
houve muita vontade política do prefeito que faz uma
administração voltada pro
bem-estar da nossa gente!
Parabenizo todas as famílias
que receberam os títulos dos
imóveis", disse.
RATINHO APROVADO
As ações sociais desenvolvidas pelo Estado, em especial nas áreas da saúde, com
campanhas de vacinação do
sarampo e controle da dengue, e do emprego, onde o
próprio governador Ratinho
Junior diz que “o melhor de
todos os programas sociais
é a geração de empregos”,
tem lhe rendido bons resultados. Pesquisas mostram
que Ratinho Junior tem 76%
de aprovação e está entre os
governadores com melhor
desempenho no país.
EMENDAS IMPOSITIVAS
Deputados e senadores
do Paraná decidiram destinar
R$ 247 milhões em emendas impositivas ao orçamento
da União e o Estado ficará
com 48% das emendas para
compra de ônibus escolares
e equipamentos para agricultura.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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MAIS UM REAJUSTE NO PREÇO DO GÁS ANUNCIADO PELA PETROBRAS

Botijão pode chegar a R$ 80 em Castro
Divulgação

Revendedoras
aguardam novo
estoque para
aplicar reajuste
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
O novo reajuste no preço
do gás, anunciado pela Petrobras na semana passada, pode
fazer com que o preço do
botijão de 13 quilos do gás
liquefeito de petróleo de uso
residencial (GLP ou o gás de
cozinha), chegue aos R$ 80
em Castro. As revendedoras
consultadas pela reportagem
ainda não haviam aplicado o
reajuste até na segunda-feira
(28), porém, os entrevistados afirmaram que no máximo
até o próximo final de semana
devem atualizar os preços.
Alguns deles estão justamente aguardando o reajuste
acontecer na concorrência, para
aplicar em seu estabelecimento
também. E, a maioria ainda
está comercializando botijões
de um estoque adquirido pelo
preço antigo, e por isso ainda

Reajuste atual varia entre 4,8 a 5,3%

não começou a cobrar mais do
consumidor final.
Só neste ano, já foram pelo
menos três reajustes feitos pela
Petrobras. O primeiro deles
aconteceu no mês de fevereiro,
quando os preços tiveram
aumento de 1%, depois, no
mês de maio ocorreu a segunda
atualização de preços, com
aumento de 3,4%. Desta vez o
reajuste, que foi anunciado para

CALOR DE 40º GRAUS 'ANIMOU' A CAMINHADA

PHN em Castro exigiu
disposição dos jovens
Da Assessoria

“Foi
uma
experiência
maravilhosa da missão e
evangelização da juventude,
demonstrando a todos a importância de estarmos unidos em
comunidade e na vivência da
alegria do Evangelho. Diante
dos desafios de hoje podemos
encontrar formas de criar a
cultura do encontro fraterno,
sem desperdício da vida e exageros que levam os jovens a
perder sua vida. Um final de
semana de desafios”. Assim
resumiu o vigário da Paróquia
Sant’Ana, de Castro, padre
Alvaro Luiz Martins Nortok,
sobre a primeira edição do
PHN Paroquial, realizada no
final de semana, no Distrito de
Abapan.
De acordo com o padre, ao
too, 60 jovens e adolescentes
participaram da programação, iniciada no sábado (26)
à noite. No domingo (27), o
número de participantes foi
menor devido ao calor, imagina
padre Álvaro, lembrando que
caminhada de seis quilômetros

60 jovens
participaram da
programação
– três de ida e três de volta –
exigiu muito preparo e disposição de todos. “Estava perto
de 40 graus. Foi de morrer de
calor”, brincava o vigário e um
dos idealizadores do PHN.
Na noite de sábado, aconteceu um bate-papo entre
os jovens e dois convidados,
Adriana Regina da Silva, missionária Serva do Espírito
Santo, e Leonardo de Farias,
postulante Cavanis, o casal
Élcio e Eliane Prado, moradores da região, além do próprio
padre Álvaro Nortok. Ainda
no sábado, após o bate-papo,
foi encenada uma peça teatral
e feita Adoração ao Santíssimo
O Por Hoje Não (PHN) Não
Vou Mais Pecar é um programa do missionário da Canção Nova, o Dunga, que trata
de assuntos importantes da
vida da juventude.

a última terça-feira (22), varia
entre 4,8 e 5,3%, a depender
da região de distribuição. Já
para os clientes do gás industrial, o atual reajuste tem variação de 2,9% a 3,2%.
As atualizações de preço se
devem também à nova política
de preços adotada no país. Em
agosto deste ano o governo
de Jair Bolsonaro encerrou a
política de subsídio na venda

do gás de cozinha, que vinha
sendo praticada pela Petrobras. Com a medida, que põe
fim à vantagem competitiva da
estatal, o governo acredita que
os concorrentes iniciarão movimento para importar GLP de
outros países, favorecendo a
concorrência.
Em setembro deste ano o
gás de cozinha também sofreu
reajuste, de 3,8%. Neste caso

a atualização foi aplicada por
algumas distribuidoras e refere-se aos custos do dissídio
coletivo da categoria, porém,
nem todas repassaram o
aumento aos consumidores.
Preços atualizados
e vendas em Castro
Em uma das distribuidoras
consultadas pela reportagem o
preço atual, ainda sem reajuste,
do botijão de gás de 13 quilos
é R$ 75, com a atualização,
deverá subir para R$ 78. Já em
outro estabelecimento, o botijão que hoje também sai por
R$ 75, deverá ter acréscimo
de R$ 3 a 5.
Segundo um dos entrevistados, o aumento de preços
deve impactar negativamente
nas vendas, por cerca de pelo
menos 30 dias. De acordo
com o revendedor, sempre que
ocorre reajuste, o consumidor
final diminui o ritmo do consumo o quanto pode, mas, por
se tratar de um item importante
na grande maioria dos lares
brasileiros, a compra após
algumas semanas acaba se tornando inevitável. “E olha que
nós nem repassamos o reajuste
de setembro, mas agora não

APENAS CÃES DE RAÇA GANHAM NOVO LAR

21 animais são adotados em feira
Divulgação / Luana Dias

LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
A feira de adoção realizada pela Prefeitura de Castro
na sexta-feira (25) resultou na
adoção de 21, dos 51 animais
que estavam disponíveis no
Centro Municipal de Zoonoses.
A maioria dos animais de raça
que aguardavam adoção no local
ganharam um novo lar, porém,
os ‘vira-latas’ continuam por lá,
e ainda estão à espera da adoção
responsável. Mesmo o número
de adoções efetuadas não tendo
sido tão alto, foi maior que nos
últimos três anos, segundo o
médico veterinário responsável
pelo Centro de Zoonoses, Paulo
Henrique Gerytch. "Pra você ter
uma ideia, na sexta-feira foram
adotados mais animais que em
2017, 2018 e 2019 juntos",
explica.
Os animais adotados durante
o evento foram apreendidos no
mês de setembro, durante uma
operação da Polícia Civil no
município. Eles foram retirados
de um criadouro ilegal que havia
sido denunciado às autoridades, e levados para o local. Na
segunda-feira (21), uma decisão
judicial autorizou a doação deles.
De acordo com Paulo Henrique,
35 cães foram apreendidos na
operação, outros dois encontrados no criadouro acabaram

tem como segurar”, destacou.
Outro distribuidor entrevistado falou do quão negativo os
reajustes acabam sendo para o
próprio negocio. Ele explicou
que assim como o aumento no
valor do petróleo, e que acaba
refletindo no preço dos derivados, os encargos do setor também estão se tornando cada vez
mais árduos para o revendedor.
“Se você não trabalhar com um
estoque bem montado e com
um bom planejamento, tem que
fechar as portas”, finalizou.

5º ESQUADRÃO

SFPC atua na
ﬁscalização de
competição de tiro
Da Assessoria
Nos dias 26 e 27 de outubro
a equipe da agência de fiscalização de produtos controlados
do 5º Esquadrão de Cavalaria
Mecanizado acompanhou a realização da 9ª Etapa do Campeonato Paranaense de Tiro
Prático Handgun e Minirifle e da
7ª Etapa do Campeonato Paranaense de Silhuetas Metalicas
no Clube de Tiro e Caça Bella
Imagem.
O tiro prático é um tiro
dinâmico, onde o atleta percorre
várias pistas todas montadas
diferentes umas das outras.
A atividade envolveu mais de
80 atiradores de toda a região
e na oportunidade foi realizada
a conferência da situação documental dos atiradores, registros
das armas, guias de tráfego, situação perante o Exército e debatidas algumas medidas gerais de
segurança durante a competição.

22 CRIANÇAS

30 animais ainda aguardam adoção no Centro de Zoonoses
ficando com o proprietário porque estavam doentes.
Dos 35 animais capturados,
três acabaram morrendo, e 32
foram disponibilizados para adoção. Destes, 21 foram escolhidos pelos visitantes da feira, os
demais 11, assim como os 19
que já estavam no ‘canil’, permanecem à disposição de quem
tenha condições de oferecer um
novo lar.
"Nesses quase seis
anos que eu estou no canil, a
população sempre deu preferência em adoções para animais
de raça, de porte pequeno e de
pelos longos, muitas vezes sem
nem saber as características
comportamentais destas raças,
ou os cuidados específicos que
cada raça requer. Animais de
porte grande e sem raça definida

dificilmente são adotados. Muitas
vezes as pessoas falam que querem ajudar os animais, os adotando, mas temos os animais que
realmente precisam de um lar e
de atenção, como os amputados, animais mais velhos, e estes
nunca são ajudados", destaca o
veterinário.
Quem quiser adotar um
destes cães pode dirigir-se diretamente ao Centro Municipal de
Zoonoses (Avenida Dr. Ronie
Cardoso/antigo
frigorífico).
Para efetivar a adoção é necessário estar portando RG, CPF e
comprovante de residência, além
disso, é preciso se responsabilizar pelas vacinas e pela castração do cão, caso o animal ainda
não tenha passado pelo procedimento.

BRDE financia crescimento
de produtores rurais
e pequenos empreendedores no Paraná
O BRDE valoriza e investe nos produtores rurais e nos micro, pequenos e
médios empreendedores da região sul.
No Paraná, dos 471 novos contratos do
setor, 395 correspondem a financiamentos concedidos a pequenos produtores.
No setor de comércio e serviços, o Estado
se destaca com 61% do total de recursos
financiados, que correspondem a R$ 236
milhões.
Atualmente, o banco tem 60% de sua

carteira voltada para agricultores e pecuaristas paranaenses, oferecendo soluções de
crédito adequadas para todos os empreendedores que acreditam no potencial de
desenvolvimento do agronegócio e do setor
de comércio e serviços do Paraná.
O BRDE é um banco de fomento onde
você deposita suas melhores ideias, seus
projetos e sua confiança. Se você tem
grandes planos para o futuro, procure
um banco diferente. Procure o BRDE.

INFORME PUBLICITÁRIO

5º Esquadrão
recebeu visita
dos integrantes
do PROFESP
Da Assessoria
Na quinta-feira (24), o 5º
Esquadrão de Cavalaria Mecanizado recebeu a visita dos integrantes do Programa Forças no
Esporte (PROFESP), sediado
nas instalações do 15º Grupo
de Artilharia de Campanha de
Autopropulsado, na cidade da
Lapa-PR.
Na ocasião, 22 crianças tiveram a oportunidade de interagir
com os integrantes do PROFESP do 5º Esquadrão, participaram de passeio de Urutu,
visita as instalações da OM e
conheceram o Centro Cultural
Castrolanda.

OUTUBRO ROSA

Secretaria
realizou evento
para mulheres
Palmeira - Uma noite com
muita descontração, alegria e
momentos de emoção. Foi com
essa mescla de sentimento que
centenas de mulheres participaram da Noite Rosa, realizada pela
Secretaria Municipal de Saúde,
como encerramento da campanha
do Outubro Rosa em Palmeira. O
evento aconteceu na sexta-feira
(25), no Clube Palmeirense.
A Noite Rosa contou com
apresentações de dança do ventre
e de servidoras da Secretaria de
Saúde, performances preparadas
por dois convidados especiais,
além de apresentação com participantes do Grupo de Apoio ao
Tratamento Oncológico (Gratos),
palestra dinâmica, sorteio de
brindes e coquetel.

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.

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

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.

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

www.coquetel.com.br
Apoquentar; afligir

ANUNCIE AQUI! (42) 3232-5148
EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - Fernando José
Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob
nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e
on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e
“online” através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização
do imóvel: Castro-PR. Jd. das Nações. Rua Matilde Baer, s/nº (Lt. 06-Qd. U).
TERRENO. Área cͭ862,00m². Matr. 18.708 do RI Local. Obs.: Regularização e
encargos perante os órgãos competentes referente a eventual demarcação física
do terreno, inclusive com terceiros, correrá por conta do comprador. Ocupado
(AF). 1º Leilão: 11/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 256.000,00. 2º Leilão:
13/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 153.600,00. Condição de pagamento:
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local
de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições
de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.
br e www.megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600 Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844
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Plataforma on-line onde torcedores
dão lances e discutem esportes
Opressor; Jornal em que o Sutirano perman trabalha (HQ)
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Rede, em
inglês

Nutre
Perturbar;
entontecer

Súmula de requerimento de Renovação da Licença de Instalação de
Súmula
de requerimento de Renovação da Licença de Instalação de
ampliação
ampliação

R
O
E A R
T O C
O B A
E
E
R E U
A DO R
S
S
O G O
A P
VI V O
O E L
N T A
E A R

A fêmea da
alcateia
O produto
como mel

MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (29/10)
Rui sonda Filipe sobre Nina
e faz insinuações em relação
a Rita. Meg e Guga convidam
Serginho para ser padrinho de
Rafael. Neide e Marco descobrem que alguém falsificou
ingressos para o show do colégio. Meg chama Beto para ir ao
chá de bebê, e o rapaz aparece
ao lado de Leila. Leila conta
para Filipe que é irmã de Cida.
Rui descobre que Filipe é irmão
adotivo de Nina.

(?)-noite,
saudação
Sufixo de
"vinhedo"

Peça
corrediça
de
armário

Veste de maestros (pl.)
Profissional
dos pés

D. (?)
Lara,
sambista
carioca
"Ctrl+(?)
+del": organiza tarefas (Inform.)

Áries: Ótimo astral para
dar uma guinada na sua carreira e lutar por mudanças e
melhorias. Os astros prometem
fortes emoções na conquista e
no romance e desejos à flor da
pele! Cor: lilás.

Libra: Pode lucrar com
algo que já faz como passatempo. No campo afetivo,
você saberá bem o que quer
e vai deixar isso claro a quem
se aproximar. Não seja tão
controlador(a). Cor: cinza.

Touro: A cooperação continua favorecida e você deve somar
forças para cumprir tarefas. Todos
ganharão se investirem na troca
de ideias. União e intimidade
recebem ótimos estímulos. Sintonia de corpo e alma! Cor: preto.

Escorpião: No trabalho,
seja gentil escolha as palavras
certas para vender seu peixe.
Aposte seu bom gosto para agradar a clientela. Seu jeito sincero e
romântico fará sucesso no amor.
Controle o ciúmes. Cor: amarelo.

Gêmeos: Seu dia pode
começar com imprevistos e
mudanças no trabalho, mas tudo
indica que serão coisas positivas.
Convívio com colega pode despertar novos sentimentos e render um romance. Cor: vermelho.

Sagitário:
Evite confiar
demais nas pessoas hoje, é melhor
agir sozinho(a). Vai ser difícil resistir aquela paixão proibida. Na relação, busque privacidade, estimule
o diálogo e não dê espaço para
desconfianças. Cor: rosa.

Câncer: Palavras e atitudes
gentis ajudarão você a conseguir tudo que quiser. Charme e
carisma também vão atrair inúmeros admiradores na paquera.
Há boas chances de se encantar e
iniciar um namoro. Cor: branco.

Capricórnio: Talvez prefira
agir sozinho(a) para ter mais
liberdade e conseguir o que quer.
Há grande chance de perceber
que uma amizade está se transformando em amor. Troque confidências com seu bem. Cor: branco.

Leão: Você pode tomar
decisões importantes para o lar e
a família. No trabalho, terá chance
de retomar um antigo projeto ou
se destacar com a sua experiência. A dois, revele seu lado mais
romântico. Cor: branco.

Aquário: Dê ideias e prove
sua competência com talento
e dedicação. Há chance de
romance com colega ou alguém
influente. Na vida a dois, vai
encantar o par com sua força e
determinação. Cor: marrom.

Virgem: Você vai chamar a
atenção de chefes e colegas ao
dar sugestões e defender suas
ideias. Se você está a fim de
alguém, que tal abrir seu coração? Converse mais com quem
ama. Cor: roxo.

Peixes: Seu interesse pelo
trabalho vai atrair a atenção dos
chefes. Namoro a distância ou
com alguém que vem de outra
cidade recebe bons estímulos. Na
união, valorize as afinidades e faça
planos com seu bem. Cor: pink.

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

A forma mais barata de fazer negócio!

3/net. 4/deep — noel. 5/ivone. 7/barnabé. 8/podólogo. 9/estivador — torpedear.

TERRENO
PARK BOULEVARD
Vendo terreno com ótima localização, totalizando 220 m2. Aceito
carro como parte de pagamento.
R$100.000,00. Tratar pelo telefone.: 9 9943-8139.

3232-5148

Animado
Rede, em
inglês

BOM SUCESSO
Terça-Feira (29/10)
Mario confronta Diogo.
Waguinho lê o blog de Alice e

(?) Nutels,
médico

se emociona. Gisele sugere que
Diogo faça o teste de fertilidade.
Pablo descobre que Silvana voltou a enxergar e percebe que a
atriz não quer contar a Mario
para não ficar sem a companhia
do editor. Gisele implora para
que William não conte a Nana
sobre seu caso com Diogo.
William pede demissão da Editora e decide fazer uma festa de
despedida. Paloma fica emocionada com o quarteto de cordas
que toca na mansão. Marcos e
Paloma quebram sem querer
o prato que Alberto guardava
como recordação de Cecília.
ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (29/10)
Carlos e os irmãos saem

para comprar o presente
para Lola. Afonso fala para
Inês morar com Shirley. Marlene decide fazer uma comida
especial para Júlio. Clotilde
lamenta a perda de Almeida.
Júlio informa a Assad que não
será seu sócio. Alfredo derrama o vidro de pimenta na
comida feita por Marlene para
Júlio. Lola se preocupa ao ver o
marido chegar em casa embriagado. Clotilde se surpreende
com a chegada de Almeida.
A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (29/10)
Jô vai embora com os pertences de Téo. Maria da Paz
estranha a ausência de Téo em
sua festa de comemoração pela

vitória no concurso. Vivi sofre
com as lembranças de sua infância e Berta a conforta. William
se assusta com as atitudes de Jô.
Téo é levado para um hospital. Jô
pede ajuda a Evelina, que aciona
Chiclete. A confeitaria de Maria
da Paz faz sucesso e Fabiana se
irrita. Yohana descobre que Téo
está internado em estado grave.
Vivi conversa com Beatriz sobre
sua adoção. Maria da Paz é
convidada para participar de um
programa de televisão. Jô confessa a Evelina e Chiclete que
precisou se livrar de Téo. Maria
da Paz convida Beto para trabalhar em sua confeitaria. Camilo
e Yohana questionam Jô. Maria
da Paz descobre que Vivi é sua
sobrinha.

Nutre
Perturbar;
entontecer

3/net. 4/deep — noel. 5/ivone. 7/barnabé. 8/podólogo. 9/estivador — torpedear.
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EM CARAMBEÍ

Polícia troca tiros e prende ladrões
Divulgação

Comparsa
estava em bar
e admitiu que
foi convidado
para assaltar

NO DOMINGO

Ocupante de carro morre
em acidente na PR-340
Divulgação

Da Redação
Carambeí - Assalto a posto
de combustíveis no Bela Vista
I, no sábado (26), não acabou
bem para dois marginais que
após trocarem tiros com policiais militares de Carambeí, um
deles acabou ferido na perna e
no queixo, e o outro preso.
O caso começou a se complicar para os ladrões, quando o
um veículo Uno vermelho, com
as mesmas características do
que havia praticado o assalto,
foi avistado pelo militares há
um quilômtro de um outro
posto. Ao tentar a abordagem,
os suspeitos empreenderam
fuga, mas não demoraram para
parar. Um dos elementos teria
desembarcado e de posse de

uma arma atirou em direção
aos PMS que revidaram. Um
dos ladrões chegou a se embrenhar na mata, e nova troca de
tiros começou, desta vez com o
assaltante sendo alvejado.
Já rendidos, foi encontrado
com os marginais várias notas

ARMADO DE PISTOLA

Caminhonete
é roubada em
plena luz do dia
As caminhonetes continuam
sendo os veículos preferidos dos
assaltantes, seja em Castro ou
até mesmo em cidades vizinhas.
Desta vez, o caso ocorreu na
sexta-feira (25), por volta das
11h55, quando a vítima estacionava sua Toyota Hilux de cor
branca, ano 2016, placas BAP4297, momento em que foi abordada por um indivíduo portando
uma pistola. Diante da ameaça,
restou a ela entregar a caminhonete, vindo o ladrão a fugir pela
rodovia PR-151.

NA CONTRAMÃO

PRF registra
colisão frontal
em Tibagi
Divulgação

Carro chegou a capotar

Objetos apreendidos com os ladrões

em espécie que totalizaram R$
514, uma porção de maconha
e uma pedra de crack. Além
da droga e do dinheiro, uma
garrucha calibre .22, marca
Rossi, carregada com uma
munição intacta e outra deflagrada, foi apreendida; como

também um aparelho celular
do posto, bonés, óculos e uma
tonfa, espécie de cacetete.
Para a polícia, um dos presos admitiu que estava em um
bar quando o seu comparsa
o convidou para praticar o
roubo.

PALMEIRA

Homem é esfaqueado em casa
Palmeira - Na madrugada deste domingo (27),
uma equipe da PM foi acionada para dar atendimento
na Rua Macedo Ribas, Bairro
Regina Vitória, em Palmeira,
um caso onde dois homens
estariam esfaqueando uma
terceira pessoa.
Deslocado de imediato,
eles foram informados por
uma senhora que estava em
frente a residência, a qual
relatou que seu marido estava
caído no interior da residência com ferimentos graves
causados por golpes de faca.
Acionado o Siate e após
coletada informações sobre
os autores, verificou-se que
havia mais uma terceira pessoas, e que estes haviam deixado o local em um veículo
Renault Scenic, de cor cinza.
De posse das informações, iniciou-se a busca pelos
carro e seus três ocupantes,
os quais foram avistados na
Rua James Azevedo Portugal.

Divulgação

eles assumiram que foram até
a casa do homem para resolver uma desentendimento, e
que em dado momento entraram em vias de fato, sendo
a vítima golpeada no abdomem.
Dada voz de prisão, eles
foram encaminhados, juntamente com a arma branca
e arma de fogo, para a 40°
DRP de Palmeira.

PONTA GROSSA

Tibagi - A Policia Rodoviária Federal (PRF) atendeu uma
colisão frontal na madrugada
de sexta-feira (26), no km 209
da BR 153, em Tibagi. O acidente envolveu um VW/Santana
2000, de Ortigueira/PR, o qual
deslocava sentido Tibagi e um I/
Nissan Kicks, de Santo Antônio
da Platina/PR, que transitava
sentido norte do Estado.
Levantamento
preliminar
da equipe policial apontou que
o condutor do VW/Santana se
deslocava na contramão de direção quando ocorreu a colisão, e
que pelos vestígios aparentes, o
condutor do Nissan/Kicks ainda
tentou evitar o acidente, manobrando em direção ao acostamento.
Após a colisão o Santana
ficou parado sobre a via e o Nissan foi projetado para a vegetação ao lado do acostamento.
Os condutores dos veículos
e uma passageira do Nissan,
foram encaminhados ao Hospital
Municipal de Tibagi com lesões
moderadas. Já os carros foram
recolhidos ao pátio contratado
da PRF por ausência de responsáveis no local.
* Informações
e Imagem: PRF

Colisão em cruzamento
faz carros encavalarem
Ponta Grossa - O cruzamento das ruas Barão do Cerro
Azul e Coronel Francisco Ribas,
região central de Ponta Grossa,
foi palco de um dos acidentes
mais impressionantes da noite de
sábado (26), em Ponta Grossa.
Após envolver-se em acidente, o
automóvel Ka ficou por cima do
automóvel Gol.
O que aputou-se foi que o
Ford Ka seguia em alta velocidade
pela rua Coronel Francisco Ribas
e ao furar o semáforo atingiu o
Gol que vinha pela rua Barão do
Cerro Azul. Com o impacto, o
Ford Ka foi para encima do Gol.
Apesar da violência da colisão, somente o motorista do Ka

Divulgação

Homem com révolver
mata no Poço Grande
ver e por volta das 20 horas
atirou contra algumas pessoas,
acertando duas.
Acionados, bombeiros prestaram os primeiros atendimentos aos dois baleados. Levados
ao UPA de Castro, a vítima de
40 anos morreu logo após dar
entrada.
Peritos da Polícia Científica
colheram provas e o corpo da
vítima foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de
Ponta Grossa.

COM PASSAGEM PELA POLÍCIA

Filho agride avó e
vai para a cadeia
O setor operacional da Polícia
Civil de Castro, após atendimento
a uma idosa vítima de Violência
Doméstica, deslocou uma equipe
até a Vila Poço Grande, para localizar o autor. Ela relatou que sofreu
diversas agressões por parte de seu
filho na noite de quinta-feira (24).
Durante
diligência,
a
equipe reconheceu o autor
em frente a uma residência,
momento em que foi realizada a
abordagem. A.J.P.T, de 26 anos,
tinha em seu desfavor um mandado de prisão em aberto, pela
prática dos crimes de Furto Qualificado, Corrupção de Menores e
Associação Criminosa. Também
em consulta, foi verificado que ele

Divulgação

Policiais reconheceram
o autor em frente a sua casa
já havia respondido por Sequestro, Cárcere Privado e Lesão Corporal.
Diante da situação, recebeu voz de prisão e foi conduzido até a 43ª DRP.

COM PASSAGEM PELA POLÍCIA

Cilvil prende suspeito de
matar em via pública
Veículo Ka ficou por cima do Gol
precisou ser encaminhado para
uma unidade hospitalar, por

apresentar ferimentos considerados leves.

ROCIO 2

Menor é pego com carro roubado
Palmeira - Na madrugada
de sábado para domingo (27),
foi abordado em patrulhamento
no Rocio 2 um menor dirigindo

motorista de 42 anos, que nada
sofreu, um outro ocupante de
49 anos e mais um bebê de dois
anos, ambos com ferimentos considerados leves, encaminhados à
Unidade de Pronto Atendimento
(UPA) de Castro.
Peritos da Polícia Científica
também foram acionados para
levantar informações que possam
ajudar a identificar as causas do
acidente.

PASSOU ATIRANDO

A Polícia Civil de Castro trabalha encontrar o autor e também da motivação para o crime
que levou na noite deste sábado
(26), na localidade de Poço
Grande, uma mulher de 40 anos
ser atingida e morta por um tiro
na rua Adolfo Gustavo Lesnau.
Ela estava com outra pessoa que
também foi baleada.
Para a Polícia Militar, testemunhas disseram que um homem
passou pela região carregando
uma garruccha e mais um revól-

Faca ainda continha sangue, quando foi encontrada
Dada voz de abordagem,
um dos homens arremessou
algo para debaixo do veículo,
que posteriormente foi verificado se tratar de um revólver
calibre .38. No interior do
veículo foi apreendida, ainda,
a faca utilizada para esfaquear a vítima, a qual estava
fora do estojo e suja de sangue.
Indagados sobre os fatos,

Capotamento registrado no
km 233 da PR-340, no domingo
(27), provocou a morte de Denilton dos Santos, de 47 anos,
morador de Telêmaco Borba. De
acordo com a Polícia Rodoviária
Estadual (PRE), o Ford Fiesta
seguia pela estrada que liga
Tibagi a Castro, quando veio a
perder a direção.
Além do passageiro que
veio a óbito, estavam no carro o

um veículo Fiesta, placas MAL
4871. A questão é que o automóvel havia sido furtado por
volta das 3h40, no Bairro Regina

Vitória, em Palmeira.
Veiculo e autor do furto foram
encaminhados a 40ª DRP para
procedimentos cabíveis.

Na sexta-feira (25), a Polícia Civil de Castro, através do
Setor Operacional da 43ª DRP,
realizou a prisão de I.S.C, 31
anos. O indivíduo é suspeito
de homicídio ocorrido em 12
de outubro, no Bairro Jardim
Alvorada, que vitimou Alairton Bonfim Vicente, 47 anos.
A vítima foi agredida em via
pública, com um golpe de faca
na região do tórax. Após investigações, a autoridade policial
representou pela prisão do suspeito, a qual foi deferida pelo
Poder Judiciário.
A Polícia Civil reforça a

Divulgação

Suspeito de homicídio
já está em cana
importância das denúncias anônimas realizadas através do telefone (42) 3232 1192.
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cleucimara@hotmail.com
'Você não precisa ser excepcional para começar, mas você precisa começar para ser excepcional.' Zig Ziglar

Divulgação

Divulgação / Sergio Duze

Divulgação

na serra gaúcha

Novembro tem encontro
de agentes de viagens
Marcio Zwierewicz, diretor Executivo da Sicredi Campos
Gerais, será muito cumprimentado nesta quarta-feira (30)
motivado pela passagem do seu aniversário. Na foto
com sua esposa Rossana, seus filhos Heitor e Henrique e
também com a mãe do aniversariante Aracy. Parabéns!
Divulgação / João Marcelo Mazzo

O fotógrafo Edison Luiz
Brabicoski, em ritmo de
aniversário. Felicidades!
No dia 30 de outubro, o empresário Claudio Rafael
Rugilo, leia-se Polar Sorvetes, recebe muitas
felicitações pela estreia de idade nova. Parabéns!
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Aconteceu no dia 26 de outubro, na Sociedade Recreativa
União Fuchs, em Rio Negro (PR), o XVIII Jantar Internacional
das Estrelas, promovido pelo Rotary Club de Rio Negro. No
registro o presidente do clube, Fabricio Spolti, Mariane
Nascimento Ferreira, governadora indicada 2021/22 do
Prestigiando o tradicional Jantar das Estrelas de Rio Negro,
Distrito 4730, Giseli Spolti e Anaides Pimentel Orth
Milton Paizani, prefeito da cidade de Rio Negro, com a
governadora eleita 2020/21 do Distrito 4730
esposa Flavia Martins, e Josiane Maria Romagna
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Festejando
mais um ano de
vida, o querido
amigo jornalista e
colunista Henrique
Harmonia ao lado
da esposa Josiane
Susano Marcelino.
Parabéns!

29/10

Edson Soares
Prof. Walter Lopes
Viviane Feijo
Wlademir Leuzenski

30/10

Bruna Moers
Mario Endo
Jose Mauricio
Martins Barbosa
Viviane de Moura Fonseca
Eneide Tchmolo
Hilário Devicchi

31/10

Larissa Wiltemburg
Marcos Miguel Ferraz
Clovis Maximiliano
Mainardes Carneiro

Divulgação

Claudir Benini
em vinícolas, presença em rodada
de negócios, visitas técnicas a hotéis
etc. O jornalista Claudir Benini é o
idealizador do evento.

FESTURIS

31ª Feira Internacional de
Turismo prospecta negócios
Divulgação

Divulgação

Em tempo de
parabenizar Kalil
Mainardes Jayme
Mainardes por
mais um ano de
vida. No registro
ao lado da
esposa Sandra
Mainardes.
Muitas felicidades!

O casal Armando
Zoccola Filho e
Marlene Zoccola,
integrantes
da comissão
organizadora.
Zoccola governou
o Distrito 4.730 de
Rotary International
no ano 2016/17
Divulgação

De 03 a 07 de novembro,
acontece o Encontro Brasileiro de
Agentes de Viagens — EnbravSerra Gaúcha, plataforma para o
profissional do negócio do Turismo buscar mais aprimoramento,
conhecimento, desenvolvimento
e treinamento dentro de sua área
de atuação. Esta será a segunda
edição do evento no ano de 2019,
a primeira do ano aconteceu em
Porto Seguro, na Bahia. Os participantes serão hospedados no
Dall’Onder Axten Hotel, situado
no Centro da Cidade de Caxias do
Sul e as atividades estão previstas
para a Cidade de Bento Gonçalves, Flores da Cunha, Garibaldi
e Gramado: conhecimentos sobre
atrativos de Turismo, degustações

Divulgação

A advogada
Silvia Schafranski
recebe
felicitações de
aniversário, ao
lado do marido
Antônio Prestes.
Parabéns!

Eduardo Zorzanello e Marta Rossi, diretores da FESTURIS
Considerada pelo trade a mais
efetiva plataforma de negócios da
América do Sul, sendo a segunda
maior em tamanho, a 31ª Feira
Internacional de Turismo (FESTURIS) ocupará 25 mil metros
quadrados no Serra Park em Gramado, de 07 a 10 de novembro.
Segmentada, a feira reunirá as
principais tendências do turismo,
atualmente o FESTURIS em
espaços, a exemplo do Espaço
Termalismo e Bem-Estar; Espaço
Viagem pela Cultura e Costumes;
Espaço Business; Espaço Luxury;
Espaço Tech e Corporativo; Sustentabilidade e Acessibilidade;

Espaço LGBT; Espaço Entretenimento; Espaço Wedding e
Espaço Gastronomia.
O evento também conta com
o Meeting FESTURIS - Conteúdo e Networking, evento que
ocorre no período da manhã nos
dias da feira. Contando com diversos painéis de conhecimento,
é um canal aberto de diálogo
com o público, profissionais do
turismo, agentes de viagens,
representantes de destinos turísticos, empreendedores, órgãos
oficiais de turismo, estudantes
e universidades, além de todos
interessados em conteúdo.

'heranças culturais do paranÁ'

Concurso de desenho
encerra nesse dia 4
Encerra na próxima segundafeira (4 de novembro), o prazo
de envio de material para 1º
Concurso Paranaense de Desenho promovido pelo Centro
Juvenil de Artes, da Secretaria de
Estado da Comunicação Social e
da Cultura. Voltada para crianças
e adolescentes de 8 a 17 anos,
essa primeira edição propõe
como tema Heranças culturais do
Paraná. O regulamento completo
está disponível no site http://
www.cjap.seec.pr.gov.br.
“O aluno pode pesquisar
e escolher quais elementos da
cultura paranaense deseja destacar. O desenho deve ser feito em
papel A3 e em estilo livre. O objetivo é incentivar os estudantes
a refletirem sobre a identidade
paranaense e expressá-la por
meio da arte”, explica a professora Adriana Carla Dalazen
Cichocki, uma das responsáveis
pelo concurso.

Regras
É importante que um responsável pela criança, familiar ou profissional escolar preencha e assine a ficha
de inscrição. O desenho e a ficha
devem ser digitalizados e enviados
para o e-mail educativocjap@secc.
pr.gov.br. A comissão organizadora
pede atenção para que os arquivos
sejam nomeados, conforme consta
no item 6.3 do regulamento disponível no site.
São duas categorias divididas
por faixa etária – crianças de 8 a
12 anos e adolescentes de 13 a
17 anos. Os 40 melhores desenhos
vão compor uma exposição coletiva
em dezembro, na sede do Centro
Juvenil de Artes, em Curitiba. Os
três melhores de cada categoria
recebem premiação especial: 1
aparelho de videogame para os
primeiros colocados; 1 câmera
fotográfica para os segundos colocados; e um kit de material artístico
para os terceiros colocados.

