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Divulgação

página 3

Armados, policiais militares
adentraram o mato e flagraram
os possíveis criminosos.
Iniciou-se a troca de tiros,
sendo que um dos
supeitos tombou morto.

refém é salvo

Morto em confronto
Hilux e outros três carros recuperados
Divulgação

LOGO APÓS os tiros e o roubo em Castro

2ª EDIÇÃO

Divulgação

interior da Lanchonete Dudu

A polícia já iniciou as
investigações e acredita que
os criminosos que roubaram
uma residência em Ortigueira são os mesmos que
na noite de sexta-feira (15)
levaram uma caminhonete
Hilux, em frente a Lanchonete Dudu, ferindo duas
pessoas.
O caso que tomou novos
contornos, iniciou após dois
policias militares, residen-

em quatro dias de feriado

Melhores
vitrines
ganharão
prêmios

tes em Castro, se depararem
com uma situação inusitada.
Quando se deslocavam para
o trabalho na cidade de Telêmaco Borba, aproveitando
uma carona na viatura do
Corpo de Bombeiros, avistaram na PR 340, estrada
que liga Castro a Tibagi, um
homem nú correndo ao lado
da rodovia. Na sequência,
trocaram tiros e mataram
suspeito de crimes. página 7

CONTRA O SARAMPO

Acidentes nas rodovias
estaduais caem 34,4%

Saúde inicia segunda etapa
de vacinação em Castro

página 4

página 5

Divulgação

EM SESSÃO SOLENE NESTE SÁBADO

PELA SÉRIE B

Operário pega o
Vitória em casa

Divulgação

Câmara homenageará castrenses

Divulgação

PELA SUPERLIGA

Ponta Grossa
Vôlei é superado
pelos campeões

Divulgação / José Tramontin

ANDERSON Gomes

No dia 6 de dezembro a Associação Comercial e Empresarial
de Castro (Acecastro) irá lançar
a segunda edição do Concurso
'Qual vitrine vai deixar o Papai
Noel de boca aberta ?'. Trata-se
de uma competição entre empresários castrenses, para a eleição
dos que melhor decorarem a
vitrine de seu estabelecimento
comercial para a temporada de
Natal. Podem participar do concurso comerciantes associados
página 5
da Acecastro.

TIBAGI

OPERÁRIO quer vencer em casa

O Operário Ferroviário encara o
Vitória-BA pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, nesta terçafeira (19). O jogo acontece as 21h30
no Estádio Germano Krüger. Na odada
anterior, perdeu para o Guarani. página 4

'Plano de Cargos'
já tem comissão
página 3

capital do estado

Até hoje Castro concedeu 57 títulos de Cidadão Honorário

A Câmara Municipal de Castro
realiza no sábado (23), a partir das 17
horas, sessão solene para outorga de
título de Cidadão Honorário. Durante
a cerimônia, receberão a homenagem a

Novo portal da ALEP
amplia transparência
página 3

meritíssima juíza de direito, Erika Watanabe; o presidente do Sicredi Campos
Gerais, Popke Ferdinand van der Vinne;
e o Tenente-Coronel Flaubert Echnaton
página 5
Ribas Bourguignon.

FEMINICÍDIO

O Ponta Grossa Vôlei estreou
neste sábado (16) na Superliga
fora de casa. A equipe enfrentou
os atuais campeões da competição – o Taubaté – no Ginásio do
Abaeté, em São Paulo. A partida
terminou com 3 sets a 0 para os
donos da casa. Parciais de 25x11,
página 4
25x16 e 25x20.

em gaiolas

Mata a esposa e
tenta tirar a vida

115 pássaros presos
são resgatados

página 7

página 7
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EDITORIAL

Fazer poesia em dia de finados
Quando todo mundo acha
o cúmulo
A caneta, o papel, as
pessoas desafinadas,
Só tristezas, velas,
versos e túmulos
Chove! Chove todo
Dia de Finados
Não se sabe o porquê
Chuva, choro, pingos
d’água e velas
Lágrimas. Chove, choram,
Lembram e calam-se.
Mês: novembro. Dia: dois Ano:
qualquer um
O mesmo aspecto
A mesma sensação, perda
O mesmo espectro
Sorrisos escondidos, temores
escancarados
Lembranças dos amores, dos amigos
Que só são lembrados
Em dia de finados

A CONTA CHEGOU
Por mais que o Paraná goze de uma situação melhor
que seus vizinhos estados, a PEC Estadual cumpre a obrigação de ajustar a legislação estadual à nova redação sobre
previdência inserida na Constituição Federal. Isso quer dizer
que a partir da aprovação, os servidores passarão a ter idade
mínima (homens, 65 anos; mulheres, 62) e pelo menos 25
anos de tempo de contribuição para aposentadoria. Mas não
só isso, de uma forma geral a justificativa se apoia ao fato
de que “sem a reforma, o Estado terá sérias dificuldades
financeiras e fiscais num futuro muito próximo”. Porque tem
déficit no sistema previdenciário, o que resulta em insuficiência financeira. Trocando em miúdos, o que se arrecada a
título de contribuição dos servidores não é suficiente para
o custeio. Fato é que se esperava isso, mas não com tantas
explicações.

EDSON GALLO

Invertebrados

A importância do consultor comercial nas estratégias de venda

* Giordania R. Tavares

o responsável por manter a imagem
da empresa que representa, identificando as necessidades reais de
cada cliente e analisando, assim,
sua operação como um todo, de
forma a identificar o melhor equipamento para aquela demanda.
Algumas características pessoais
vem bem a calhar para este profissional, como ter perfil analítico
e observador, além de ser capaz
de desenvolver habilidades de vendas e comunicação, planejamento
e organização, gerenciamento de
tempo e conceitos básicos de contabilidade.
Pode até soar exigência determinadas características, mas elas
são imprescindíveis para o sucesso
da empresa. Vale a pena, portanto,
investir em treinamentos para a
equipe, pois é uma maneira de
capacitar a todos para entender

Com um mercado cada vez
mais competitivo, ter profissionais
na linha de frente, dispostos a ouvir,
entender e auxiliar nos problemas
dos clientes é, sem dúvida, um
grande diferencial. Antes de oferecer, logo de imediato, qualquer que
seja o produto ou serviço, é preciso
ter em mente se o que está sendo
apresentado é realmente relevante
e faz sentido naquele momento.
A venda, por si só, não fideliza
o maior ativo de uma empresa, o
cliente. É preciso, antes de tudo,
fornecer aquilo que ele necessita,
respeitando suas características,
anseios e objetivos, gerando, portanto, valor agregado em cada bem
comercializado.
É neste contexto que o consultor comercial vem para agregar à
estratégia de vendas. Conhecido
também como consultor técnico, é

os diferenciais entre cada produto
e quais têm relação com a operação do cliente. É importante ter
claro que um equipamento sem o
rendimento ideal e que não atende
a expectativa é sim sinônimo de
uma má venda, pois reflete em
descontentamento. A reciclagem
anual dos profissionais também
é bem-vinda e pode ser feita por
meio de encontros presenciais ou
até webconferências, desde que
haja interação e alinhamento entre
a empresa e seus consultores.
Nessa profissão, a capacidade
de criar e ampliar o networking,
prestar um atendimento diferenciado e saber explorar as potencialidades dos produtos é fator
decisivo para conquistar os resultados almejados. Planejar e executar adequadamente o pós-venda
também se mostra cada vez mais

determinante para que os clientes
voltem a adquirir o produto ou serviço e façam recomendações positivas do mesmo. Este profissional
é de extrema importância para que
a empresa conquiste ainda mais
clientes e feche bons contratos e
também para que seus produtos se
tornem conhecidos pelo público.
* Diretora da Rayflex,
Giordania R. Tavares
é graduada em administração
pela UNICID, com
especialização pela
Universidade Presbiteriana
Mackenzie. Com mais de 20
anos de experiência no
mercado de portas industriais
e equipamentos de doca, foi
responsável por tornar a
Rayflex expoente de mercado
no Brasil e na América Latina.

Jair Bolsonaro, com sua caneta
cheia de tinta, sai do PSL e anuncia a criação de um novo partido,
Aliança pelo Brasil, que ficará sob seu
mando. Se arrumar 500 mil assinaturas e conseguir que o TSE aprove a
nova sigla até maio de 2020, teremos
a eleição para prefeitos e vereadores
em outubro com sua participação ao
lado de outras 30. O que é comum
a essas entidades? A luta pelo poder.
Sem nenhum verniz ideológico.
Lula da Silva, o maior líder da
oposição, que disse sair da prisão
“mais à esquerda”, estará também
na luta, desfraldando a bandeira do
socialismo como prega o ex-todopoderoso José Dirceu. Será o grande
teste antes do jogo de outubro de
2022. Lula, na condição de condenado em 2ª instância, não poderá ser
candidato. Porém, por nossas plagas
tudo é possível. Basta que o processo
que o condenou, o do tríplex, seja
anulado para ele adquirir e elegibilidade. Bolsonaro, pelo lado direito,
continuará a puxar o cabo de guerra e
a mobilizar a militância.
Situação e oposição, desde já, se
preparam para o embate. Que doutrinas balizarão os próximos tempos? O
socialismo de Dirceu? O que isso significa? Um Estado paquidérmico, com
600 empresas e autarquias, a sustação
do processo de privatização? E o liberalismo de Bolsonaro? Será entendido
que as forças do mercado darão o tom
da política, sem intervenção do Estado
na correção de desvios e situações
anômalas? E a social-democracia, a
terceira via encostada pelo tucanato,
disporá de novos crentes? Quem se
habilita a resgatar seus eixos?
Vamos a uma pequena leitura
da política, aqui e alhures. O que se
observa no cenário é um fenômeno
que se pode chamar de embaciamento
do jogo político, ou, como denomina
Roger-Gérard Schwartzenberg, uma
“uniformização no cinzento”. O posicionamento dos partidos em zona
cinzenta aponta para a gangorra que
os caracteriza. Quer dizer, estão eles
identificados com o pragmatismo, a
política de resultados.
Cada vez mais assemelhados,
partidos e líderes se afastam do campo
doutrinário, interessados apenas na
luta do “poder pelo poder”. Alternativas para construção de avanços
que, em tempos idos, eram fincadas
em bases sólidas de um ideário são,
agora, substituídas por um discurso
de oportunidade, balizado em questões pontuais, como carga de impostos, reformas (previdência, trabalho),

* Gaudêncio Torquato
projetos polêmicos, comportamentos
e desvios de agentes públicos.
Não se quer dizer que tal escolha é condenável. Impõe-se, porém,
acentuar o papel dos partidos no
debate sobre um projeto de longo
alcance para o País. O que pensam
os partidos a respeito de uma estratégia para o desenvolvimento? Em
sua trajetória, o PT, maior partido de
oposição, caminhou em direção ao
centro, ocupando flancos da socialdemocracia. Os grandes partidos da
situação refugiam-se em um “centrão
democrático”. Em suma, os entes partidários se encontram, hoje, reunidos
nas salas e antessalas do poder, onde
se serve geleia insossa e inodora.
Mesmo nos EUA, onde os partidos Republicano e Democrata dominam a política desde 1852, abrigando
a grande maioria do eleitorado, cresce
a tendência para a pasteurização do
discurso. Lá ainda se consegue enxergar que os republicanos são mais fiéis
aos princípios do nacionalismo e da
ênfase no individualismo, no moralismo e na religião, sustentando a base
do conservadorismo. E os democratas
se posicionam mais na banda esquerda
do Centrão, havendo até protagonistas
com certo ar radical, como o senador
Bernie Sanders, este que faz questão
de avocar índole socialista.
Na Europa, os partidos socialdemocratas ganharam força em um
primeiro ciclo e hoje tentam reconstruir suas identidades, sob a ascensão
da direita. Na nossa América Latina, a
instabilidade se generaliza. O Chile do
liberal Piñera vê multidões nas ruas.
No Uruguai, a esquerda pode ceder
o poder para a direita. A Argentina
volta a desfraldar a bandeira kircnherista com a vitória do Alberto Fernández e de Cristina. Peru vive momento
tormentoso. No Equador, a ciclotimia
entre esquerda e direita também se
instala. Na Bolívia, Evo renuncia sob
pressão das Forças Armadas e suspeição de fraude eleitoral.
Aqui, uma grande interrogação
está no ar: onde vamos parar? O valetudo é o jogo imposto pelo domínio
da máquina e não pelas ideias. Uma
leva de partidos, infidelidade, alianças
movidas por interesses momentâneos
e o experimentalismo político de parcela dos representantes. No deserto,
só se vê areia. E animais invertebrados. Sem nenhum vale.
* Gaudêncio Torquato,
jornalista, é professor
titular da USP, consultor
político e de comunicação.
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21/11 - Dia da Homeopatia / Dia das Saudações
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24 ºC
12 ºC

Umidade
91%
47%

Sol com muitas nuvens à tarde. À noite o céu ainda fica com muita nebulosidade, mas não chove.

Quarta
20/11

26

ºC

14 ºC

93%
52%

Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens.

Quinta
21/11

REDAÇÃO

Temperatura

26 ºC
15 ºC

90%
52%

Sol com muitas nuvens. Não chove.

Fonte: ClimaTempo
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PREVIDÊNCIA PARA SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO

Paraná também fará a sua reforma
Nova previdência
visa assegurar
sustentabilidade
ao pagamento das
aposentadorias

Divulgação / PMFI

Da Redação
ADI-PR Curitiba
Fora do texto aprovado pelo
Congresso Nacional, estados
e municípios estão obrigados
a fazer a reforma dos regimes
próprios de previdência, que
atendem aos servidores públicos. Com a promulgação da
PEC 06 na semana passada,
o Governo do Estado enviou a
proposta de mudanças no sistema de aposentadoria do funcionalismo nesta segunda-feira
para a Assembleia Legislativa.
De modo geral, a iniciativa
copia o que ficou estabelecido
em nível federal, com alterações
nas idades de aposentadoria e
nos tempos de contribuições.
Segundo o secretário estadual da
Administração e da Previdência,
Reinhold Stephanes, o Paraná
cumpre a obrigação de ajustar a
legislação estadual à nova redação sobre previdência inserida na
Constituição Federal.
“Não há alternativa a não ser
adaptar a legislação estadual ao
marco federal”, afirma. “Sem a
reforma, o Estado terá sérias
dificuldades financeiras e fiscais
num futuro muito próximo”,
informa Stephanes.
Ele sustenta que a nova
previdência visa assegurar
sustentabilidade ao pagamento
das aposentadorias e evitar
que no futuro o Estado tenha

Inforgráfico: Impacto da reforma da previdência do Estado
sobre os atuais servidores ativos do Governo do Paraná

que atrasar ou mesmo interromper os benefícios por falta
de dinheiro, como já ocorre
em outros estados.
Além disso, as mudanças
também terão impacto direto
na sociedade porque propõem
equilíbrio nas contas públicas,
o que garantirá investimentos
em áreas essenciais à população. Hoje o Estado tem déficit
no sistema previdenciário, o que
resulta em insuficiência financeira. O que se arrecada a título
de contribuição dos servidores
não é suficiente para o custeio.
Em 2018, o déficit foi de R$
5,4 bilhões. A projeção para
2019 é de R$ 6,3 bilhões.
Atualmente são 125.237
beneficiários inativos e pensionistas, com dispêndio mensal estimado em R$ 782,38
milhões. Eles estão divididos
em três fundos: 42.485 no
Fundo da Previdência, 62.478
no Fundo Financeiro, que usa
recursos do Tesouro Estadual,

Da Assessoria
Jacarezinho - A Câmara
Municipal de Jacarezinho continua seu trabalho em prol de
investimentos e ações para a
população. O poder legislativo irá antecipar a devolução
de mais R$ 250 mil para os
cofres públicos que serão utilizados na área da saúde pública
do município.
O presidente do legislatrivo, Fúlvio Boberg, destaca
que todos os vereadores sinalizaram que seria importante a
antecipação do recurso para a
utilização neste setor, a exemplo de André de Sousa Melo
(Pastor André), Diogo Augusto
Biato Filho, Edílson da Luz,
Fúlvio Boberg, José Izaías
Gomes (Zola), Luiz Carlos do
Nascimento, Patrícia Martoni
e Sidnei Francisquinho (Chiquinho Mecânico).
Segundo os Projetos de Lei
nº 80, nº 81 e nº 82/2019,
será destinado à aquisição de
material de consumo para as
Unidades Básicas de Saúde e
de medicamentos para a Farmácia Básica Municipal, bem
como para a manutenção dos
veículos que fazem o transporte
de pacientes para Tratamento
Fora do Domicílio (TFD).
Recentemente a Câmara
Municipal realizou a antecipação de R$ 300 mil para a contratação do segundo médico no
Pronto Socorro. O profissional
irá atender das 18 às 22 horas
(momento com maior número
de atendimentos no local de
urgência e emergência).

incorporar, paulatinamente, servidores do Fundo Financeiro.
Proposta
A PEC Estadual introduz
as regras da PEC Federal no
regime previdenciário. A partir da aprovação, os servidores
passarão a ter idade mínima
(homens, 65 anos; mulheres,
62) e pelo menos 25 anos de
tempo de contribuição para
aposentadoria.
Os proventos serão proporcionais ao tempo de contribuição, não podendo ser inferiores
ao valor mínimo constitucional
ou superiores ao limite máximo
estabelecido para o Regime
Geral de Previdência Social. Os
textos preveem, ainda, regras
de transição, manutenção dos
direitos adquiridos por servidores efetivos de todos os Poderes
e alíquota mínima de 14% de
contribuição.
Fonte: ParanáPrevidência

AVANÇO PARA OS SERVIDORES

JACAREZINHO

Câmara irá
devolver mais
de R$ 250 mil
para atendimento
na Saúde

e 20.274 no Fundo Militar. A
maior parte da folha previdenciária ainda é bancada pelo Fundo
Financeiro, ou seja, paga com
recursos oriundos das receitas
mensais.
Segundo a Secretaria da
Administração e da Previdência,
o número de servidores aposentados vai superar o de ativos até
2022. Nos próximos três anos,
o volume de benefícios pagos
entre aposentadorias e pensões
vai ultrapassar 135 mil pagamentos/mês, enquanto a folha
mensal de ativos vai computar
132 mil servidores.
Ao mesmo tempo em que
reduz o volume de recursos para
cobrir o déficit do sistema previdenciário do Estado, as mensagens encaminhadas para a
Assembleia permitirão acelerar
a capitalização do Fundo Previdenciário, gerido pela Paraná
Previdência. A projeção é que
o fundo tenha um caixa de R$
46,6 bilhões em 30 anos e possa

'Plano de cargos' já tem comissão

PRO TORK
A Pro Tork, líder na
produção de motopeças na
América Latina, vai investir
R$ 100 milhões na construção de uma nova fábrica de
pneus em Siqueira Campos,
cidade do Norte Pioneiro. Na
fase inicial, a partir de janeiro
de 2020, serão criados 500
empregos diretos.

Palácio do Diamante, sede do governo municipal
tura e pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Tibagi
(Sispumuti), debaterá com todas
as secretarias e departamentos

e terá o prazo de 100 dias para
elaborar o plano, que seguirá
para aprovação do executivo e
legislativo.

NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Novo portal amplia transparência
O novo portal de informações
da Assembleia Legislativa do
Paraná, lançado oficialmente pela
Mesa Executiva durante a sessão plenária desta segunda-feira
(18), amplia os mecanismos de
transparência e facilita o acesso
do cidadão paranaense às notícias
do Legislativo. A observação é
dos próprios parlamentares, que
acompanham o lançamento da
ferramenta no Plenário da Casa.
O site está mais dinâmico e fácil
de navegar. As mudanças transformaram o portal em um dos
mais modernos do Brasil, atendendo às necessidades de todas
as plataformas digitais, podendo
ser acessado de computadores,
notebooks, celulares e tablets.
O portal desenvolvido pela
Diretoria de Comunicação da
Assembleia segue as orientações
de gestão moderna implantada

VOTO
Os prêmios serão entregue no dia 4 de dezembro
em Belo Horizonte e a escolha dos vencedores é feita
por votação na internet até
1º de dezembro no portal
do Ministério do Turismo:
http://www.turismo.gov.
br/assuntos/12936pr%C3%AAmio-nacional-doturismo-2019-profissionaisde-desaque-no-turismo.html.

Divulgação

Da Assessoria
Tibagi - A Prefeitura de
Tibagi montou a comissão que
elaborará o Plano de Cargos,
Carreira e Remuneração de todo
o funcionalismo público, exceto da
classe docente que já está enquadrada no plano do magistério.
De acordo com o secretário
municipal de Administração, Marcus Cioffi, o plano representará
um grande avanço para os servidores. “Será uma vitória para
nosso funcionalismo. O prefeito
Rildo deseja que seja amplamente
discutido e aprovado da forma que
melhor atenda tanto os servidores
quanto o executivo”, diz.
A comissão, que conta com
servidores indicados pela Prefei-

SELEÇÃO
O paranaense Gilmar
Piolla, ex-superintendente
da Itaipu Binacional, concorre ao prêmio Profissionais de Destaque. “Foz
do Iguaçu é o destino com
o maior número de cases
selecionados. Sinaliza que
estamos no caminho certo
e que a Gestão Integrada
do Turismo está fortalecida
e reconhecida como uma
experiência exitosa. É uma
honra representar Foz nesse
momento tão importante
para o desenvolvimento do
turismo”, diz Piolla, atual
secretário municipal de
Turismo.

pela Mesa Executiva, comandada pelo presidente Ademar
Traiano (PSDB), pelo primeiro,
Luiz Claudio Romanelli (PSB) e
pelo segundo secretário, Gilson
de Souza (PSC). Com as inovações, o acesso às matérias, fotos
e à pesquisa legislativa de projetos e leis estaduais são feitos na
primeira tela, com apenas um
clique.
O presidente da Assembleia
destacou a facilidade do cidadão
acompanhar, até pelo celular, o
trabalho dos deputados e fiscalizar onde é aplicado o dinheiro
público. “Desenvolvido sem custos pela Diretoria de Comunicação, com o suporte da Tecnologia
da Informação da Assembleia,
o novo portal é mais uma ação
para ampliar a transparência
nesta Casa. Estamos oferecendo
à população uma forma inovadora

de acompanhar o trabalho dos 54
deputados”, afirmou Traiano.
O primeiro secretário lembrou
que, com o lançamento, a Assembleia assume o protagonismo no
aprimoramento da administração
pública ao implantar total transparência, uma comunicação inovadora
e um rigoroso controle de gastos.
Neste sentido, o novo portal chega
para complementar este trabalho.
“Demos um passo importante
para oferecer mais transparência
aos atos da Assembleia. Durante
meses trabalhamos no site, sempre
com a ideia de facilitar o acesso do
cidadão, aumentando a interação”,
disse Romanelli.
Para o líder do governo,
deputado Hussein Bakri (PSD),
as inovações atendem às demandas da sociedade, trazendo mais
transparência às ações do Legislativo.

SEM EXTINÇÃO
A Confederação Nacional
dos Municípios promove na
quarta-feira, 20, em Curitiba, o encontro “Todos pelos
municípios - ação contra a
proposta do de extinção de
municípios”. O encontro
será a partir das 14 horas no
Hotel Bourbon.
NOVA DIREÇÃO
O ex-deputado Nereu
Moura assume na próxima
segunda-feira, 25, a presidência da Fundação Ulysses
Guimarães - braço de estudos e pesquisas do MDB-PR.
Nereu substitui o deputado
Requião Filho, que estava no
cargo desde 2015. A posse
será 'as 14h na Assembleia
Legislativa.
PIMENTEL PREFEITO
O vice-prefeito Eduardo
Pimentel assumiu o comando
da prefeitura de Curitiba até
sábado (22), até o retorno do
prefeito Rafael Greca (DEM)
que está em Barcelona para
participar do congresso mundial de Inovação. Entre as
principais ações estão a vistoria de obras e a votação na
Câmara dos Vereadores do

PRÊMIO DO TURISMO
Foz do Iguaçu concorre
com seis cases e dois profissionais de destaque no Prêmio Nacional de Turismo,
organizado pelo Ministério
do Turismo. Entre os projetos
selecionados estão: Gestão
Integrada do Turismo, #CataratasDay, Festival das Cataratas, Trilha Jovem Iguassu,
Revitalização do Marco das
Três Fronteiras e Hackatour
Cataratas.

reajuste e do plano de carreira
dos servidores.
POLÊMICA
O senador Oriovisto Guimarães (Pode-PR) chamou
a atenção em Brasília. Ele
é autor da PEC que prevê a
prisão em segunda instância
- a proposta está no CCJ do
Senado - e relator da PEC
Emergencial e já disse que é
favorável a proposta de reduzir a jornada e os salários de
servidores em até 25%.
AUMENTA CORRUPÇÃO
Para 61,4%, a corrupção
vai aumentar depois da decisão de STF ter acabado com
a prisão em segunda instância,
aponta levantamento nacional
do Instituto Paraná Pesquisas.
Mesmo assim, a decisão não
foi considerada importante na
vida de brasileiro. Entre os
conceitos indiferente (12,2%),
pouco importante (12,3%)
e nada importante (18,2%),
o porcentual somou 42,7%.
Muito importante (24,6%) e
importante (27,2%) somaram
52,8%.
IMPOSTO DE RENDA
O senador Flávio Arns
(Rede-PR) apresentou projeto de lei que restabelece a
cobrança do Imposto de Renda
na distribuição de lucros e
dividendos pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
aos seus sócios e acionistas.
A proposta já está pronta para
ser votada na Comissão de
Assuntos Econômicos e prevê
a alíquota será de 15%.
IMPÉRIO DA LEI
O ministro Sergio Moro
(Justiça e Segurança Pública)
argumenta que "exigir a punição dos culpados não é vingança, é, sim, império da lei".
Moro diz que para "reduzir a
impunidade é essencial não
só para justiça, mas também
para prevenir novos crimes,
aumentando os riscos de violação da lei penal". "A prisão
em segunda instância representa um alento para os que
confiam que o devido processo
não pode servir como instrumento para a impunidade e
para o avanço do mundo do
crime".
STARTSUPS
Startups do agronegócio e
educação inovadora são vencedoras do 10º Desafio Paraná
de Startups. Monitoramento
preditivo de lavouras, desenvolvimento de espaços de cultura maker e uso de drones
em sala de aula. Estes são os
produtos das respectivas startups vencedoras do concurso
promovido pela Fiep.
* Da Redação
ADI-PR Curitiba.
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EM QUATRO DIAS DE FERIADO

Acidentes nas
rodovias estaduais
caem 34,4%
Número
de mortos
também
caiu 40%
Em quatro dias de feriado
prolongado, o Batalhão de
Polícia Rodoviária registrou
57 acidentes, com 48 pessoas feridas e três mortes. O
resultado é inferior ao que foi
registrado no mesmo feriado
do ano passado – que teve um
dia a mais do que este ano,
quando foram 87 acidentes,
77 feridos e cinco mortes. A
redução de acidentes chegou a
34,4% e o número de mortos
caiu 40%.
O trabalho dos policiais
rodoviários foi intensificado
desde às 14 horas de quintafeira (14), com o início de
aumento do tráfego na saída
das principais cidades do
Estado, até a meia-noite de
domingo (17), momento de
grande circulação de veículos
devido ao retorno do feriado.
O tempo com céu limpo na
maior parte do Estado, prin-

EM PALMEIRA

Jogos Estudantis
chegam ao ﬁnal
após 10 dias
Da Assessoria
Palmeira - Após dez dias
de disputas intensas e muitas
demonstrações de esportividade e amizade nas quadras, a
18ª edição dos Jogos Estudantis de Palmeira (Jepal) chegou
ao fim. Neste ano a competição
também foi chamada de Jepal
200 anos, em alusão ao bicentenário do município.
Na sexta-feira (14) aconteceram as disputas finais e
pode-se conhecer a classificação
final da disputa geral entre os
13 estabelecimentos de ensino.
Pelo nono ano consecutivo o troféu ficou com o Colégio Sagrada
Família, que conquistou 20
medalhas de ouro, 11 de prata e
4 de bronze. Em segundo lugar
ficou o Colégio Realeza com 12
ouros, 10 pratas e 6 bronzes,
seguido pelo Colégio São Judas
Tadeu com 6 ouros e 6 pratas.
Colégio Estadual Dom Alberto
Gonçalves conquistou 5 ouros,
9 pratas e 5 bronzes, e para o
Colégio Estadual Vila Palmira
foram 3 ouros e 2 pratas.
O Colégio Sagrada Família
foi o campeão do Grupo 1, com
o Colégio Realeza em 2º lugar e
a Escola Estadual do Campo de
Guarauninha em 3º. O primeiro
colocado do Grupo 2 também
foi o Colégio Sagrada Família,
seguido pelo Colégio Realeza
e pelo Colégio Estadual São
Judas Tadeu.
Moisés Americo, secretário
da pasta de Esporte e Lazer,
falou sobre a disputa nas
quadras e o engajamento dos
atletas e colégios. “Tivemos
grandes jogos neste ano, mas
acima de tudo pudemos ver o
respeito e a união entre participantes. Esse é o verdadeiro
espírito do Jepal, não apenas
uma competição, mas sim um
ato de confraternização”, destacou.

cipalmente no Litoral, fez
com que milhares de pessoas
pegassem a estrada.
Devido ao fluxo maior de
veículos, e a potencialização
de irregularidades no trânsito
viário, sobretudo o excesso de
velocidade e a embriaguez ao
volante, o Batalhão Rodoviário
reforçou todas as medidas preventivas para que a segurança
nas estradas fosse mantida.
“Tivemos amplo controle
das ações nas rodovias estaduais, principalmente no controle
de velocidade e de alcoolemia,
combinado com a retirada de
circulação de veículos que
poderiam causar transtornos
aos demais usuários da via.
Com isso, tivemos mais segurança em todo o estado e as
pessoas puderam ir e vir sem
transtornos”, disse o comandante do Batalhão, tenente-coronel Olavo Vianei Francischett
Nunes.
No caso do excesso de
velocidade, as equipes usaram
os radares móveis em pontos
estratégicos para inibir a velocidade acima do permitido. O
resultado foi de 1.794 imagens por radar (fotografias de

veículos trafegando com velocidade acima do permitido).
Também houve fiscalização
sobre demais irregularidades
de trânsito, como falta de cinto
de segurança, documentação
atrasada, débitos administrativos e outros. Nos quatro dias
do feriado, a Polícia Rodoviária fez 1.588 autuações, e 105
veículos foram retidos.
A embriaguez ao volante
foi um dos focos da atuação
do Batalhão, com viaturas e
equipes dispostas em frente
aos Postos Rodoviários e em
outros pontos das rodovias
com operações e abordagens.
O trabalho resultou em 16
multas pelo artigo 165 (multa
por embriaguez) e cinco prisões em flagrante pelo artigo
306 (embriaguez ao volante).
Na região das praias houve
sete acidentes de trânsito, com
10 pessoas feridas e nenhum
óbito. Os números aumentaram em comparação com
o mesmo feriado de 2018,
quando foram dois acidentes e
dois feridos. A fiscalização no
Litoral resultou em 162 imagens de radar e 128 autuações
de trânsito.

NESTA TERÇA-FEIRA

Operário pega o Vitória
no último jogo em casa
Divulgação / José Tramontin

No caso do excesso de velocidade, as equipes usaram radares móveis

NOS CAMPOS GERAIS

PRF registra 30% menos acidentes
A PRF encerrou no domingo
(17) a Operação Proclamação
da República 2019. Nos Campos Gerais foram registrados
14 acidentes com 1 morto e 9
feridos. No ano passado foram
20 acidentes e 22 feridos, indicando uma diminuição de 30%
no número de acidentes e de
59% no número de feridos.
Os principais tipos de acidente atendidos pelas equipes da
PRF foram saída de pista e colisão traseira. Entre as causas que
se destacaram para a ocorrência
dos acidentes estão a falta de
atenção do condutor e a ingestão
de álcool.
O único acidente fatal ocorreu no sábado onde um pedestre (masculino, 25 anos) foi
atropelado na Av. Souza Naves
e apresentava alguns indícios de
embriaguez.
Durante a operação houve
reforço de policiamento em todos
os dias. Foram fiscalizados 930
veículos, 989 pessoas e realizados 532 testes de embriaguez
dos quais 3 foram positivos.
Durante a operação, além das
fiscalizações, foram intensificadas
as ações educativas na Região,
em que os ocupantes dos veículos abordados foram convidados
a assistir uma pequena palestra
educativa sobre condutas seguras na direção, com a finalidade
de conscientizar que no trânsito
todos somos responsáveis.
Mesmo durante a ação educativa, foi constatado um condutor que estava com sua família e
ao realizar o teste do etilômetro,

Divulgação

De 532 testes de embriaguez, três positivos
constatou estar sobre efeito de
álcool. Foi autuado e necessitou
repassar o veículo para outro
motorista para seguir viagem.
No sábado foi realizada operação em conjunto com a Polícia Militar na região da Souza
Naves, em que foram abordados
48 veículos, sendo 6 veículos
recolhidos por problemas de
documentação ou sem condições de rodar e ainda 1 condutor flagrado em estado de
embriaguez.
Também registrou-se 111
ultrapassagens indevidas, o que
corresponde a 30,1% das ultrapassagens flagradas no Estado,
27 ocupantes do veículo sem
cinto de segurança e 2 crianças
transportadas sem cadeirinha.
Foram removidos ao todo
aos pátios 34 veículos por problemas na documentação ou por
não apresentarem condições
de segurança. Além dos veículos, 20 documentos acabaram

recolhidos para regularização
de problemas encontrados nos
veículos, além de uma CNH suspensa e uma CNH cassada.
Também no sábado (16), no
Posto Guará, foram apreendidos 156 kg de maconha e uma
pistola 9 mm, durante abordagem em conjunto com a Polícia
Militar. Um veículo Fiat Toro,
roubado em maio deste ano em
Campo Mourão e utilizando-se
de placas frias, tentou evadir-se
da fiscalização. Foi abordado e
o condutor preso, assim como
os ocupantes de um veículo Ônix
que exercia a função de batedor.
Ainda durante a operação, na
Região de Palmeira, no domingo
(17), às 23h30, a equipe de
Irati atendeu a acidente no km
194, da BR 277, envolvendo
uma moto.
A PRF ressalta que em mais
de 31% dos acidentes foi constatado a ingestão de álcool pelos
envolvidos.

EM CASA PELA SUPERLIGA

PG Vôlei é superado pelos campeões
Divulgação

Da Assessoria

Após perder para Guarani, Operário quer vencer em casa
Da Assessoria
Ponta Grossa - O Operário Ferroviário encara o
Vitória-BA pela 37ª rodada
do Campeonato Brasileiro
da Série B, nesta terça-feira
(19). O jogo acontece as
21h30 no Estádio Germano
Krüger.
Na rodada anterior, o
Fantasma sofreu derrota para
o Guarani pelo placar de 1
a 0, fora de casa. O Vitória
também perdeu para o América-MG, por 2 a 1. A equipe
alvinegra está na nona posição na tabela da competição,
com 49 pontos, enquanto
o time baiano ocupa o 14º
lugar e acumula 42 pontos.
No primeiro turno, o Operário e o Vitória empataram
sem gols em Salvador.
Em entrevista coletiva,
o técnico Gerson Gusmão falou sobre a partida.
“Vamos encerrar o ano
jogando pela última vez no
Germano Krüger contra o
Vitória e sabemos da importância do resultado positivo, para deixar uma última
impressão para o nosso tor-

cedor de um ano de muito
aprendizado para o clube
e para a torcida. Jogamos
contra um adversário difícil,
mas ganhamos a maioria dos
jogos em casa e queremos
terminar da melhor maneira
possível, esperando o resultado positivo.”
Para encarar o Vitória,
o treinador não contará com
o volante Fabio (tratando
entorse no pé esquerdo)
e Gelson (desconforto no
joelho direito). O atacante
Felipe Augusto, o meia Jardel e o zagueiro Rodrigo
também não participam do
jogo e cumprem suspensão.
Os ingressos para Operário e Criciúma custam
R$ 150 a entrada inteira e
R$ 75 a meia-entrada na
arquibancada geral. Para o
setor coberto, o valor é de
R$ 180 a inteira e R$ 90 a
meia. Os pontos de venda
são: Loja do Fantasma (Rua
Padre Nóbrega, 265 - Oficinas), Keima Um Lojão (Rua
Coronel Cláudio, 59 - Centro) e Supermercado Vitor
(Rua Laudelino Gonçalves,
332 - Chapada).

Ponta Grossa - O Ponta
Grossa Vôlei estreou neste
sábado (16) na Superliga fora
de casa. A equipe enfrentou os
atuais campeões da competição
– o Taubaté – no Ginásio do
Abaeté, em São Paulo. A partida terminou com 3 sets a 0
para os donos da casa. Parciais
de 25x11, 25x16 e 25x20.
O time comandado por
Fábio Sampaio sofreu com o
desfalque de alguns jogadores
que não tiveram a inscrição
confirmada pela Confederação
Brasileira de Voleibol (CBV).
Os atletas não puderam entrar
em quadra.
O maior pontuador da partida foi o ponteiro do Taubaté,
Lucarelli com 14 pontos. O
central Maurício Souza foi eleito

Ponta Grossa Vôlei concentra esforços para a sua estreia em casa
por votação popular o melhor em
quadra e levou o Troféu VivaVôlei na Superliga Masculina.
O Ponta Grossa Vôlei concentra os esforços agora na estreia
em casa que será na próxima
quarta-feira (20), às 19 horas,
na Arena Multiuso. Os ingressos
custam R$ 20 (inteira) e R$ 10

(meia-entrada) de acordo com a
legislação vigente. Eles podem
ser adquiridos no primeiro piso
do Shopping Palladium de Ponta
Grossa (Rua Ermelino de Leão,
703, Olarias) e Posto Contorno
24 horas da Avenida Balduíno
Taques. Pela internet no site
www.minhaentrada.com.br.

EM TIBAGI

Festival de Food Truck anima feriado
Tibagi - Durante o último fim
de semana aconteceu a 2ª edição do Festival de Food Trucks,
com o melhor da gastronomia
para Tibagi. Centenas de pessoas lotaram a Praça Edmundo
Mercer durante os três dias do
evento (15, 16 e 17 de novembro), sendo que parte dos lucros

do evento foi doado para a Casa
Nosso Sossego.
O organizador do evento gastronômico em Tibagi, João Rosa,
ressaltou que o público de Tibagi
prestigiou o evento e promete voltar com uma nova edição no ano
que vem. “Foi bom. Na sexta-feira
foi muito bom. Em junho, com

certeza, voltamos para cá”, disse.
O evento foi marcado pela
presença de seis food trucks,
com culinárias de vários países
do mundo, como Itália e México.
Apresentações da Escola Municipal de Dança e de artistas
locais também movimentaram o
evento.
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QUAL VITRINE VAI DEIXAR O PAPAI NOEL DE BOCA ABERTA?

Melhores vitrines ganharão prêmios
Divulgação

Campanha
quer motivar
lojistas a
enfeitar vitrines
LUANA DIAS
ESPECIAL PARA PÁGINA UM NEWS
No dia 6 de dezembro a Associação Comercial e Empresarial
de Castro (Acecastro) irá lançar
a segunda edição do Concurso
'Qual vitrine vai deixar o Papai
Noel de boca aberta?'. Trata-se
de uma competição entre empresários castrenses, para a eleição
dos que melhor decorarem a
vitrine de seu estabelecimento
comercial para a temporada de
Natal.
Podem participar do con-

NA SEGUNDA-FEIRA

Assinada ordens
de serviços para
pavimentação
Da Assessoria
Foi assinada nesta segundafeira (18), ordens de serviços
para pavimentação do Jardim das
Araucárias, Castroville, antiga
estrada de ligação à PR-340,
atual Avenida Bento Munhoz da
Rocha Neto, e ainda restauração do pavimento da Rua Treze
de Maio. O investimento, com
recursos federais por meio do
Ministério do Desenvolvimento
Regional com contrapartida da
Prefeitura, e do Finisa, é de aproximadamente R$ 1,7 milhões.
No Jardim das Araucárias
serão pavimentadas as ruas Capitão Antônio Prestes Filho, Valentim Bannach Junior, Rozendo
Manoel Galetto e Maestro Pedro
Maia. No Castroville receberão
asfalto as ruas Odorico Barbosa Bueno e Fernando Alvarez.
Na antiga estrada de ligação à
PR-340 será asfaltado mais um
trecho da Avenida Bento Munhoz
da Rocha Neto, a partir da rotatória da Avenida Dr. Ronie Cardoso. Na área central, serão
restaurados 600 metros da Rua
Treze de Maio entre as ruas Otto
Kugler e Benjamin Constant.
As obras estão previstas para
iniciar nas próximas semanas,
segundo informou a Assessoria
de Imprensa da Prefeitura de
Castro.
* Com Redação

Proposta de Anderson Gomes é de um Natal mais colorido

curso comerciantes associados
da Acecastro. O processo é bem
simples, basta preencher o formulário de inscrições, que já está a
disposição junto aos funcionários
da Associação. Os associados
devem se inscrever até no dia 5
de dezembro e, entre os dias 6 e
24, os diretores da Acecastro irão
visitar as empresas participantes
para fazer análise das vitrines.
Conforme explicou o presidente da Acecastro, Anderson
Gomes, só serão avaliados e
entrarão para os critérios de avaliação as vitrines de cada estabelecimento. Não sendo considerado
para o concurso o interior das
lojas. Serão eleitos três vencedores, que serão anunciados e
premiados no dia 6 de janeiro
de 2020 - data escolhida também para o sorteio da tradicional
Campanha Sonhos de Natal.

EM SESSÃO SOLENE NESTE SÁBADO

Câmara homenageará castrenses
A Câmara Municipal de
Castro realiza no sábado (23),
a partir das 17 horas, sessão
solene para outorga de título de
Cidadão Honorário. Durante a
cerimônia, receberão a homenagem a meritíssima juíza de
direito, Erika Watanabe; o
presidente do Sicredi Campos
Gerais, Popke Ferdinand van
der Vinne; e o Tenente-Coronel
Flaubert Echnaton Ribas Bourguignon.
A concessão de título de
cidadão honorário é uma das
atribuições dos vereadores e
tem por objetivo homenagear
alguém que não nasceu no município, mas que desempenhou
alguma atividade relevante em
Castro. Os parlamentares criam
um projeto de lei concedendo o
título ao homenageado e, se a
proposta for aprovada e sancionada pelo prefeito, é realizada a
sessão de outorga do título.
O vereador Maurício Kusdra (DC) propôs a homenagem
para a juíza Erika Watanabe.
Segundo ele, foi uma forma de
valorizar o trabalho realizado
pela magistrada. “Ela possui
uma bela carreira, em especial,
no trabalho que ela desenvolve
em nosso Município junto ao
Conselho da Comunidade, onde
auxilia na ressocialização de
pessoas. Essa homenagem é de
extrema importância para valorizar os bons exemplos”, disse.

Divulgação

Até hoje Castro concedeu 57 títulos de Cidadão Honorário
Já a concessão para Popke
Ferdinand van der Vinne foi de
autoria do vereador Rafael Rabbers (DEM). Segundo ele, seu
Fredy, como é conhecido, teve
um importante papel no desenvolvimento da Cooperativa Castrolanda e do cooperativismo
no Município. “Tive a ideia de
homenageá-lo quando ele se
aposentou na Cooperativa. Ele
construiu toda sua carreira lá, iniciou como auxiliar administrativo
e chegou até importantes cargos
de chefia. Hoje, ele atua como
Presidente do Sicredi Campos
Gerais”, explica Rabbers.
Autor do projeto que concedeu o título de cidadão honorário
ao Tenente-Coronoel Flaubert,
o vereador Gerson Sutil (PSB)
destacou o currículo do homenageado. “Ele possui uma carreira
militar brilhante. Entre seus gran-

des feitos, em 2011, participou
de Missão das Nações Unidas
no Saara Ocidental. Sem dúvida
é alguém que nos enche de esperança e inspira as pessoas a viver
uma vida com retidão, honradez,
honestidade, ética e seriedade".
Cidadão Honorário
Os primeiros títulos de cidadão honorário de Castro foram
concedidos em 1967 para Paulo
Cruz Pimentel, William Muller e
Ney Amintas de Barros Braga.
Atualmente, já considerando os
três homenageados, 57 pessoas receberam o título. Além
de cidadão honorário, a Câmara
também concede o título de
Cidadão Benemérito, para pessoas que nasceram em Castro,
e Castrense que Brilha, para
castrenses que ocupam papel de
destaque em outros municípios.

CONTRA O SARAMPO

Saúde incia segunda etapa
de vacinação em Castro
Divulgação

Da Assessoria
A Campanha Nacional de Vacinação entrou na segunda etapa
nesta segunda-feira (18) em todo
o país. De acordo com a Secretaria
Estadual de Saúde (Sesa), a meta
é imunizar jovens e adultos entre
20 e 29 anos que não estejam com
a caderneta de vacinação em dia.
Foram confirmados dois casos de
sarampo em Castro.
A vacina tríplice viral, que
também protege contra caxumba
e rubéola, está disponível em
todos os postos de saúde de Castro, para crianças de 6 meses a
até adultos menores de 50 anos,
que não estão com a caderneta de
vacinação em dia.
Calendário vacinal
O calendário nacional de vacinação prevê a aplicação da tríplice
viral aos 12 meses e também aos
15 meses para reforço da imunização com a tetraviral, que protege
também contra varicela. Neste
ano, os bebês com menos de 12
meses também devem receber a
chamada “dose zero”, que não é
contabilizada no calendário.
A vacina é contraindicada para
bebês com menos de seis meses.
A recomendação para os pais e
responsáveis por crianças nessa
faixa etária é evitar exposição a
aglomerações, manter higienização adequada, ventilação adequada de ambientes, e sobretudo
que procurem imediatamente um
serviço de saúde diante de qualquer sintoma da doença, como

Meta é vacinar jovens e
adultos entre 20 e 29 anos
manchas vermelhas pelo corpo,
febre, coriza, conjuntivite, manchas brancas na mucosa bucal.
Quem deve tomar a vacina
Pessoas com idade entre um
ano e 29 anos, devem ter duas
doses da vacina contra o sarampo.
Acima desta faixa, até 49 anos, é
preciso ter uma dose.
Não há indicação para pessoas com mais de 50 anos, pois
esse público potencialmente teve
contato com o vírus, no passado.
Vale também dizer que a vacina é
contraindicada para pessoas imunodeprimidas e gestantes.
A supervisora de Vigilância
em Saúde, Marielen Wieczoreck
Nocera, destaca que é importante
ficar atento à vacina. “A vacina é a
única forma de prevenção contra
o sarampo e outras doenças que
podem advir em consequência”,
disse.

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

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

3232-5148

A forma mais barata de fazer negócio!

LANCER GT A R$ 49.900,00
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$ 49.900,00. Tratar no (42) 9 9972-0758.

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

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

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

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.

NEWS

VENDE- SE CASA
Casa em alvenaria 05 peças com
garagem e lavanderia, murada e
calçada. Localizada no Jardim São
Francisco. Valor: R$180.000,00.
Contato: (42) 9 9952-4750.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
PALAVRAS CRUZADAS ©
DIRETAS
CRUZADAS
www.coquetel.com.br
Revistas COQUETEL
www.coquetel.com.br
© Revistas COQUETEL

Escorpião: Logo cedo, o
astral estará mais favorável para
fazer planos a longo prazo. Programa com os amigos ajuda a
animar a vida a dois, mas também pode favorecer a conquista
se você estiver só. Cor: amarelo.

Gêmeos: Assuntos de casa
podem exigir boa parte da sua
atenção. No trabalho, seu lado
prático fica mais evidente, mas
precisa ter cuidado com malentendido. Lance recente pode
ficar mais sério. Cor: vermelho.

Sagitário: Aproveite o
momento para melhorar sua
imagem profissional e na vida
pessoal. Marte fortalece sua
intuição, mas também pede cautela com seus impulsos. A vida
amorosa conta com muita animação. Cor: rosa.

Câncer: Bom momento para
buscar um aumento ou promoção. Você vai se expressar com
facilidade e pode fazer contatos
importantes no trabalho. Paixão
à primeira vista pode aquecer
seu coração. Cor: vermelho.

Capricórnio: Um bom
momento para compartilhar o que
sabe, aprender mais com os colegas e investir no seu aprimoramento. Passeio ou programa fora
da rotina tem tudo para melhorar
a vida a dois. Cor: preto.

Leão: As finanças ganham
destaque -- redobre a atenção
para agarrar as boas oportunidades que devem surgir hoje. Valorize a estabilidade e a dedicação
se já encontrou sua alma gêmea.
Cor: branco.

Aquário: Pode ter problemas com trabalho em equipe
cedo, mas melhora ao longo do
dia. Bom momento para investir
na aparência e cuidar do corpo.
Aposte na sensualidade para fisgar quem deseja. Cor: marrom.

Virgem: A Lua brilha em
seu signo e traz uma dose extra
de vitalidade, o que se reflete até
na saúde. O astral é favorável
para expandir seus contatos. Seu
jeito confiante pode ajudar na
paquera. Cor: roxo.

Peixes: Bom momento para
colocar seus planos em ordem e
traçar estratégias mais ambiciosas para conquistar o reconhecimento no trabalho. A vida
amorosa fica mais interessante se
saírem da rotina. Cor: pink.
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Touro: Logo cedo, pode ser
mais fácil comprar algo importante para a família ou para a
casa. Confie na sorte e faça uma
fezinha! Se depender das estrelas, ninguém vai resistir ao seu
charme! Cor: creme.

Portal da
(?):
exibe
Portal
da
a(?):
aplicação
exibe
de
recursos
a aplicação
do
de governo
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governo
federal
(?)
criminal:
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como
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secreto
agente
secreto

3/así — bat — bee — dna — mig. 4/inpi — rain. 6/garden.

Libra: No trabalho, vale
a pena seguir sua intuição
não confiar em qualquer um
em assuntos que envolvem
dinheiro. Astral favorável para
entrar em contato com os amigos. A vida amorosa ganha
leveza hoje. Cor: cinza.

3/así — bat — bee — dna — mig. 4/inpi — rain. 6/garden.

Áries: Sua dedicação pode
te levar a um novo cargo ou
diversificar o trabalho que
já faz. Aproveite para iniciar
uma dieta ou se livrar de maus
hábitos. No romance, abra
seu coração e tente evitar uma
briga. Cor: lilás.
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RESUMO DE NOVELAS
MALHAÇÃO - TODA
FORMA DE AMAR
Terça-Feira (19/11)
Rita se recusa a se aliar
a Rui. Beto pressiona Guga
a convencer Meg a aceitar
sua proposta. Anjinha se
irrita com Cléber e Marco.
Leila confessa a Cida que
planeja afastar Filipe de
Rita. Filipe se incomoda
com as conclusões de Rita
sobre Rui. Lígia se preocupa com Filipe. Marco
tenta ajudar Cléber a fazer
as pazes com Anjinha.
Nanda e Camelo questionam Raíssa sobre sua
bolsa de estudos no exterior. César se esforça para
se aproximar de Jaqueline.
Thiago e Neide se penalizam com o estado de Carla,
que sofre por Marco. Peixoto conversa com Marco
sobre Carla. Tatoo surpreende Anjinha com um beijo.
Rui insiste para que Rita se
una a ele para conseguir a
guarda de Nina.
BOM SUCESSO
Terça-Feira (19/11)
Alberto e Marcos comemoram a saída de Diogo
da mansão, e Sofia os
repreende por causa de
Nana. Diogo pede abrigo a
Gisele. Paloma surpreende
os filhos ao dizer que está
namorando Marcos. Mário
convence Silvana a não ter
terminar o relacionamento
dos dois. Gisele sugere que
Diogo simule uma terapia de
casal para resgatar o casamento com Nana. Paloma
observa Vera encantada
com Alberto durante a gravação do empresário para
o podcast da Editora. Vera
convida Alberto para sair.
ÉRAMOS SEIS
Terça-Feira (19/11)
Clotilde desiste de
falar com Almeida. Júlio
sente falta de Alfredo.
Zeca e Olga se desenten-

dem. Lúcio ajuda Clotilde
e Genu se incomoda com a
proximidade entre os dois.
Clotilde desabafa com Isabel sobre Almeida. Natália
estranha o comportamento
de Almeida. Lola confronta
Alfredo por sua ausência no
jantar com Júlio. Olga provoca Zeca por conta de sua
greve de fome. Carlos pensa
em Inês. Soraia e Lili discutem por causa de Julinho, e
Isabel se incomoda. Júlio e
Alfredo têm uma conversa.
Emília comunica a Higino
que decidiu internar Justina.
Júlio pensa em comprar um
rádio e Lola se desespera.
Afonso tem uma ideia para
ajudar Lola. Olga descobre
que Candoca está mancomunada com Zeca. Almeida
presenteia Clotilde. Ao chegar ao manicômio, Justina
implora socorro a Higino.
A DONA DO PEDAÇO
Terça-Feira (19/11)
Funcionários comemoram a volta de Maria da Paz.
Amadeu explica seu plano
de trabalho na fábrica para
Márcio. Sueli pede perdão
a Maria da Paz por sua traição. Fabiana ameaça Agno,
mas Leandro defende o
companheiro. Kim convida
Téo para trabalhar com ela
fora do país. Vivi e Beatriz se recusam a ajudar
Fabiana, que se desespera.
Régis conta a Maria da Paz
sobre sua visita a Jô. Maria
da Paz pede que Amadeu
recorra da sentença de Jô.
Téo perdoa Jô. Rock recebe
uma nova proposta de luta.
Lyris se declara para Tonho.
Agno oferece a Maria da
Paz o apartamento antigo
em que morava. Zé Hélio
volta a trabalhar na fábrica.
Vivi combina sua fuga com
Chiclete. Fabiana pede
ajuda a Evelina e Antero
para retornar ao convento.
Amadeu pede redução de
pena para Jô.

CLASSIFICADOS COM FOTO,
A PARTIR DE R$ 10

TERÇA-FEIRA, 19 A 21 DE NOVEMBRO DE 2019

7

ROUBOS EM ORTIGUEIRA E CASTRO TEM RELAÇÃO

PMs trocam tiros após resgatarem refém
Divulgação

Suspeito de
roubar e fazer
refém é morto
em confronto

Recuperaram
Com a situação controlada,
os policiais encontraram a Troller
roubada em Ortigueira e a caminhonete Hilux, a mesma levada
de Castro, além de duas pistolas
Glock 9mm, com carregadores

alongados, e um bloqueador de
celular. Em continuidade a operação, as equipes de Tibagi e
Telêmaco Borba, que integram
o 26º BPM, recuperaram um
Cruze e Uno Mille estacionado
em Tibagi.

Da Redação
A polícia já iniciou as investigações e acredita que os criminosos que roubaram uma
residência em Ortigueira são
os mesmos que na noite de
sexta-feira (15) levaram uma
caminhonete Hilux, em frente
a Lanchonete Dudu, baleando
duas pessoas.
O caso que tomou novos
contornos, iniciou após dois
policias militares, residentes em Castro, se depararem
com uma situação inusitada.
Quando se deslocavam para
o trabalho na cidade de Telêmaco Borba, aproveitando uma
carona na viatura do Corpo de

ROUBAM CAMINHONETE

Troller e Hilux foram recuperadas, além de outros três carros

Bombeiros, avistaram na PR
340, estrada que liga Castro a
Tibagi, um homem nú correndo
ao lado da rodovia.
Diante da situação, os militares pararam para prestar
socorro. A vítima se tratava de
um refém em fuga, o mesmo

EM TIBAGI

PM apreende
ecstasy
Tibagi - Na noite desta sextafeira (15), a Polícia Militar de
Tibagi apreendeu em um veículo
VW Fox, na Rua Irineu Gobbo,
Divina Providência, 20 unidades de ecstasy. Além da droga,
foi realizada busca minuciosa nos
quatro integrantes do veículo e
apreendidos mais quatro aparelhos celulares. Os envolvidos foram
encaminhados para a delegacia de
Tibagi para providências cabíveis.

EM PALMEIRA

PM notiﬁca caso
de pertubação
de sossego
Palmeira - A equipe da Polícia Militar, ao realizar patrulhamento na madrugada de quinta
(14) para sexta-feira (15), às
23h55, registrou ocorrência em
Palmeira de um veículo com som
alto. O carro, ao passar pela viatura não abaixou o som e seguiu
sentido centro da cidade. O veículo acabou abordado pela PM
na Rua XV de Novembro, próximo à esquina com a Avenida
7 de Abril. Nada de ilícito foi
encontrado com o condutor, mas
o carro estava com alterações
características de rebaixado.
A PM notificou e encaminhou o
infrator para a 3ª Companhia Policial Militar para lavratura de termo
circunstanciado por perturbação
do sossego. Foram apreendidas as
caixas de som e rádio utilizados.
Após, o carro foi liberado ao condutor mediante regularizadora.

EM BARRANCO

Kadett capota
na PR-340
Tibagi - Um Kadett, com
placas de Tibagi, se chocou a
um barranco, vindo a capotar na
tarde de domingo (17), na PR
340, km 264. O condutor F.M,
de 42 anos, foi encaminhado ao
Pronto Hospital de Tibagi com
ferimentos médios.

EM CASTRO

Ex-namorado
invade casa
Polícia Militar de Castro registrou no domingo (17), por volta
das 18 horas, ocorrência de violação de domicílio. O fato aconteceu
no Cantagalo, onde a solicitante
relatou para a PM que seu ex-namorado invadiu sua residência. O
sujeito foi contido por familiares.

que foi assaltado às 2 horas
da madrugada quando chegava
em sua residência, com o seu
carro.
Armados, os policiais militares adentraram ao matagal e
flagraram os possíveis criminosos. Ao avistarem os militares,

iniciou-se a troca de tiros, sendo
que um dos supeitos tombou
morto no local enquanto que
o segundo foi rendido e levado
para delegacia de polícia.
Várias equipes da PM foram
acionadas e até ontem estavam
à procura do terceiro suspeito.

Mata esposa e tenta tirar a vida
Divulgação

Da Redação

Ponta Grossa - Foi sepultado no Cemitério Parque
Campos Gerais, às 15 horas

Em Castro, na Rua Valdevino
Santos Lima, foi registrado mais
um caso de violência doméstica.
A solicitante informou a Policia
Militar no domingo, por volta
das 23h30, que após discussão
com um sujeito, o mesmo pas-

Homem matou esposa, chamou a polícia e se entregou
o homem sobreviveu e ao acordar, por volta das 6 horas,
ligou para a polícia e relatou
que matou sua esposa.
José Carlos confessou o
crime e devido aos ferimentos praticados com a faca, foi

encaminhado pela polícia ao
Hospital Municipal e posteriormente ao presídio Hildebrando de Souza.
De acordo com relatos do
sujeito, a motivação da morte
teria sido uma traição.

Divulgação

Polícia Militar recuperou
alguns aparelhos e um celular

16h40, quando quatro rapazes
entraram em uma loja localizada
na Avenida do Ouro Branco. As
câmeras de segurança filmaram
toda a ação. Nas imagens que
correram as redes sociais, percebe-se que os infratores usam
touca e capuz, e se utilizam de
extrema violência para quebrar
o painel onde estavam os aparelhos celulares. Na ação eles roubam sete celulares, um notebook
de trabalho e dinheiro.

NA SOUZA NAVES

Motociclista sofre grave acidente
Divulgação

Da Redação
Ponta Grossa - Acidente
gravíssimo foi registrado em
Ponta Grossa, no domingo
(17), envolvendo uma motocicleta Honda CBX 250 Twister
e um Hyundai HB20, que colidiram lateralmente. O motociclista W.L.S., de 23 anos, não
possuía Carteira Nacional de
Habilitação e, devido aos ferimentos na face, encontra-se em
leito de emergência, em observação no Hospital Regional.
O acidente aconteceu na BR
373, no KM 174, no perímetro urbano da Avenida Souza
Naves. O condutor do HB20

Da Redação

de domingo (17), João Carlos
Borges, de 20 anos, que na noite
de sábado (16) foi atropelado e
morto por um trem no bairro da
Palmeirinha, em Ponta Grossa.

Agredida vai parar na UPA

PM prende suspeitos de assalto
Carambeí - A Polícia Militar apreendeu nesta sexta-feira
(15), após denúncia anônima,
dois suspeitos de participarem
de roubo a uma loja de celulares
em Carambeí. Com os jovens de
15 e 17 anos apreendidos, foram
recuperados alguns aparelhos
roubados, inclusive um celular.
A ação criminosa aconteceu
na tarde de quinta-feira (14), às

Atropelado por trem em PG

EM CASTRO

LOJA DE CELULARES

Da Redação

da caminhonete, fazendo
com que eles descessem do
veículo.
O segundo tiro acertou o balcão, quebrando
o vidro que atingiu uma
mulher que estava sentada
em uma mesa lanchando
com a família. As vítimas
foram socorridas por populares e encaminhadas para
UPA 24 horas e estão em
estado estável.
Os autores fugiram
com a caminhonete sentido
rodovia.

NA PALMEIRINHA

FEMINICÍDIO

Ponta Grossa - Um
caso de feminícidio aconteceu
em Ponta Grossa neste final
de semana, no bairro Contorno. Segundo informações,
José Carlos Rodrigues matou
a companheira Alexsandra
Rodrigues de Souza, durante
a madrugada de sábado (16)
para domingo (17), a golpes
de barra de ferro. O crime
ocorreu por volta das 3 horas
da manhã.
Após perceber que tinha
matado a companheira, o
homem tentou suicídio, golpeando o pescoço com uma faca,
tentando por duas vezes cravar o objeto em seu corpo. Ele
então deitou ao lado da esposa,
ainda na madrugada, esperado
que também morresse. Porém,

Por volta das 22h30
de sexta-feira (15), em
frente à Lanchonete Dudu,
localizada na Rua Doutor
Jorge Xavier da Silva, um
homem teve sua caminhonete Toyota/Hilux, preta,
2012, roubada por duas
pessoas. Uma dessas pessoas possuía arma de fogo
e efetuou dois disparos, um
deles atingindo o ombro do
proprietário do veículo e o
outro o interior da lanchonete. Isso, após renderem
o casal que estava dentro

sou a agredí-la, causando diversas lesões na cabeça e na face.
O indivíduo foi detido e conduzido à Polícia Civil pela equipe
Policial Militar e a vítima para a
UPA, onde foi atendida, medicada e liberada.

NA PR-340

Vaca é transportada no
banco traseiro de carro
Divulgação

Da Redação
O que você faria se avistasse
uma vaca sendo levada dentro de
um carro? A médica veterinária
Glauciane Cruz, que percorria
uma rodovia, resolveu registrar o caso e encaminhar para a
imprensa. Foi no início da noite
deste sábado (16), na PR-340,
entre Tibagi e Castro.
A veterinária disse que ela e o
namorado estavam indo de Tibagi
para Carambeí, quando se depararam com a situação. Indignada,
só pode registrar o momento.

Vaca no banco traseiro

EM RESIDÊNCIA

115 pássaros presos em
gaiolas são resgatados
Na manhã desta segunda-feira
(18), a Polícia Civil de Ponta
Grossa, após denúncia anônima,
localizou uma residência, no
Bairro Nova Rússia, onde eram
mantidos 115 pássaros, de 71
espécies diferentes, presos em
gaiolas. O responsável pelo local
foi detido e levado até a 13ª SDP
para os procedimentos de praxe,
e responderá pela prática do

delito tipificado no art. 29 da Lei
de Crimes Ambientais, com pena
que pode chegar a um ano de
detenção, e multa. As aves estão
sendo encaminharas ao IAP, onde
devem passar por cuidados.
A Polícia Civil destaca o
apoio da população com denúncias e reforça o seu número do
aplicativo whatsApp que é o (42)
9 9827 9684.
Divulgação

Motociclista está em observação no Hospital Regional
permaneceu no local, realizou
teste de etilômetro, com resul-

tado negativo para ingestão de
álcool.
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'Se você quer ser bem-sucedido precisa de dedicação total, buscar seu último
limite e dar o melhor de si mesmo' – Ayrton Senna

Jerusa

Evandro
Divulgação

Ainda em tempo de parabenizar
pela recente passagem de
aniversário, a querida empresária
Jerusa Mayer, ela que juntamente
com seu pai responde pelo Park de
diversões Tupã. O parque fica em
Ponta Grossa até o final do ano
com muitas promoções sempre
para os seguidores de Jerusa no
instagran (@jerusa.mayer). Sucesso!

Carmen
Divulgação

O presidente da Abrajet nacional
(Associação Brasileira de Jornalistas de
Turismo), Evandro Novak ao lado da
esposa Maely recebe cumprimentos
de aniversário nesta terça-feira (19). De
27 de novembro a 01 de dezembro
de 2019, sob a liderança de Evandro e
Maely, acontece em Urubici – SC, o 36º
Congresso Nacional da Associação
Brasileira de Jornalistas de Turismo
que reunirá profissionais da imprensa
de várias partes do Brasil

Divulgação / João Marcelo Mazzo

A empresária Carmen Lucia
Caldeira Cottar em ritmo de
aniversário. Muitas felicidades!
Divulgação / João Marcelo Mazzo

Divulgação

Cristina Ribeiro Saraiva
festejou seu aniversário
com uma animada festa
a fantasia na Miu Miu
Festas, sob coordenação
e decoração de Daniele
Dalbão, proprietária da
Miu Miu. O evento
também marcou a
despedida de Cristina,
que no final do mês
transferirá residência para
Florianópolis (SC)

Divulgação / Arquivo Pessoal

A querida jornalista e colunista
Rosenira Alves realiza dia 29 de
novembro, no Pannette Eventos
em São Luiz – Maranhão, a 18ª
Noite das Personalidades com
premiação melhores do ano e
entrega do troféu Personalidade
VIP. A noite de gala com jantar
dançante será ao som da
Banda Metro Mix. Agradeço o
gentil convite e desejo sucesso!
Divulgação

Talento na
profissão e
como
colunista do
Página Um.
Parabéns José
Almeida
Fonseca, nosso
Zezinho, que
aniversariou no
domingo (10)

Divulgação

Em festa
25 de novembro é o dia
de parabenizar Sandro
Alex de Oliveira, secretário
estadual de Infraestrutura
e Logística do Paraná, por
mais um ano de vida.
No registro ao lado da esposa Patrícia Barros
de Oliveira. Parabéns!

Divulgação / Arquivo Pessoal

Destaque para as corredoras Vivian Katzenwadel e Roseli
Iank de Oliveira, que no no domingo (17), em dupla,
disputaram a prova de 42 km na Maratona de Curitiba
Parabéns de aniversário
circulando para o empresário
Helio Sacchi que festeja
a data ao lado da esposa
Marina Sacchi

Divulgação

Divulgação / Marcos Bastos

19/11

Doralice Matos
Francisco Dias
Marisa Staron
Edson Sirigati Jr
Hamilton Marochi
Ivana Laroca Carbonar
Tatiane Alves
Cristiane Ribas
Juarez Rupel Filho

20/11

O Coronel de Infantaria Daniel
Moreira Marques passará o
comando do 13º Batalhão de
Infantaria Blindada (13º BIB) para o
Tenente-Coronel de Infantaria Jauro
Francisco da Silva Filho nesse dia 22,
na sede do batalhão, às 10 horas,
em solenidade que contará com
autoridades civis e militares. A
A aniversariante da semana,
Elisa Dal Pizzol, em click especial apresentação do novo comandante
será em um jantar no dia 21
nas lentes de Marcos Bastos

Carmen Lucia
Caldeira Cotar
Judith Tabor Pinto
Kessy Cesar Santos
Bianca Bueno
Cristiane Rocha
Mara Peres
Priscila Silva

21/11

Andréa Silva de Souza
Ewerson Zadra
Fatima Fernandes
Jean F. do Nascimento
Marcos Silva

